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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Du hör om dem på radion på väg hem från jobbet. Du läser om dem i dagstidningarna. Du letar 

information om dem på internet. Frågan kvarstår trots all bevakning i media IS får. Är IS islam? 

Många skulle påstå att IS har inget med islam att göra, utan att de är en terroristgrupp. Före 

detta president Barack Obama gick ut i ett tal och sa att IS inte är en del av islam, utan är en 

terroristgrupp. Efter uttalandet fick Obama kritik för att inte säga att IS är en del av islam.1 

Obama tog senare tillbaka det han sa i sitt tal. Frågan kvarstår ändå, är IS en del av islam? För 

att kunna besvara en sådan fråga måste man kolla på många faktorer och aspekter. En sådan 

faktor är hur IS tillskriver sig till islam, och hur de berättigar deras handlingar utifrån olika 

teologiska och religiösa aspekter. En annan faktor är hur omvärlden väljer att definiera IS. 

Frågan om IS är islam fick mig att vilja undersöka dessa aspekter. För om IS kan tillskriva sig 

till islam, borde då inte religionslärare behandla dem i undervisning på religionskunskapen? 

Denna tanke fick mig att leta vidare i forskning om det är någon som gjort denna typ av 

undersökning innan. Jag fann ingenting om man ska behandla IS i religionskunskap, eller hur 

för den delen. Styrdokumenten för religionskunskap lämnar en öppenhet för tolkning. Det finns 

några rader i dem som ger religionslärare möjlighet att behandla IS i undervisningen. Frågor 

som växte när jag undersökte IS kopplingar till islam, var om religionslärare behandlar IS i 

religionskunskap? I vilken utsträckning de gör eller inte gör det? Utifrån dessa frågor utformade 

jag en hypotes som ska bevisas eller mot bevisas. För att kunna bevisa eller motbevisa min 

hypotes måste jag först svara på frågan ”är IS islam”?  

1.2 Hypotes  

Jag tror att svenska lärare är reserverade, försiktiga och rent av rädda att ta upp ämnet IS i 

undervisningen i religionskunskap. Mina funderingar grundar sig på tanken att det finns en risk 

att IS i religionskunskapsundervisningen får stå för islam. Dessa tankar skulle kan leda till 

problem för elever då de kan få fel uppfattningar av IS 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökning är att bevisa eller motbevisa hypotes. För att kunna bevisa eller 

motbevisa hypotes måste först frågan om IS:s kopplingar till islam och hur de berättigar sina 

handlingar utifrån islamtolkningar. Syftet sedan blir att undersöka religionslärares attityder om 

IS i undervisning i religionskunskap. 

                                                 
1 Magnus Norell. Kalifatets återkomst: orsaker och konsekvenser. Stockholm: 2015, 98. 
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- Vilka kopplingar har IS till islam och hur berättigar de sina handlingar utifrån islam?  

- I vilken utsträckning behandlar religionslärare IS i religionskunskapsundervisnigen?  

- I vilken utsträckning tycker religionslärare att IS ska behandlas i religionskunskap?  

1.4 Forskningsbakgrund och material  

I Magnus Norells bok Kalifatets återkomst: orsaker och konsekvenser tar författaren upp olika 

perspektiv på hur man kan se på IS. Han visar hur IS själv berättigar sina handlingar utifrån 

islam. Han skriver om vad världsledare, t.ex. Barack Obama2 har för uppfattning om IS och 

deras koppling till Islam. Vidare skriver han vad muslimska teologer säger om IS koppling till 

islam. I boken visar han islams tydliga koppling till politik och hur det har påverkat de arabiska 

länderna i Mellanöstern. Han lyfter framförallt fram problemen arabiska länder har med islams 

koppling till politik som inte tex judendom och kristendom har i lika stor utsträckning. Jag anser 

att Magnus Norell i den meningen har fel. Judendomen och kristendomen har fortfarande 

kopplingar till politiken, samtidigt har islam en mer tydlig koppling till politik i många länder 

i Mellanöstern. Magnus Norell lyfter också fram islamismens påverkan på Mellanöstern. Detta 

har IS utnyttjat och dragit fördel av när det har tagit över områden i framförallt Irak och Syrien. 

Han lyfter fram i sin forskning att man kan se på hur IS uppkom på flera olika sätt. Det finns 

aspekter som IS använder sig av som de ideologiska, religiösa, politiska och historiska 

perspektiv som jag kommer behandla. Samtidigt är det bra att veta att hans bok är tryckt på ett 

eget bokförlag, då han skriver i förorden att inget förlag var intresserad av att trycka boken, då 

han menar att ämnet är kontroversiellt. Jag tycker att hans bok visar på många intressanta 

aspekter, men jag tycker att han är väldigt vinklad i sina beskrivningar. Framförallt syns detta i 

hans beskrivning om islam koppling till politik.  

I Jessica Stern och J.M. Bergers bok ISIS : the state of terror tar författarna upp IS och deras 

framgång utifrån ett amerikanskt perspektiv. Detta märks tydligt i boken då de visar tydligt 

USA:s politiska relation med arabiska länder i mellanöstern. Boken tar upp krigs perspektivet, 

de redogör inte i lika stor utsträckning (som övrig vald litteratur) IS kopplingar till islam. Utan 

de beskriver IS som muslimska terrorister. Detta framhävs tydligare i boken än i de övriga jag 

använt mig av. Jag har valt att använda mig av kapitel 9 som tar upp psykologiska perspektiv 

som har varit användbart för mig då det ger mig en annan bild över hur de berättigar sina 

                                                 
2 Magnus Norell. 2015, 98. 
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handlingar utifrån islam. Författarna skriver om de hemska handlingar IS använder sig av i 

kriget för att antingen rekrytera eller skrämma motståndarsidan  

I boken Våld: i Guds namn. Politisk aktivism inom världsreligionerna finns ett kapitel (Islam 

enligt den ”islamiska Staten”- en islamologisk kommentar) som är skrivet av Leif Stenberg. 

Detta kapitel har varit användbart för min undersökning. Han skriver i sitt kapitel hur muslimsk 

idehistoria har präglat utvecklingen av IS. Han lyfter också fram wahhabitiska islamtolkningen 

på ett mycket intressant sätt. Leif Stenberg är mer öppen och inte lika vinklad som Magnus 

Norell. Han skriver vidare om hur IS praktiserar islam på de områden som är kontrollerade av 

IS. Denna artikel har varit mycket användbar för min undersökning då det har kompletterat 

både Magnus Norells bok och Jessica Stern och J.M. Bergers bok. Denna artikel har en bättre 

balansgång och författarens egna värderingar speglas inte lika mycket som övriga böcker.  

1.5 Metod 

1.5.1 Hermeneutisk analys  

För att komma fram till mina frågeställningar har jag använt en hermeneutisk analys. Jag har 

valt metoden då det gett undersökningen en bra bakgrund till varför religionslärare kan och ska 

använda sig av IS i religionskunskap. Fördelen med hermeneutik är att en text alltid på något 

vis måste analysera problemen och orsaker.3 Jag har valt att följa Lennart Hellspong tolkningar 

om denna metod för att ta reda på kunskapen om IS kopplingar till islam. Han har 4 steg som 

ska följas när man gör en hermeneutisk analys, läsning, problem, tolkning och tillämpning4. 

Det jag gjorde innan jag började läsa om IS funderade jag över vilka kunskaper och erfarenheter 

jag hade om IS. Jag hade inte alls bra kunskaper om IS. Jag hade endast läst om de i tidningar, 

på internet och fått kunskap genom nyheterna. Mina förväntningar på böckerna var att jag skulle 

få bättre kunskap över IS och deras koppling till islam. Problemen jag möttes av var att IS 

kopplingar till islam var mycket komplicerat. De olika böckerna har gett några perspektiv och 

fakta som har varit likvärdig. Dessa har jag sedan tolkat och läst om för att komma fram till den 

kunskap som presenteras i undersökning. I tolkningen av böckerna har jag arbetat med 

Hellspong förklaring av tolkningscirkeln.5 Efter jag läst och förstått IS koppling till islam har 

jag tillämpat den då detta ämne har engagerat mig till vidare läsning.  

                                                 
3 Lennart Hellspong. Metoder för brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur, 2001, 160. 
4 Lennart Hellspong. 2001, 162. 

5 Lennart Hellspong. 2001, 164. 
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1.5.2 Kvantitet enkätstudie 

Denna undersökning kommer vara kvantitativ med hjälp av internetenkät till religionslärare på 

gymnasiet och högstatidet. Jag kommer att rikta min undersökning mot religionslärare och 

tankar kring IS i religionskunskapsundervisning. Jag kommer sedan att arbeta med att göra en 

hermeneutiks analys av det material jag samlat in. Detta gör att min undersökning kommer att 

handla om kvantifiering. Jag bedömer att enkätmetoden är den rätta för mitt arbete för att kunna 

bevisa eller motbevisa min hypotes. Genom att arbeta med kvantifiering så får jag en bred data 

att kunna analysera. 

1.5.3 Internetenkät till religionslärare 

Med dagens nya teknik på internet finns det fördelar att göra en undersökning med en 

internetenkät. En sådan enkät är bra för att slippa lämna ut enkäter i pappersform. En annan 

aspekt som jag ser som en fördel med internetenkäter är då dagens religionslärare tenderar att 

använda sig av datorer mer i undervisning. Jag ser det som en fördel då internetenkäter känns 

mer modernt än pappersenkäter. Denna aspekt underlättar för mig som undersöker då jag anser 

att lärare kan på ett snabbt sätt få tillgång till en länk på en hemsida för att besvara min enkät. 

Detta gör så undersökningen blir det lättare att hitta respondenter som är villiga att svara. Det 

kan annars vara svårt att finna tillräckligt med religionslärare som har tid och lust att svara 

genom en gruppenkät alt enkät till besökare. Jag kommer att lämna ut min enkät till en 

Facebookgrupp som heter religionslärare.6 Denna grupp har 972 medlemmar. Alla medlemmar 

är religionslärare på högstadiet eller gymnasiet. Generellt sätt är svarsfrekvensen ganska låg på 

webbaserade enkäter.7 Jag har använt mig av Google docs när jag konstruerat enkäterna. Då 

min studie kommer vara en enkänt studie med en hermeneutisk analys som handlar om 

kvantifieringar och kvantitativa data, har Google docs utgjort en smidig plattform som visar 

svar i realtid. Denna plattform har också hjälpt mig att bearbeta och analysera svarsdata på ett 

bra sätt.  

1.5.4 Validitet och reliabilitet  

När jag gör en kvantitativ enkätundersökning är det viktigt med validitet och reliabilitet. Dessa 

två aspekter är viktiga för enkätens kvalitet. Andra kvalitetsaspekter att lyfta fram i en 

enkätundersökning är bortfall och urvalet. Dessa två aspekter har jag att behandla i stycket 

nedanför. Validitet innebär att alla frågorna i formuläret ställs på ett sådant sätt att den verkligen 

mäter det jag avser i min undersökning. Reliabilitet handlar om i vilken mån undersökningen 

                                                 
6 https://www.facebook.com/groups/788651674525382/ (hämtad 20/4 2017). 
7 Göran Ejlertsson. Enkäten i praktiken - En handbok i enkätmetodik. 3uppl. Lund: 2014, 10. 

https://www.facebook.com/groups/788651674525382/
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får samma resultat vid upprepade mätningar. Validiteten i undersökningen har kopplats enkäten 

till mina frågeställningar och utgå från min hypotes. Problemområdet i min hypotes kommer 

indirekt utforma min enkät. Det arbetssättet gör så att frågeställningar utifrån validiteten anses 

vara god. Det som blir viktigt för undersökning att frågorna eller frågeformuläret inte i sig 

valideras, utan det är frågorna i relation till syftet med respektive fråga som utgör valideringen 

i undersökningen. En fråga eller frågebatteri har hög kriterievaliditet om det finns högt samband 

mellan de frågorna jag mäter och ett speciellt kriterium.8 Eftersom jag har undersökt hur lärare 

upplever användning av IS i undervisning, och hur deras beteende mot IS i religionskunskap, 

har enkät kunnat återspegla och vara direkt kopplad till min hypotes och mina frågeställningar. 

Denna typ av kriterium kallas för beteenderelaterat. Om undersökning motbevisar eller bevisar 

hypotes kommer jag få ett högt samband. Detta gör så att mina frågor har en hög 

kriterievaliditet.  

Det finns två typer av kriterievaliditet, prediktiv och samtidig validitet. Undersökning kommer 

att behandla samtidig validitet. Samtidig validitet mätes i undersökningen hur lärare känner och 

tycker om IS i undervisningen i samtiden. Reliabilitet är också beroende av att frågorna i 

enkäten ställs på ett korrekt sätt. Dåligt konstruerade frågor kan göra att det blir stor 

slumpvariation i mina enkäters svar. Detta leder till låg reliabilitet. Upprepade mätningar av 

undersökningen ger inte samma resultat.9 Det finns sätt för mig att kontrollera reliabiliteten. En 

sådan metod är test-retest-metoden. Denna metod går ut på att samma människor får besvara 

enkäten, för att sedan besvara den igen en kort tid efter.10 Detta har jag tyvärr inte ha tid med 

då tidsbristen säger ifrån. Reliabilitet i min studie kommer inte fokusera på ett längre tidsspann, 

då jag tror att attityden till IS i undervisningen kommer att kunna skilja sig om ett år. Detta är 

ett så pass nytt och aktuellt ämne. Jag är endast intresserad av hur mina respondenter väljer att 

svara på enkäten just nu. Detta är en faktor jag är medveten om när jag har genomfört studien. 

Oavsett hur vacklande faktorerna är bakom varför lärare svara som de gör i min undersökning, 

bedömer jag att resultatet kommer utvinna pålitlighet utifrån hypotesen och syftet.  

1.6 Disposition 

I kapitel 1 så presenteras frågeställningar och syfte med undersökningen. Utifrån en hypotes 

har dessa framkommit, genom denna kommer också undersökningen att utgå ifrån. Vidare i 

kapitel 1, behandlas den valda metoden, enkätmetod. Utifrån enkäten har undersökningen 

                                                 
8 Göran Ejlertsson. Enkäten i praktiken - En handbok i enkätmetodik, 109. 
9 Göran Ejlertsson. 2014, 111. 
10 Göran Ejlertsson. 2014, 112. 
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analyseras genom en hermeneutisk analys. I kapitel 2 behandlar undersökningen IS 

kopplingar till islam. Detta kommer göras genom olika aspekter, så som teologiska och 

religiösa, historiska händelser, en politisk och islamistisk islamtolkning som heter wahhabism 

och till sist psykologiska faktorer som IS använder sig av för att berättiga sina handlingar 

utifrån en tolkning av islam. Efter en redogörelse för IS kopplingar till islam och hur de 

berättigar deras handlingar utifrån islam behandlas kapitel 3 enkätresultat. I kapitlet behandlas 

enkäten utifrån religionslärares svar. Jag undersöker olika aspekter om religionslärare 

behandlar IS i religionskunskapsundervisningen och visa i vilken utsträckning de också 

använder eller inte använder IS i undervisning i religionskunskap. Kapitel 4 diskussion och 

analys, här knyts enkätens svar ihop, där jag diskutera och analyser dessa. Jag undersöker och 

diskutera hypotesen, om den blir bevisad eller motbevisat. Avslutningsvis behandlar 

undersökningen en sammanfattning.  
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2. IS och islam 

2.1 ISIS blir IS 

Islamiska Staten i Irak och Syrien (ISIS) utfärdar 2013 i november en kommuniké. Meddelandet 

spreds till allmänheten i samband med att ISIS närmade sig staden Raqqa i norra Syrien. 

Meddelandet innehöll en rad förhållningsregler som rörde frågor som man kan relatera till 

genus och kön. Hälften av reglerna rörde kvinnors roll i de områden som kontrollerades av ISIS. 

Kvinnor skulle i ISIS-kontrollerade områden bära burqa, inte använda smink och 

bijouteributiker skulle förbjudas. Detta är enbart några punkter av kvinnans roll i kommunikén. 

Män bör inte klippa sig, inte använda hårgelé och inte bära löst sittande jeans. Mer allmänna 

punkter som denna kommuniké rörde var förbud mot rökning, försäljning av tobaksvaror och 

prissättning i samhället skulle vara rättvis.11  

Efter att kommunikén utfärdades i ISIS-kontrollerade områden kring Raqqa, har områden runt 

omkring denna stad snabbt erövrats i större delar i norra Syrien och Irak. Det är sedan 

våren/sommaren 2014 som ISIS har kunnat etablerat sig och påbörjat bygget av en islamisk 

stat, detta med Raqqa som hjärta. I juni 2014, vid starten av den muslimska fastemånaden 

Ramadan, utropar ledaren för Islamiska staten, Abu Bakr al-Baghdadi, ett kalifat. Nu ändras 

också namnet från Islamiska Staten i Irak och Syrien (ISIS) till enbart Islamiska Staten (IS). 

Sedan kommunikén utfärdats har IS fått större internationell uppmärksamhet. Vid sidan av 

kommunikén har handlingar som hemska avrättningar och terrordåd styrt omvärldens tankar 

kring vad IS är och vad IS inte är. Dessa avskyvärda handlingar har fått muslimer runt om i 

världen att resa i syfte att strida för och emot Islamiska Staten.12 

2.2 IS kopplingar till islam 

IS kopplingar till islam går att presentera med många olika aspekter. Dels finns det religiösa 

och teologiska kopplingar, dels finns det den historiska kopplingen, det finns IS koppling med 

wahhabismen som är mycket tydligt, och slutligen de psykologiska kopplingarna. Jag kommer  

i detta kapitel att visa på IS kopplingar till islam och hur de berättigar sina handlingar utifrån 

tolkningar av islam. Magnus Norell menar att det finns rena religiösa och ideologiska 

fundament som ligger till grund för detta.13 Denna syn blir tydlig när IS idag motiverar och 

knyter sig till religiösa texter.  Detta har IS kunnat göra relativt enkelt då de kan peka på olika 

                                                 
11 Leif Stenberg. Islam enligt den ”Islamiska staten” – en islamologisk kommentar. I Våld i Guds namn: politisk 

aktivism inom världsreligionerna. Sverige: 2016, 107. 
12 Leif Stenberg. 2016, 108. 
13 Magnus Norell. Kalifatets återkomst: orsaker och konsekvenser. Stockholm: 2015, 104. 
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kapitel i Koranen, i Muhammeds biografi och texter om hans leverne (hadith). IS har också stöd 

i dessa heliga texter för sina brutala metoder, som avrättningar av gisslan med halshuggning 

eller korsfästning. Vidare har de också stöd i heliga texter för att kontrollera de områden de 

erövrat och för att skrämma fiender till tystnad. Detta har gjort att de kan åberopa för sina 

handlingar och metoder utifrån dessa heliga källor. Denna syn har gjort det svårt för muslimska 

motståndare att med rena teologiska och religiösa argument inte erkänna IS som en del av islam. 

Trots att muslimska motståndare fördömer IS metoder så innebär det att de går emot det som 

står skrivet i Koranen och motsäger vad profeten Muhammed gjorde.14  

Magnus Norell påpekar att det inte finns någon uppenbar och rak islam. I islam och andra 

religioner för den delen blir vad dess urtolkare gör det till. Så länge denna tolkning håller sig 

inom ramen för grundpremisserna så går det att koppla IS till islam. Detta är också något IS 

gör. Därför tillbakavisar också Magnus Norell tal om att IS inte skulle vara islamiskt. Såna 

uttalande menar istället han att det är ett försök att frikänna islam från IS. Hans uttalande har 

också en tydlig koppling till att den undgår en belastning för muslimer i allmänhet.15  

Detta är några av de exempel som författaren lyfter som visar hur IS berättigar sina handlingar 

och metoder utifrån heliga texter och andra religiösa aspekter. När Magnus Norell lyfter fram 

hur motståndare fördömer IS metoder och handlingar visar det att islam är en komplex religion 

med många olika inriktningar. Vidare lyfter författaren upp viktiga perspektiv så som islamism 

och wahhabism. Dessa två aspekter behandla jag i nedanstående kapitel.  

2.3 Historiska perspektivet 

Ett perspektiv som IS berättigar sina handlingar är baserade rent ideologiskt på en mycket 

välkänd historieskrivning. Den välkända historieskrivning handlar om islams nedgång och har 

att göra med bristen på ett riktigt kalifat där muslimer fullt ut kan leva efter islamsk lag.16 Denna 

ideologi utspelar sig under islams ”gyllene tid” (750–1258) då islam var mäktigare och starkare 

än väst. Denna tid beskrivs ofta som islams historiska idealperiod. Denna tanke har IS teologer 

och talesmän lagt stor vikt till. Detta visar att det är inte enbart är utifrån Koranen, sunna och 

olika hadither som IS berättigar sina handlingar och metoder.17 IS baserar sina ideologiska 

tankar på att försöka återerövra det kalifat som var på denna gyllene tid. Dem vill försöka 

                                                 
14 Magnus Norell. 2015, 100. 
15 Magnus Norell. 2015, 101. 
16 Magnus Norell. 2015, 101. 
17 Magnus Norell. 2015, 102. 
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återskapa det som de anser är en rättfärdig islamisk stat. Vidare skriver författaren att IS visar 

stor respekt för de fyra traditionella rätts eller lagskolor som finns inom sunni-islam.18  

Islamism är inte någon egen typ av muslimsk tro, utan är en politisk ideologi baserad på och 

hämtad ur islam. IS har med hjälp av sina politiska tankar betonat sin ideologisk-religiösa bas 

mot ett samhälle där medborgare underordnar sig staten.19 Islamism enligt IS ett politiskt system 

byggd på en tolkning av islam så som IS tolkar islam. Detta system är ett allomfattande system 

där individen underordnas kollektivet, och ett system där religion och politik är sammanvävda. 

Denna tanke som IS förhåller sig till är ingen ny tanke, utan det finns exempel idag där stater 

som Iran, Saudiarabien och Pakistan är några islamistiska stater som utifrån en religiös tro styr 

landet. Kärnan av en islamisk stat är som visat ovanför att religion och politik är sammanvävda. 

Det finns teologiska argument som IS förhåller sig till för att styrka skapandet av den nya staten. 

Koranversen 34:28 är en sådan som ofta används för att berättiga våld om så är nödvändigt.20 

VI HAR sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela mänskligheten, som 

förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna 

[om detta].21 

När man pratar om IS kopplingar till islam är det svårt att inte nämna wahhabism. Jag kommer 

mer utförligt beskriva wahhabism längre ner i undersökningen. Magnus Norell skriver att IS 

öppet bekänt sig till wahhabism. Denna koppling är också svår att förneka, då IS distribuerar 

officiella wahhabitiska texter i media. IS representanter har också förklarat sig wahhabiter. Det 

är just denna gren av islam som lärs ut i skolor i IS kontrollerade områden. Vidare menar 

författaren att IS våld följer en wahhabitisk tradition. Deras synsätt är att rena den muslimska 

gemenskapen (Ummah) från den syn man befinner sig i och där kan ingå att döda alla som gör 

motstånd och ses som otrogna.22  

2.4 IS och wahhabism 

I boken Våld-i guds namn lyfter författaren Leif Stenberg IS koppling till islamism och 

wahhabism. Han lyfter fram två perspektiv genom vilka IS kan kopplas till islam. Det första är 

termen ”islamism” som kortfattat är en idétradition hämtad från islamtolkningar. Det andra är 

en mer våldsbejakande syn på denna grupp. IS hämtar i en teologisk och praktisk mening stöd 

                                                 
18 Den Hanafitiska lagskolan - Principen för det allmänna goda. Den Malikitiska lagskolan - Acceptans för lokal 

praxis. Den Shafiitiska lagskolan - Begränsade hadithmaterialet. Den Hanbalitiska lagskolan - Begränsa 

mänskliga komponenter. 
19 Magnus Norell. 2015, 110. 
20 Magnus Norell. 2015, 114. 
21 http://heliga-koranen.se/koranen/surat/34/saba/sida/2. (Hämtad 19/05 2017). 
22 Magnus Norell. 2015, 90. 

http://heliga-koranen.se/koranen/surat/34/saba/sida/2
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för dessa tankar i hanbalitiska och wahhabitiska källor som finns inom islam.23 

Hanbalitraditionen är en av de fyra rättsskolorna inom sunnitisk islam. Denna beskriv ofta som 

mer konservativ än de övriga tre. Denna är också den rättsskola som är dominerande på den 

arabiska halvön.  

Från den hanbalitiskatraditionen formades i mitten på 1700-talet den wahhabitiska 

tolkningstradtionen. Denna tradition är en tolkningstradition av islam som uppstod på den 

arabiska halvön. Den följer Ibn Hanbals lära såsom den tolkades av Ibn Taymiyya (död 1328), 

vars islamtolkning varit viktig för samtida islamiska rörelser.24 Det är också denna 

tolkningstradition IS följer. Det som särställer denna islamtolkning från övriga tolkningar är att 

Ibn Taymiyya tänkte att allt som tillförts till islams teologi och praktik de tre århundradena efter 

religionens födelse inte räknas som den ”sanna islam” Detta brukar beskrivas av wahhabiter 

som innovationer (bida`). Vissa religiösa ritualer som vallfärd till helgongravar och böner till 

änglar ses som kätteri inom denna tanketradition. Bön till änglar ses som ett brott med tanken 

på Guds enhet, dessa typ handlingar betecknas som shirk. Att göra denna delning på det 

gudomliga bryter mot första ledet i islams trosbekännelse, ”Ingen gud utom Gud”.25  Just till 

detta sammanhang tillskriver sig IS vad som anses som den ”sanna islam” 

Ett annat perspektiv som är grundläggande för wahhabismen är tawhid ”Guds enhet”. Detta 

innebär uppfattningen att islam är ett uttryck för absolut monoteism. Detta har lett till att 

wahhabismen och IS föreställningsvärld leder till splittringar mellan muslimer. Denna idé om 

en absolut monoteism har lett till att IS har kunnat berättiga sina handlingar mot andra 

muslimer, främst shia-muslimer.26 Ett perspektiv som författaren lyfter fram är IS betoning på 

en form av islam, eller den ”rätta islam”. Denna tanke är enbart något IS står för. Denna 

betoning på en enhetlig islam går därför emot uppdelningen av rättsskolor och praktiker i form 

av fyra sunnitiska och en shiitisk, vilket idealt innebär att sharia-rätten ska vara enhetlig i syfte 

att upprätthålla idén om en universell islam.27 

Al-Ibrahim Bader lyfter fram ett annat perspektiv om IS koppling till wahhabism. Al-Ibrahim 

beskriver wahhabism på ett tydligare sätt än vad Magnus Norell och Leif Stenberg. Al-Ibrahim 

Bader beskriver IS koppling till Wahhabism som mer problematiskt än vad Magnus Norell gör 

och förhåller sig mer till Leif Stenbergs tankar att IS och wahhabism går hand i hand men skiljer 

                                                 
23 Leif Stenberg. 2016, 108. 
24 Leif Stenberg. 2016, 109. 
25 Leif Stenberg. 2016, 109. 
26 Leif Stenberg. 2016, 117. 
27 Leif Stenberg. 2016,117. 
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sig på vissa punkter. IS kopplingar till wahhabism skiljer sig från grundidén som denna 

islamiska tolkningstraditionen står för. Grundidén med denna gren av islam skriver författaren 

att staten skulle vara maktdelad mellan två parter, sheikh och emir. Sheikh skulle stå för de 

religiösa frågorna medan emir skulle stå för de politiska frågorna. Dessa två parter skulle 

fungera utan att upphäva varandras ansvarsområden. Samtidigt skulle sheikh och emir fungera 

utan att definiera varandras gränser. Detta gjorde att en allians mellan den andliga auktoriteten 

och den tillfälliga myndigheten skapades. Den andliga auktoriteten skulle ge legitimitet till 

myndigheten. Myndigheten skulle ge rum för den andliga auktoriteten att utöka inflytande i 

staten och sprida sina idéer till det offentliga rummet utan konkurrens från övriga inriktningar 

inom islam.28  

Al-Ibrahim Bader skriver att IS skiljer sig ifrån wahhabism på detta sätt att se på andligheten 

och myndigheten som två samarbetande parter. Abu Bakr Al-Baghdadi vision om en islamisk 

stat skulle inte enbart innehålla emir utan också kalif29. Han och IS anhängare är inte ute efter 

politisk support som de skall göra en allians med. Baghdadi och IS vill istället inte att sheikh 

och emir är uppdelade. IS anhängare menar istället att sheikh i sig kan vara emir. På detta sätt 

så behövs inte en uppdelning av myndigheten och andligheten. Dessa två vävs ihop till en enhet 

i Baghdadis nya islamiska stat. Detta har gjort så att IS kan kontrollera statens ledning, kan 

lagstifta och genomföra lagar utifrån sin tolkning av islam.30 

2.5 IS psykologiska handlingar 

I Jessica Stern och J.M Bergers bok ISIS: The state of terror tas några psykologiska perspektiv 

som kan vara viktigt att lyfta fram gällande IS i religionsundervisningen. I kapitel 9 ISIS`S 

psychological warfare behandlar författaren IS psykologiska krigshandlingar. Detta görs utifrån 

ett politiskt, samhälles och religions-perspektiv. Jag har endast valt att lyfta fram det religiösa 

perspektivet som författaren behandlar i detta kapitel.  

Synen på avrättning med halshuggning är enligt författaren berättigad utifrån den wahhabitiska 

tolkningen av islam. Detta står också i sharia som sunni-muslimer praktiserar. Det författaren 

lyfter fram och som är viktigt att ta med är att det enda landet i världen som har halshuggning 

som avrättning är Saudi Arabien. Andra länder i världen har tagit bort denna typ av avrättning 

då det ses som inhumant. Brott som våldtäkt, mord och beväpnat våld är ett axplock av brott 

som är straffbart med avrättning med halshuggning. Detta är kvar i Saudi Arabien för att det är 

                                                 
28 Al-Ibrahim Bader. ISIS, Wahhabism and Takfir. Contemporary Arab Affairs. vol. 8 no. 3 (2015): 411. 
29 Kalif är Guds sändebud. Kalif står för en världslig och andlig ledare för sunnitisk-islam. 
30 Al-Ibrahim Bader. 2015, 412. 
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en del av islams historia. Landet ser också detta sätt att avrätta folk som mindre smärtfritt om 

det görs av en professionell. IS syn på avrättning med halshuggning skiljer sig ifrån Saudi 

Arabiens. De vill istället använda trubbiga föremål så att det skall bli så smärtsamt som möjligt 

för offret.31 Trots denna skillnad så berättigar IS avrättningar på samma sätt som Saudi Arabien 

gör.  

Jag har ovanför gått in på hur IS i IS-kontrollerade områden lär ut wahhabism i skolor. Jessica 

Stern lyfter fram att IS strikt kontrollerar undervisningen för barn i IS-kontrollerade områden. 

Utifrån undervisningen i staten så är ämnen som filosofi, vetenskap, historia, konst och idrott 

inte förenligt med islam. Istället är det bekännelse och religionen som är fokus i IS skolor. Detta 

gäller för barn under 15 år. En pressansvarig officer i Raqqa berättar om att barn över 16 är 

tillräckligt gamla för att medverka i militärläger. I IS propagandavideor så syns barn som är 

yngre än så på dessa läger.32 

Gällande sexslavar berättigar IS detta utifrån några teologiska argument. Jessica Stern skriver 

att några av dessa är hämtat ur Koranen. En sådan vers är Koranversen 23:5–6.  

(framgångsrik är dem troende) som håller sina begär i styr och inte ger fritt utlopp åt sin lust med 

någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter - inget klander kan då riktas mot 

dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Jessica Stern och J.M Berger. The State of terror. 1 uppl. New York: 2015, 210. 
32 Jessica Stern och J.M Berger. 2015, 211. 



15 

3. Enkätresultat 

3.1 respondenterna  

Enkäten genererade 38 svar på 9 dagar av lärare i religionsgruppen på Facebook33. Jag hade 

räknat med större svarsfrekvens. Jag anser att den svarsdata enkäten presenterat har gett mig 

tillräckligt med material för analysen. Svarsfrekvensen för de som påbörjade enkäten var 100%. 

Jag har några förklarande frågor i enkäten, dessa frågor har inte alla fyllt i. Det är ca 30–35 

respondenter som har svarat på respektive förklarande fråga. Samtidigt är jag medveten om att 

undersökningen är liten, och har få svar från religionslärare. Detta blir en indikation om 

religionslärare använder sig av IS i religionskunskapsundervisning, och i vilken utsträckning 

dem gör det. Gällande kön fick respondenterna en jämn fördelning. 55% var kvinnor och 45% 

var män.34 

Antal gymnasielärare kontra högstadielärare var det stor skillnad på respondenterna. 29 

respondenter (76%) är gymnasielärare. 9 religionslärare (24%) är det på högstadiet. Av 

religionslärare som svarade på enkäten är det 32 (84%) som har lärarlegitimation. Detta visar 

till en viss utsträckning att flera religionslärare har lärarlegitimation.35 

3.2 Religionslärares kunskap om IS 

Enkäten behandlar två frågor om religionslärares egen uppfattning om kunskapen av IS, och i 

vilken utsträckning de har fått sin kunskap. Dessa två aspekter är intressant för undersökningen 

då det ger en bild över hur religionslärare själva uppfattar sin kunskap om IS. Samtidigt visar 

enkäten också hur religionslärare har fått sin kunskap. Respondeterna fick frågan om i vilken 

utsträckning de anser sig ha kunskap om IS. Skalan på enkäten var 1-5. Där 1 är ingen kunskap 

alls och 5 är mycket god kunskap om IS. Nedan visar ett tydlig diagram hur respondenterna 

svarade. Det var i stor utstäckning som ansåg sig ha bra kunskap om IS. 

                                                 
33 https://www.facebook.com/groups/788651674525382/ (hämtad 11-05-2017) 
34 All insamlad data ifrån respondenten finns hos författaren och kan uppvisas vid behov. 
35 All insamlad data ifrån respondenten finns hos författaren och kan uppvisas vid behov. 

https://www.facebook.com/groups/788651674525382/
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Figur 1: Hur mycket kunskap har religionslärare 

Den andra frågan behandlar hur religionslärare fått sin kunskap. Utifrån 5 kategorier fick 

respondeterna svara på skala 1-5. Samma som ovan så är 1 inte alls och 5 är i stor utstäckning.  

De 5 kategorierna i enkäten är Media (Tv, radio och dagstidningar), Annan media (internet och 

social media), Litteratur, skolan och övrigt. Det går att se tydligt att religionslärare anser sig ha 

bra kunskap om IS. Respondenterna får främst sin kunskap genom annan media, 13 av 38 

respondenter svarade 4 på skalan,36 8 respondenter svarade 5 på skalan37 och 12 respondenter 

svarade alternativ 3.38 

En annan kategori som sticker ut utifrån svaren är radio, tv och dagstidningar. 10 respondenter 

svarade 5 på skalan, 9 respondenter svarade 4 på skalan och 10 respondenter svarade på 

alternativ 3.39 

Litteratur var jämt fördelat mellan alternativen 1–5. Övrigt och skolan var det många som ansåg 

att de inte allas får kunskap om IS från dessa alternativ.  Denna data går också att koppla till i 

vilken utsträckning religionslärare använder sig av IS i religionskunskapsundervisningen som 

jag kommer behandla längre ner i undersökningen. Ju mer en religionslärare kan om sitt ämne, 

ju större är chansen att de använder sig av IS i religionskunskapsundervisning.  

 

                                                 
36 Respondent 7, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 22, 27, 31, 35, 37, 38. 
37 Respondent 2, 3, 4, 14, 24, 25, 28, 29. 
38 Respondent 1, 5, 6, 9, 16, 21, 23, 26, 32, 33, 34, 36. 
39All insamlad data ifrån respondenten finns hos författaren och kan uppvisas vid behov.  
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3.3 Elevinflytande 

Enkäten behandlar en fråga om elevinflytande i religionskunskapsundervisningen, denna fråga 

ger en bild över hur passa mycket respondenterna låter sina elever vara med och påverka 

innehållet i undervisningen. Det visar en tydlig linje hur mycket respondenterna ger sina elever 

elevinflytande i religionskunskap. 26 respondenter anger att elever till viss del får vara med att 

påverka innehållet, 9 anger att sina elever får vara med och påverka innehållet. Endast 2 och 1 

respondent som anger att elever inte får påverka respektive vet inte om de får påverka innehållet 

i religionskunskapsundervisningen.40 

På frågan ”Tror du att dina elever vill lära sig mer om IS i religionskunskapsundervisningen?” 

svarade respondenterna med tydlig fördel för ja-alternativet, 26 respondenter (68,4%) svarade 

att de tror att sina elever vill lära sig om IS i religionskunskapsundervisningen. 4 religionslärare 

(10,5%) svarade nej och 8 religionslärare (21,1%) svarade vet ej.41 Det som blir intressant med 

resultatet av denna fråga är att elevinflytandet var mycket högt bland respondenterna, då kan 

jag dra slutsatser att de har god kommunikation med sina elever och borde ha bra koll om deras 

elever vill lära sig om IS. Av de två som inte gav sina elever elevinflytande i undervisningen 

var det en som ansåg att elever inte vill lära sig om IS i undervisningen. 6 av 8 som svarade att 

de inte vet om elever vill lära sig om IS i undervisningen, svarade dessa att de till viss del ger 

sina elever elevinflytande. 

 

Figur 2: Tror du elever vill lära sig om IS? 

3.4 IS i religionskunskapsundervisningen 

Respondenternas attityd mot IS i religionskunskapsundervisningen visar att religionslärare 

tycker att IS ska behandlas i religionskunskap. 28 religionslärare (74%) tycker att IS ska 

                                                 
40 All insamlad data ifrån respondenten finns hos författaren och kan uppvisas vid behov. 
41 All insamlad data ifrån respondenten finns hos författaren och kan uppvisas vid behov. 
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behandlas i religionskunskap, 5 respondenter (13%) säger nej och 5 respondenter (13%) anser 

att de inte vet. Respondenterna fick också möjlighet att argumentera för sin åsikt. Det är många 

intressanta argument för varför IS ska behandlas i religionskunskapsundervisningen och många 

intressanta argument till varför IS inte ska användas i undervisningen.  

 

Figur 3: IS i undervisning  

Till argumenten för IS i undervisningen skriver respondenterna om religionens viktiga roll i 

våldsamma rörelser. En respondent skriver  

Religion fyller en funktion i IS, därför behövs förklaringar om religionens roll i våldsamma rörelser. 

Undervisning skall hållas aktuell, men det skulle lika bra kunna ske under en samhällslektion. Viktig 

religiös bakgrund42 

 

I citatet ovanför visar hur samhällskunskapen nämns, detta är ett tema några av respondenterna 

nämner i sina argument för IS i religionskunskapsundervisningen. En skriver att ”det är en 

aktuell samhällsfråga som man kan prata mycket om i många olika sammanhang”.43 En 

respondent beskriver IS i undervisning på ett mycket intressant sätt.  

 

Jag tycker att det är ett ämne för samhällskunskapen främst men i religion ska vi ta upp kring religion 

och samhälle och IS formar i allra högsta grad bilden av Islam genom media och vi måste vrida och 

vända på alla avarter av religionstolkningar. Inte bara IS utan inom alla religioner. Senast igår 

diskuterade vi bilden av Islam genom media. Mina elever känner inte igen sig i IS och den islam de 

säger sig förmedla. Vi talar om att människor formar religionen (inte helt okontroversiellt för många 

av mina troende elever såklart).44 

                                                 
42 Respondent 6. 
43 Respondent 24. 
44 Respondent 29. 
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Detta visar på en medvetenhet att IS har kopplingar till religion, samtidigt tycker respondenten 

att samhällskunskapen fyller en viktig roll med IS i undervisning. Övriga argument för IS i 

religionskunskapsundervisning är ett tema där elever är med i diskussionen. En skriver ”Det 

går inte ignorera elefanten i rummet”45, en annan skriver att eleverna tar upp frågan ”flera i 

klassrummet har egen erfarenhet av dem. I en mer traditionell ”svensk” klass ska det tas upp 

för att visa mångfalden inom islam”.46 Andra argument som lyfts upp är den aktuella aspekten, 

en skriver att ”det är viktigt att förstå sambandet mellan religion och det som sker i världen”.47 

En skriver att de ”anser att IS är ett aktuellt ämne som bör behandlas i samband med 

religionskunskap”.48 En respondent skriver vikten av att vara lite mer försiktig med att inte 

undervisa om IS tillsammans med Islam momenten. ”Det blir viktigt för mig att undvika att 

använda IS i samband med islam momenten”.49 Det är mycket intressant att flera tar upp det IS 

som ett aktuellt ämne som elever är intresserade av, samtidigt är anmärkningsvärt att en nämner 

att IS inte ska behandlas i samband med religionskunskap, detta visar på att religionsläraren är 

försiktig med ett svårt och kontroversiellt ämne som IS är.  

Sista aspekten som respondenterna nämner är det teologiska perspektivet. En skriver att det är 

vikigt att ” ta diskussionen om alla muslimer är terrorister”.50 En skriver om muslimers olika 

tolkning från wahabbism till sekulariserad islam. ”Elever behöver lära sig skillnaden mellan IS 

och ”vanlig” islam”51 är en som skriver. Det skulle vara intressant att veta vad respondenten 

menar med ”vanlig” islam. En respondent skrev ”vem äger religionen”?52 Detta argument är 

mycket intressant, med ett sådant synsätt ger man elever en öppenhet för att ingen äger religion, 

och ingen religion är bättre än någon annan. Avslutande argument för IS i undervisningen är en 

respondents ord ”det är vikigt att belysa problematiken kring relationen mellan religion, politik 

och våld”.53 

Argument emot IS i undervisningen är inte lika många som för sidan. En klar linje är att 

respondenterna inte använder sig av IS i undervisningen för att det inte finns tillräckligt med 

tid. 4 av 5 som sagt att IS inte ska behandlas i religionskunskapsundervisningen har sagt att det 

                                                 
45 Respondent 5. 
46 Respondent 10. 
47 Respondent 11. 
48 Respondent 34. 
49 Respondent 30. 
50 Respondent 10. 
51 Respondent 26. 
52 Respondent 19. 
53 Respondent 25. 
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är för tidsbristen de inte tar upp IS.54 En respondent skriver ”för liten kurs och det är redan ont 

om tid som det är”.55 Samtidigt finns det av mot sidan en medvetenhet om IS, en respondent 

skriver ”inte direkt, men jag tycker självklart att det behöver behandlas om eleverna har frågor 

eller t ex förknippar IS med islam”.56 Detta syns också på den sista respondenten som säger nej 

i frågan, han skriver 

Ett medvetande kring IS är viktigt, men att diskutera kring någonting som fördöms av hela världen 

tar onödig tid. Att däremot få kännedom om vad IS är och gör en annan sak.57 

Vet ej sägare har en fot mot ja sidan och en mot nej sidan. Detta märks på argumenten för deras 

svar. En respondent tycker både ja och nej, hon skriver  

Både ja och nej, religion 1 är en 50 p kurs, ska man hinna med de 5 religionerna, etiska teorier och 

vetenskap och religion samt andra livsåskådningar så blir det ca 3 till 4 timmar per religion inte 

räknat med examination så frågan är om man ska använda tiden för IS? Att prata om fanatism och 

radikala rörelser är självklart och då går man in på IS, dessutom görs detta på samhällskunskapen58 

Här visar respondenten argument som båda ja och nej sägare har stått för, hen nämner både 

tidsperspektivet, samhällskunskapen och medvetenheten om radikala rörelser. Detta visar också 

en annan respondent som skriver att ”olika former av extremism bör behandlas, men helst i 

allmänhet, inte under en specifik religion”.59 En annan tar också upp tidsperspektivet precis 

som tidigare respondenter, han skriver ”kort kurs där mycket ska rymmas. Vet inte om just IS 

bör förknippas med religionskunskap”60 Det är intressant att hen inte vet om IS bör förknippas 

med religionskunskap. Som jag visat i kapitel 2 så är IS helt klart en tolkning av en gren från 

en radikal typ av islam. Denna respondent har svarat 2 på skalan ”hur mycket kunskap har du 

om IS”, detta blir också en bra förklaring till varför han argumenterar så. Den sista respondenten 

tycker att IS är problematiskt och att religionslärare inte endast ska fokusera på IS, utan också 

på andra grupper som klassas som terroristgrupper. Samtidigt lyfter också respondenten fram 

att hen har haft personligt erfarenheter av elever som haft med IS att göra.  

Det är problematikt. Jag tycker inte man ska fokusera endast på IS då det finns andra grupper som 

skulle kunna klassas som terroristgrupper (ex. Westbro Baptist Church) och att bara fokusera på en 

                                                 
54 Respondent 1, 2, 16, 31, 34. 
55 Respondent 2. 
56 Respondent 1. 
57 Respondent 16. 
58 Respondent 12. 
59 Respondent 4. 
60 Respondent 20. 
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omtalad grupp gör att det blir en vinklad bild. Dessutom har jag klassrum med elever som har 

personliga erfarenheter från IS och det kan agera en trigger för dem.61 

Undersökningen har nu visat religionslärares kunskaper om IS och hur de fått dem, vidare har 

attityden mot eller för IS i religionskunskapsundervisningen samt om respondenterna tror att 

sina elever vill lära sig om IS i religionskunskap. Nästa fråga undersökningen kommer 

behandla, handlar om elever får lära sig om IS under respondenternas lektioner i 

religionskunskap. På ”frågan får dina elever lära sig om IS under dina lektioner i 

religionskunskapsundervisningen?” svarade endast 3 religionslärare att elever inte får lära sig 

om IS i deras undervisning i religionskunskap.62. 14 religionslärare (36,8%) säger att sina elever 

får till viss del lära sig om IS i undervisningen.63 21 religionslärare, mer än hälften, (55,3%) 

säger att sina elever får lära sig om IS i undervisningen. 64 

 

Figur 4: Får elever lära sig om IS 

Argumenten för dem som svarat nej på frågan är nästan identiskt med svarsargumenten för IS 

i religionskunskapsundervisningen. En respondent skriver att kursen är kort där det är mycket 

som ska rymmas, samma respondent skriver också ” Vet inte om just IS bör förknippas med 

religionskunskap”.65 En påpekar tidsbristen i ämnet och den tredje skriver att hon lägger tiden 

på annat ”samtida andliga inslag i vår vardag”66, det skulle vara intressant att få reda på varför 

hen just lägger tiden på andliga inslag i vår vardag, och vad detta innebär. Detta är en av 

aspekterna som är negativ med enkäter och kvantitativ undersökning, följdfrågor går inte ställa 

                                                 
61 Respondent 17. 
62 Respondent 20, 25, 34. 
63 Respondent 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 27, 31. 
64 Respondent 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38. 
65 Respondent 20 
66 Respondent 20 
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till respondenten som skrivet så. Det kan därför bli så att slutsatserna inte stämmer helt överens 

med vad respondenterna egentligen menade med sina svar.   

5 religionslärare valde att inte svara på diskussionsfrågan ”varför”. Dem som valde att göra det 

har skrivit utförligt varför de använder IS i religionskunskapsundervisningen till viss del. 

Samtidigt är det viktigt att påpeka att det är svårt att veta varför 14 respondenterna valde just 

detta alternativ. Utifrån argumenten finns det en rödtråd. Respondenterna använder sig av IS i 

undervisningen, men inte som ett enskilt moment, de väver istället in det tillsammans med andra 

teman. En respondent skriver att de pratar om IS när de pratar om extremism.67 En skriver om 

problemet som kan uppstå när en religionslärare pratar om islam, han skriver ”när jag pratar om 

islam kommer alltid kommentarer som "terrorister" och dylikt upp och då problematiserar och 

förklarar jag mer kring statistik, historik och dylikt”.68 Lite samma problem har också en annan 

lärare som skriver att ”det finns elever som ofta tar upp IS i religionsundervisningen. Därför 

brukar vi också diskutera det i religionen”.69 En religionslärare lyfter upp lärarens fostrande roll 

på ett mycket intressant sätt, detta argument följer samma tema som andra respondenters svar, 

”det har med lärarens fostrande roll att göra. Det är mitt ansvar att se till att eventuella 

missförstånd och felaktigheter reds ut”.70 Samtidigt finns det 2 respondenter som tycker att de 

inte är tillräckligt påläst på IS och att tidsbristen gör så att de inte arbetar mer med frågan än att 

enbart nämna det i undervisningen. Avslutande argument för att IS ska användas till viss del i 

religionskunskapsundervisningen är ett mycket intressant perspektiv som en respondent skrev, 

hon menar att ”på grund av situationen i världen, deras oro och fördomar, händer det något så 

tar vi upp det, tex dådet i Stockholm”.71 Jag antar att deras oro och fördomar, är elevernas oro 

och fördomar.  

6 religionslärare svarade inte på diskussionsfrågan varför IS ska användas i religionskunskap. 

Argumenten för att IS används i religionskunskapsundervisningen följer samma tema som 

frågan om respondenterna tycker att IS ska behandlas i religionskunskapsundervisningen. Som 

jag påpekat ovanför så är det svårt att just veta varför 21 respondenter valde att svara ja istället 

för till viss del. Argumenten de har redovisats visar ändå indicier på varför de svarade som de 

gjorde. Ett tema ja argumenten visar är elevintresset, 4 religionslärare skriver om detta, en 

respondent skriver att elever är nyfiken och att det är en del av politisk islam. Någon respondent 

                                                 
67 Respondent 4 
68 Respondent 17 
69 Respondent 31 
70 Respondent 5 
71 Respondent 12 
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tycker att det är viktigt med att visa olika grenar av extrema tolkning oavsett religion. 3 stycken 

tycker att det är viktigt att lyfta fram aktuella händelser i sin undervisning, en respondent skriver 

”Eftersom jag alltid tar upp aktuella händelser/samhällsdebatter i min undervisning”.72 

På frågan ”skulle du önska att du kunde undervisa mer om IS i religionskunskap?” är det ganska 

tydligt att respondenterna är överens om att de inte skulle vilja ha mer undervisning om IS i 

religionskunskap. Mer än hälften, 20 respondenter (52,6%) menar att de inte skulle vilja ha mer 

IS i undervisningen i religionskunskap, 6 religionslärare (15,8%) säger att de är osäker och 

redogör att de inte vet, och endast 12 religionslärare (31,6%) menar att de vill ha mer IS i sin 

undervisning.73 

 

Figur 5: Mer Is i religionskunskap? 

Enkätens sista fråga behandlar om IS undervisas i något annat ämne än religionskunskap. Här 

visar respondenterna en tydlig bild över samhällskunskapens viktiga roll gällande IS i 

undervisning. Jag har redogjort några argument som visar samhällskunskapens viktiga roll. Jag 

kommer nu att redogöra om respondenterna tror att IS behandlas i något annat ämne än 

religionskunskap. Endast 2 religionslärare (5,3%) tror inte att IS behandlas i något annat ämne. 

9 respektive 7 respondenter anser att det eventuellt finns några ämnen eller vet inte om IS 

behandlas i något annat ämne. 25 religionslärare skriver att samhällskunskapen tar upp, eller 

eventuellt tar upp IS i undervisningen. Övriga ämnen som respondenterna nämner är historia, 

svenska, engelska men det är inte alls i stor utsträckning.74 

                                                 
72 Respondent 24 
73 All insamlad data ifrån respondenten finns hos författaren och kan uppvisas vid behov. 
74 All insamlad data ifrån respondenten finns hos författaren och kan uppvisas vid behov. 
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Figur 6: Andra ämnen som behandlar IS? 
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4. Diskussion och analys  

4.1 Är IS islam? 

IS:s kopplingar till islam är som visats i kapitel 2 väldigt tydliga. IS berättigar sina handlingar 

utifrån en islamistisk tolkning som utformades redan på 1700-talet. Wahhabismens roll är svår 

att förneka när det kommer till IS, både då de själva erkänner sig som en gren av wahhabism, 

men också hur teologer, statsvetare och gemene-man tillskriver dem denna tolkning av islam. 

Undersökningen har också visat hur IS berättigar sina handlingar utifrån religiösa och 

ideologiska tankar, islamiska historiska händelser, och till sist det psykologiska perspektivet. 

Då jag anser att IS:s kopplingar till islam är svåra att förneka, så är det samtidigt viktigt att lyfta 

fram att IS enbart är en del av en mycket strikt och kontroversiell tolkning av islam, därför blir 

det också konstigt att påstå att IS är islam. Jag har redogjort för att det inte finns någon ”sann” 

eller enbart ”en” islam. Därför blir det också svårt för motståndare till IS att inte erkänna dem 

som en del av islam. Islam är vad dess urtolkare gör det till, detta gäller inte enbart islam, utan 

alla andra religioner. Den risk som finns med att erkänna IS som islam är att muslimer rent 

generellt få stå till svars för IS:s tolkning av islam och dessa avskyvärda handlingar. Samtidigt 

är det sunt att lyfta fram andra perspektiv när det gäller IS. Att enbart tillskriva dem islam utan 

att ta upp perspektiv som politik, samhällsstruktur och krig är helt enkelt fel. I undersökningen 

har jag enbart gått in på IS kopplingar till islam. Motståndare till IS har sagt att IS är en del av 

islam, samtidigt har de också sagt att IS inte är en del av islam, utan istället har 

terroristorganisation nämnts. Is är islam, åtminstone en del av en strikt och kontroversiell del 

av islam. Samtidigt går det att säga att IS inte är islam. Detta beror helt på vem du frågor. IS är 

terrorister som berättigar sina handlingar utifrån en tolkning av islam.  

4.2 Religionslärares attityder till IS i religionskunskapsundervisnigen 

Religionslärares attityder till IS i religionskunskap är väldigt tydliga. 28 respondenter tycker att 

IS ska behandlas i religionskunskapsundervisningen. Detta trots att några inte tror att elever vill 

lära sig om IS i religionskunskap. Jag anser att IS är så pass aktuellt att frågan om IS på 

religionskunskapsundervisningen borde ha kommit upp. Ändå är det så pass många som svara 

att de inte vet om elever vill lära mer om IS under religionskunskapsundervisningen. Detta visar 

på att religionslärare borde ha mer koll på om elever vill lära sig om IS på religionskunskapen. 

Detta perspektiv indikerar dock i vilken utsträckning religionslärare behandlar IS i 

religionskunskap. Tycker respondenterna att IS ska behandlas i religionskunskap, så visar 

undersökningen att religionslärare i stor utsträckning också behandlar IS i 

religionskunskapsundervisningen. Av dem som svarat nej på denna fråga använder 8 av 10 
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religionslärare IS i sin undervisning. Detta visar på att frågan om IS är svår att undvika i 

religionskunskap. Denna svårighet att undvika IS i religionskunskap, analyseras också i frågan 

om religionslärare tror att elever vill lära sig om IS i religionskunskap. Då svarade endast 3 

religionslärare att elever inte vill lära sig om IS i religionskunskap. Av dessa 3 är det 1 som inte 

anser att IS ska behandlas i religionskunskap. Denna respondent lämnar ändå utrymme för IS i 

sin undervisning. Han skriver i svaret att  

Ett medvetande kring IS är viktigt, men att diskutera kring någonting som fördöms av hela världen 

tar onödig tid. Att däremot få kännedom om vad IS är och gör en annan sak.75  

Detta visar ändå att religionsläraren är villig att diskutera IS då det är viktigt att få medvetande 

kring dem. Detta visar att trots att 3 respondenter svarar att de inte använder sig av IS i 

undervisningen så finns det ändå en medvetenhet om att IS inte går att ignoreras i 

religionskunskap. Som en respondent skrev varför hen använder sig av IS i sin undervisning 

därför att eleverna tar upp frågan. Flera i klassrummet har egen erfarenhet av dem (eller av talibaner 

liknande). I en mer traditionell "svensk" klass ska det tas upp för att visa på mångfalden inom islam 

och ta diskussionen om "alla muslimer är terrorister76 

Detta visar enligt mig att det känns som att IS inte går att undvika i religionskunskap, då elever 

är allmänt intresserade av att veta mer om IS. Det är också lätt att som okunnig koppla IS till 

islam. Jag har fått höra i min omgivning att alla som strider för IS är muslimer och därför 

praktiserar de också islam. Det finns en viss sanning i detta som jag visat tidigare i 

undersökningen, men det är komplicerat att endast hänföra IS till islam. Undersökningen visar 

också undersökningen att religionslärare som inte tycker att IS ska behandlas i religionskunskap 

använder sig av IS ändå, då elever vill lära sig mer om IS.  

4.2 Kunskap om IS kontra användning i undervisning 

7 stycken religionslärare ansåg sig ha ganska dålig kunskap om IS, av dessa var det 3 stycken 

som inte använder sig av IS i undervisningen. Detta visar att alla andra respondenter använder 

sig av IS. Detta är också förklaringen till att dessa tre religionslärare inte använder sig av IS i 

sin undervisning. De anser sig ha för dålig kunskap för att kunna behandla det i sin 

undervisning. Svaren de gett varför de inte använder sig av IS är för att det är tidsbristen som 

sätter stopp för detta. Samtidigt visar övriga respondenter att de använder sig av IS, så 

tidsaspekten borde inte vara ett hinder för att använda sig av IS i religionskunskap. Jag är 
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medveten om att religionskunskap är en liten kurs på 50 poäng, under denna kurs är det många 

moment som ska behandlas i undervisningen och jag förstår att visa religionslärare lägger sin 

tid på annat än just IS. Jag anser ändå att IS är så pass aktuellt, intressant och relevant för elever 

i Sverige att det ska behandlas i religionskunskap. Av de tre religionslärare som inte använder 

sig av IS i sin undervisning är det en som tycker att IS ska behandlas i religionskunskap. Min 

tanke är då om det är tidsaspekten som sätter stopp eller om det faktiskt är kunskapen om IS 

som gör det.  

2 respondenter ansåg sig ha mycket god kunskap om IS. Dessa två en man, och en kvinna. De 

tror att deras elever vill lära sig om IS, de tycker också att IS ska behandlas i religionskunskap 

och de använder sig av IS i sin undervisning. Samtidigt är det intressant då båda också vill 

undervisa mer om IS på sina lektioner i religionskunskap. Det är mycket möjligt att det är 

tidsaspekten som sätter stopp för dem att använda IS mer än vad de redan gör.  

Resten av respondenterna som ansåg sig ha goda eller ganska goda kunskaper behandlar alla IS 

i sin undervisning. Endast 2 av 27 tycker att IS inte ska behandlas i religionskunskapen. Dessa 

två använder sig av IS till viss del i sin undervisning. En respondent skriver att hen inte använder 

IS som ett eget moment, hon skriver ”jag tycker självklart att det behöver behandlas om 

eleverna har frågor eller t ex förknippar IS med islam”.77 Detta visar på en medvetenhet att 

elever har frågor gällande IS. Samtidigt visar hennes svar att det är viktigt att klargöra för elever 

att IS inte är islam, utan istället är en del av en kontroversiell gren av islam. 7 av 28 skulle vilja 

ha mer undervisning om IS i religionskunskap, 4 religionslärare vet inte om de skulle vilja ha 

mer och hela 17 religionslärare, som har god eller ganska god kunskap om IS:s vill inte ha mer 

undervisning om IS.  

Detta indikerar att religionslärare som har god eller ganska god kunskap om IS, behandlar i 

stora utsträckningar IS i sin undervisning, men anser att det räcker med att endast ta upp IS i 

något enstaka moment eller att ta diskussionen om elever har frågor gällande IS. Samtidigt visar 

undersökningen att de som anser sig ha dålig kunskap om IS inte vill använda sig av dem i 

undervisningen. Som jag nämnt ovanför så kan det vara tidsaspekten som är gällande, men 

kunskap om IS styr också om religionslärare använder sig av IS i sin undervisning. IS är ett 

kontroversiellt ämne där det finns mycket att diskutera. Är man inte påläst eller bekväm så kan 

det vara svårt och jobbigt att starta en diskussion eller en lektion som handlar om IS. Detta kan 

leda till att elever får fel bild av muslimer, islam och framför allt IS. 

                                                 
77 Respondent 30 
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Eftersom jag gjort en kvantitativ undersökning har jag inte fått direkta svar på varför 

religionslärare med lite kunskap om IS inte använder sig av dem i undervisningen. På samma 

sätt är det också svårt att säkerhetsställa att det är på grund av tidsaspekten eller om det är 

kunskaper om IS som styr deras vilja att inte använda sig av IS. På samma sätt blir det också 

svårt att få svar på varför religionslärare med god och mycket god kunskap använder sig av IS. 

Det är ändå intressant att lyfta fram att lärare med goda kunskapar verkar ha tid att belysa IS i 

undervisningen. Jag anser att tidsaspekten är ett hinder för religionslärare att hinna få med alla 

kursens mål. Som jag visat så har några religionslärare jobbat tematiskt med IS i sin 

undervisning, detta då IS behöver eller ska enligt mitt tycke tas upp som ett enskilt moment i 

religionskunskap. Det är intressant att religionslärare inte verkar behandla IS i islammomentet. 

Undersökningen har visat att religionslärare är medvetna om vikten av att lyfta fram och 

diskutera IS i religionskunskap. 

4.3 Gymnasielärare och högstadielärares användning av IS i undervisning 

Som resultatet visat var det fler gymnasielärare än högstadielärare som svarade på enkäten. 29 

religionslärare på gymnasiet och 9 på högstadiet svarade på enkäten. Av dessa 30 

gymnasielärare använder 90% IS i sin undervisning. Av högstadielärarna så använder alla IS i 

sin undervisning. Som jag nämnt tidigare är det tidsaspekten på religionskunskap på gymnasiet 

som är orsaken för de som inte använder IS. Min första tanke är att kursen på gymnasiet har 

större innehåll som ska in på kort tid. Jag anser ändå att IS är mer lämpat för elever på gymnasiet 

än på högstadiet. Av högstadielärarna så tycker alla utom en att IS ska behandlas i 

religionskunskap. Det intressanta är att hela 7 av 9 anser att de inte skulle vilja ha mer IS i sin 

undervisning. Analysen av detta är att högstadielärare anser att de tar upp tillräckligt med IS i 

undervisningen.  

4.4 Hypotes slutdiskussion 

Hypotesen: Jag tror att svenska lärare är reserverade, försiktiga och rent av rädda att ta upp 

ämnet IS i undervisningen i religionskunskap. Mina funderingar grundar sig på tanken att det 

finns en risk att IS i religionskunskapsundervisningen får stå för islam. Dessa tankar skulle kan 

leda till problem för elever då de kan få fel uppfattningar av IS 

När jag undersökt i vilken utsträckning religionslärare använder sig av IS i religionskunskap, 

märkte jag ganska tidigt att min hypotes kommer att motbevisas. Analysen av resultatet visar 

tydligt att religionslärare använder sig av IS i sin religionskunskapsundervisning. Endast 3 

religionslärare (8%) använder inte IS i sin undervisning övriga respondenter behandlar IS i 

undervisning, om i många fall till viss del. Resultatet visar också att många religionslärare 
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tycker att IS ska behandlas i religionskunskap. Endast 5 religionslärare (13%) tycker inte att IS 

ska behandlas i religionskunskap. Detta visar religionslärares attityd till användning av IS i 

religionskunskap, och det visar att religionslärare i stor utsträckning behandlar IS i 

religionskunskap. Av de argument jag redogjort för i resultatet till varför de använder/inte 

använder IS i sin undervisning så är det inte för att de är rädda, försiktiga eller reserverade. Det 

är istället tidsaspekten som är den största orsaken till varför 5 av 38 inte använder IS i 

undervisningen. Samtidigt har jag varit inne på att kunskapen spelar en stor roll på att 

religionslärare använder/inte använder sig av IS i undervisningen. Anser en lärare att de besitter 

god kunskap om IS så använder de också dem i sin undervisning. På samma sätt använder sig 

inte religionslärare som inte besitter bra kunskap om IS i sin undervisning.  

Trots att hypotesen motbevisades så finns det en del sanning i den också. På frågan om 

religionslärare vill undervisa mer om IS i undervisningen så var det mycket klart vilken riktning 

de valde. Endast 12 religionslärare (31%) skulle vilja ha mer undervisning om IS. Här väljer 

jag att ge min enkät ett minus. Om jag hade format min enkät på ett lite annorlunda sätt tror jag 

att frågan om religionslärare vill behandla IS mer i undervisningen hade jag kunnat fått djupare 

förståelse till varför de inte vill behandla IS mer i religionskunskap. Det skulle vara intressant 

att få reda på varför respondenterna tycker som de gjorde. Jag valde att inte konstruera en sådan 

fråga. Vilken jag i efterhand ångra. Av den data jag fått in, tycker jag att utfallet är positivt. Jag 

är glad att min hypotes motbevisades. Detta visar att religionslärare använder IS i 

undervisningen. Jag anser att IS är ett aktuellt och intressant ämne, och IS kopplingar till islam 

är tydliga, därför är det viktigt för religionslärare att vara pålästa om IS för att kunna diskutera 

och undervisa om dem i skolan. Jag tycker att IS bör behandlas av religionslärare, men de bör 

inte använda IS som ett eget moment, utan istället arbeta tematiskt. Jag har visat 

samhällskunskapens viktiga roll när det gäller IS i undervisning. Jag anser att 

samhällskunskapen tillsammans med religionskunskapen borde undervisa och behandla IS i 

svenska skolor.  
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5. Sammanfattning 

Denna undersökning har i huvudsakligen handlat om religionslärares attityder kring IS i 

undervisningen i religionskunskap. Hela undersökningen bygger på en hypotes om 

religionslärare vilja att behandla IS i religionskunskap. Utifrån syfte och frågeställningar har 

undersökningen byggt på att försökt att bevisa eller motbevisa hypotesen. Då huvudfokus har i 

undersökningen har varit att ta reda på hur religionslärare upplever i vilken utsträckning de vill 

eller inte vill behandla IS i religionskunskap, har denna undersökning utformats genom en 

enkätstudie. För att kunna motbevisa eller bevisa hypotesen så blev jag tvungen att undersöka 

IS kopplingar till islam, och hur de berättigar sina handlingar utifrån en tolkning av islam. Detta 

då det ska bli lättare att kunna behandla och visa på om IS ens ska behandlas i religionskunskap. 

Undersökning om IS kopplingar med islam har gjort utifrån en hermeneutisk metod.  

I resultatdelen behandlar uppsatsen hur religionslärare upplever undervisning om IS i 

religionskunskap. I första delen av resultatet presenteras respondenterna i enkätstudien. Sedan 

följer olika perspektiv om IS ska behandlas i religionskunskap. Detta utifrån religionslärares 

tankar och idéer. Frågor om användning av IS i undervisning, elever viljan att lära sig om IS, 

religionslärares känslor kring mer undervisning IS i religionskunskap. Avslutande del för 

resultatet av enkäten är om religionslärare tror om andra ämne än religionskunskap behandlar 

IS i deras undervisning.  

Diskussion och analys kapitlet behandlar undersökningen frågeställningarna på ett mer 

djupgående sätt. Detta för att till sist kunna bevisa eller motbevisa hypotesen som hela 

undersökningen vilar på. I avslutande diskussion bearbetas analysen och diskussionen om 

hypotesen. Undersökningen har dels motbevisat hypotesen, men också visar vilken problematik 

religionslärare har med undervisning om IS i religionskunskap.  
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