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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att synliggöra hur islamofobi tar sig uttryck i det 

kritiserade läromedlet Mer om Moa och Mille. Detta läromedel är främst avsett 

för elever i årskurs 1 -3. Vi kommer att analysera text-och bildinnehållet i 

läromedlet som är tryckt under 2000-talet. Metoden som används är en 

kvalitativ innehållslig idéanalys. Denna studie genomförs genom att se hur 

islamofobi kan ta uttryck i läromedlet. Därefter vilka stereotyper av islam och 

muslimer som förekommer och hur muslimen kontrasteras som den andre i 

läromedlet. I resultatet presenteras den ojämnställda familjen där mannen i den 

muslimska familjen bland annat är överbeskyddande men även en den enda 

familjeförsörjaren. Den muslimska kvinnan beskrivs på ett nedvärderande vis 

där hon ska sköta hushållet, vara redo för giftermål samt vara beslöjad. 

 

 
Nyckelord: islamofobi, stereotyp, andrafiering   
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1. Inledning & Bakgrund 
 
 

”Marjams pappa tyckte inte att discon var lämpliga för flickor. Åtminstone inte för hans 

dotter. De skulle säkert spela fel sorts musik, sånger med fula ord i, och så skulle det vara 

killar med. Marjams pappa ville att hon skulle koncentrera sig på skolan och hjälpa till att 

ta hand om sina småsyskon i stället”(Nilsson-Brännström, 2000, s.54).  

 

Denna text är tagen ur läromedlet, Mer om Moa och Mille för elever i tidiga 

skolår. Detta läromedel användes som högläsningsbok i en årskurs 2 under vår 

verksamhets förlagda utbildning under höstterminen 2015. Vi 

uppmärksammade att de muslimska eleverna i klassen kände sig utpekade 

samtidigt som de inte kände samhörighet med innehållet i boken. Citatet ovan är 

en beskrivning av hur en muslimsk pappa betraktar vad sin dotter bör och inte 

bör göra. Enligt boken vill den muslimska pappan inte att hon ska gå på disco, 

utan han vill att hon ska sköta sig, gå i skolan och ta hand om sina syskon; det vill 

säga gå in i en traditionell kvinnoroll. Vi uppmärksammade att de muslimska 

eleverna i klassen kände sig anklagade och inte kände igen den bild av 

muslimska familjer eller islam som tecknades.  

 

Mer om Moa och Mille är ett läromedel som fått relativt mycket kritik. Boken har 

omdiskuterats i nyhetsreportage och av bloggare genom sociala medier. Trots 

detta finns det skolor som fortfarande använder sig av boken i undervisningen. 

Programledaren Laila Bagge skrev ett kritiskt blogginlägg om, Mer om Moa och 

Mille där hon ansåg att detta läromedel var olämpligt för barn i tidiga skolår. 

Vidare skrev Bagge att både hon och hennes son, som då gick i årskurs 2 inte 

ville arbeta med ”skitboken”(Bagge, 2013). I en artikel i Dagens Nyheter, 

publicerade år 2008 kritiserades även läromedlet. I artikeln skriven av Lotta 

Olsson beskrevs läromedlet Mer om Moa och Mille som rasistiskt. Föräldrarna till 

dessa elever ansåg att mycket av textinnehållet bör förbjudas (Dagens Nyheter, 

2008). En skola i Norrköping valde att inte använda sig av läromedlet Mer om 

Moa och Mille efter att en mamma anmält boken till 

diskrimineringsombudsmannen. Mamman menade att textinnehållet var 

fördomsfull och diskriminerande mot muslimer. Detta resulterade i att rektorn 
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valde att avstå från att fortsätta använda sig av boken (Sveriges television, 2013).  

Trots denna kritik finns ingen vetenskaplig djupstudie av läromedlet som utrett 

hur islamofobi framställs i läroboken; det finns ingen studie som tar fasta på 

vilka stereotyper som framträder och hur dessa kontrasteras mot det svenska. Vi 

anser därför att det är viktigt att en sådan studie genomförs. Inte minst är den 

viktig, eftersom det tidigare inte genomförts studier om islamofobiska tendenser 

och attityder i läromedel för elever i tidiga skolår, för årskurs 1-3. Anledningen 

till varför vi valt att utgå från Mer om Moa och Mille, beror på den kritik 

läromedlet har fått och att läromedlet än idag förekommer i den svenska 

undervisningen.  

Denna studie handlar således i ett bredare perspektiv om hur islamofobi 

framställs i läromedel för elever i tidiga skolår.  En studie av läromedlens 

skildringar av islamofobi är centralt av en rad orsaker. För det första är en sådan 

studie viktig mot bakgrund av att forskare påpekat att vår samtid präglas av 

islamofobiska tendenser och attityder. Begreppet islamofobi har använts för att 

beskriva en generell tendens eller attityder mot muslimer som länge existerat i 

Europa och tagit sig olika uttryck under historien (Gardell, 2011, s. 87-88). 

Islamofobi kan definierats som negativa attityder, fördomar samt fientlighet 

riktat mot islam och muslimer. Islamofobi innebär fördomar och diskriminering 

som avser historiska, sociala och politiska aspekter inom islam (Borell, 2012 s. 

14). Islam är en av de största religionerna i världen och dess uttolkning och dess 

utövare skiljer sig åt markant mellan kontinenter, länder och regioner. Under 

2011 fanns det ungefär 400 000 ”muslimer” i Sverige, varav en fjärdedel av dessa 

”muslimer” var registrerade i islamiska trossamfund. 150 000 av dessa 

”muslimer” betraktades som ”religiösa muslimer” varav 5000 av dessa var 

svenska konvertiter. Detta innebär att muslimer är lika sekulariserade som 

andra invånare i Sverige. Det har dock påpekats att bilden av muslimer är att de 

är extrema och aggressiva i sin religiositet, som om alla muslimer var detsamma 

som de mest extremistiska inom islam; trots att de utgör den minsta andelen 

muslimer i Sverige (Gardell, 2011, s. 87-88). Media är dock bara en institution 

som förmedlar dessa negativa stereotyper. Skolan spelar här också en roll. 

För andra är en studie av skildringar av islam och muslimer i läromedel viktig då 
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skolans läromedel har ett stort inflytande på elevers värderingar. Många barn 

och unga formar sina uppfattningar om omvärlden och olika gruppers plats och 

roll i den i undervisningen (Härenstam, 2005, s. 6).  

Mer om Moa och Mille är inte objektivt och relevant enligt forskaren Angerd 

Eilard. I artikeln ”Boken strider mot läroplanen” (Svenska dagbladet, 2008) har 

Eilard påpekat att läromedlet inte borde vara tillåtet att använda i 

undervisningen, då skolan har ett officiellt uppdrag att motverka diskriminering: 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana 

tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Skolverket, 2011, s. 2). 

Enligt citatet ovan från Lgr11 ska ingen utsättas för diskriminering på grund av 

religionstillhörighet. Detta innebär att islamofobi bör motverkas i den svenska 

skolan. Skolans uppgift är att ge eleverna förståelse för andra kulturer, men 

samtidigt är förstås skolans tillgång på läromedel begränsad. Men, som vi visar i 

denna studie, är läromedlen i skolan en medskapare av dessa attityder och 

tendenser. Avsikten med uppsatsen är att analysera hur läromedlet Mer om Moa 

och Mille innehåller islamofobiska värderingar om muslimer och islam; detta har 

forskare och debattörer gjort innan oss, dock inte för läromedel för elever i 

årskurs 1-3.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur islamofobi framställs i läromedlet 

Mer om Moa och Mille. Vi kommer därigenom att uppmärksamma vilken bild av 

muslimer och islam som förmedlas till elever i tidiga skolår i den svenska 

grundskolan.  

 

Frågeställningar 
 

Hur islamofobi kan ta sig uttryck i läromedlet Mer om Moa och Mille? 

 

Vilka stereotyper av muslimer och islam förekommer och hur konstrueras 

muslimen som den andre i läromedlet? 
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3. Litteraturöversikt 

I tidigare forskning kommer vi att beskriva hur islamofobiska värderingar 

framställs i läromedel samt hur det påverkar elever i tidiga skolår. Det beskrivs 

att de konsekvenser som kan uppstå av läromedel som innehåller islamofobiska 

värderingar i undervisningen, är att elevers förförståelse och kunskapsinlärning 

påverkas. En ytterligare aspekt som påverkar elevers förförståelse om islam är 

massmedias propaganda. Vi har valt att studera hur islam och muslimer 

framställs i grundskolans läromedel i tidigare avhandlingar. I avsnittet teoretiska 

utgångspunkter beskrivs begrepp som islamofobi, stereotyper, läromedel samt 

andrafiering. Dessa begrepp kommer att diskuteras och exemplifieras.    
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4. Tidigare forskning 

Trovärdig kunskap om religion är en viktig aspekt för att undvika fördomar och 

negativa värderingar gentemot människor med olika trosuppfattningar. För att 

ta del av trovärdig kunskap om religion är det viktigt att använda sig av rätt 

material som verktyg i undervisning för elever i tidiga skolår, för att undvika 

andrafiering. Läromedel är det främsta verktyget som används i undervisning för 

att forma elevers inlärningskunskap och förståelse inom olika kunskapsämnen. 

En ytterligare viktig aspekt i undervisningen är att kunna skilja på fakta och 

fördomar samtidigt som det är viktigt att diskutera om vad som framkommer i 

massmedia. Det är dessutom viktigt att analysera källors trovärdighet och om 

fakta är relevant trots att detta sker utanför undervisningen. I massmedia finns 

det mycket som tyder på andrafiering när man talar om främmande religioner, 

genom att beskriva situationer ur endast ett perspektiv. Därför är det viktigt som 

lärare att inta ett objektivt perspektiv och ta hänsyn till elevers 

trosuppfattningar (Olsson, 2003, s. 43-45). I de flesta läromedlen är innehållet 

begränsat, detta beror på en rad olika faktorer som påverkar förlagen. Förlagens 

huvudsyften är bland annat försäljning av läromedel. Detta innebär att 

försäljning är en viktig aspekt för förlagen vilket påverkar läromedlens 

begränsade innehåll. Förutom försäljning av läromedel är en annan viktig aspekt 

att förlagen har ett krav på att följa läroplanens riktlinjer. Riktlinjerna i 

läroplanen påverkas då försäljning av läromedel oftast är högt prioriterade. 

Konsekvenserna som uppstår är att läromedlen går miste om relevant fakta, 

trovärdiga aspekter som har stor påverkan på läromedlens innehåll och syfte 

(Otterback, 2004, s. 68). 

Anna Olséns (2010) avhandlings syfte gällande religionsundervisning grundar 

sig i att undersöka kristendomens utrymme i religionskunskap i läromedel. 

Analysen baseras på tre läroböcker som används i gymnasiets 

religionsundervisning. Författaren undersöker hur textens värderingar kan 

synliggöras för att kunna jämföra hur kristendomen skiljs ifrån de resterande 

religionerna. Resultatet av Olséns undersökning var att författarna till de tre 

läroböckerna som använts i religionsundervisningen valt att inveckla och ta 

avstamp i religionernas värderingar. Författaren påpekar att en av de tre 
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läroböcker som analyserades valde att värdera religionerna minst samtidigt som 

författaren valt att ge mest utrymme till kristendomen. Olséns resultat av 

undersökningen visade dessutom att kristendomens utrymme i läroböckerna är 

mest dominerade som har lett till att kristendomen uppfattas vara ”rikare” i 

jämförelse med andra religioner. Olsén menar att kristendomen är rikare på 

högtider och historia till skillnad från de andra religionerna. Det förekommer i 

Olséns undersökning att de problematiska gemensamma drag för kristendomen 

som förekom i alla tre läroböcker var andrafiering, ”vi” och ”dem” vilket inte 

förekom inom de andra religionerna. 

 

I Olov Dahlins (2006) avhandling skriver han om hur etniska religioner 

framställs i svenska läromedel. Dahlin (2006) menar att media förmedlar en 

ensidig bild av etniska religioner och att det är skolans uppdrag att förmedla en 

neutral och rättvis bild av etniska religioner (s. 38-39). I Dahlins (2006) studie 

undersökte han 21 läromedel för elever i högstadiet och gymnasiet. Dessa 

läromedel var från 1970-talet till 2000-talets början. I de olika läromedlen visade 

det sig att beskrivningen av de etniska religionernas förändrades. Dahlin 

granskade bland annat textutrymme religionerna får i läromedlen om sådant 

finns överhuvudtaget. Vidare har Dahlin värderat innehållet där han även 

granskas hur religionerna framställs i läromedlen. När forskaren granskat 

läromedlen har han även analyserat bilderna som är sammankopplade till texten 

för att se om de finns ett sammanhang (s.38 – 39). I resultatet av Dahlins (2006) 

granskning av läroböckerna visade det sig att etniska religioner fick ett litet 

kapitel eller ett fåtal sidor i läroböckerna, där religionen beskrivs kortfattat. 

Textinnehållet om de etniska religionerna har varierat mellan de olika 

läromedlen, i vissa läromedel har textinnehållet varit nedvärderande och i andra 

läromedel har textinnehållet av de etniska religionerna fått mer utrymme (s.39 – 

42). Vid analysen av bilderna i läromedlen som Dahlin (2006) granskade visade 

det sig att de flesta bilderna inte stämmer överens. 

 

Frågor om hur läromedel skildrat muslimer och islam är inte ett jungfruligt 

forskningsämne. Islamologen Jonas Otterback har i sin studie studerat hur islam 

framställts i läromedel för elever i högstadiet och gymnasiet under åren 1962-
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1980. I Otterbacks studie har han bland annat analyserat läromedel från förlagen 

Gleerups, Almqvist & Wiksell, Bonniers och Natur & Kultur. Syftet med analysen 

var att väcka tankar om hur islam kan presenteras i läromedel. Otterback (2004) 

anser bland annat att textinnehållet i läromedel om islam eliminerade 

värderingar och kunskaper samtidigt som textinnehållet framhävde 

världsåskådningar och kulturella traditioner (s. 57). Textinnehåll i läromedel om 

islam användes som verktyg för att elever skulle skapa förståelse för religionen 

islam i samhället samt religionens position. På grund av de många 

förekommande fördomar som finns kring islam har intresset kring religionen 

påverkats. Islam gestaltas som en religion där politik och religion inte skiljs åt.  

Otterback (2004) påstår att otydliga värderingar i läromedel skapar negativa 

föreställningar hos elever.  Detta ledde till att muslimska elever blev utsatta för 

diskriminering. Konsekvenserna ledde till att det skapades andrafiering i 

klassrummet (s. 71). Otterbacks analys av textinnehållet i läromedlen visade sig 

innehålla inkorrekt kunskap om islam och dess innehåll. Ett förekommande 

exempel var att uppge att Koranen innehöll juridiska riktlinjer utöver de 

religiösa riktlinjerna som förekommer i Koranen. I textinnehållet förekom det 

dessutom tydliga exempel på andrafiering enligt författaren (s. 68).  

Frågan om läromedel och islam har också analyserats av Kjell Härenstam. 

Härenstam undersökte svenska läromedel om islam från början av 1900-talet till 

1980. I avhandlingen framställdes det att läromedlens bild av islam och 

muslimer var generaliserade och begränsade. Trots detta så visar avhandlingen 

att läromedlens roll i undervisningen varit och är mycket central och omfattade 

för undervisningen som helhet. 

Härenstam (2005) beskriver att skolan och läromedel begränsar 

kunskapsförmedlingen om islam. När islam och dess historia introduceras för 

elever i tidiga skolår är svårt och det kan uppstå svårigheter med att förmedla 

kunskap rätt. Islam tolkas på olikavis hos den enskilde eleven, beroende på 

elevens tidigare erfarenheter. Detta eftersom massmedia kan vara en faktor som 

påverkar elevens förkunskaper samt förståelse för religionen. Härenstam (2005) 

anser att det är lärarens uppgift att förhålla sig till elevers tidigare erfarenheter 

och kunskaper om islam. Detta ska göras i samband med undervisning om islam 

(s. 6). Andra faktorer som förstås påverkade lärarens och elevens synsätt på 
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islam är läromedlens innehåll. Det är ytterst viktigt att välja rätt läromedel. Detta 

allt eftersom läromedlen är begränsade utifrån läroplanen samt att läromedlen 

har stora påverkningar på elever och i undervisningen. På grund av de 

begränsningar som finns i läromedlen så leder det till att lärarens arbete och 

kunskapsförmedling begränsas utifrån valet av läromedel (s. 7). Centrala medel 

som innebär läroböcker, arbetsböcker och läseböcker används i hög 

utsträckning i undervisningen. Detta innebär att dessa böcker har en stor roll för 

strukturering och sekvensering för lektionsinnehållet om islam oavsett hur 

mycket materialet använts i klassrummet och undervisningen. Eftersom att 

Natur och Kultur dominerar inom samhällsvetenskapen så använder sig många 

svenska skolor av detta förlag (s. 37). Förlaget Natur och Kultur har förmodligen 

fler möjligheter än de andra förlagen och därför dominerar förlaget i många 

svenska skolor. Dock kan en del av textinnehållet av förlaget Natur och Kultur 

bestå av starka ställningar som i detta fall skapar islamofobiska värderingar. På 

grund av förlagets dominans så väljer många skolor frivilligt, att använda sig av 

deras läromedel (s. 38).  

4.1 Islam och muslimer i läromedel 

I läromedel från 1900-talets mitt är beskrivningen av islam och muslimer 

nedvärderande och informationen kan ses som stöttande i många perspektiv. Till 

exempel har förlagen utgått från kristenhetens konfrontation med den 

muslimska världen, kunskaperna om islam ser densamma ut sedan korstågens 

propaganda. Detta innebär att kunskaperna om islam inte har utvecklats eller 

bearbetats sen dess. Dessa negativa termer kvarstår och påverkar läromedlets 

innehåll. Problemet baserar sig på vilken typ av kunskap som förmedlas i 

undervisningen då dessa kunskaper blir det som eleverna associerar till islam. 

De största skillnaderna mellan kristet och muslimskt som framtonar i 

religionsläromedel, är att det varken finns text eller bild som föreställer 

muslimer som ”vanliga” människor. Bilderna som oftast är kopplade till 

textinnehållet om islam är Kaba, beslöjade kvinnor, och muslimer i bön. Det 

förekommer inte i läromedel att inom islam är den huvudsakliga plikten att visa 

barmhärtighet. Om detta hade förekommit i läromedel om islam hade denna 

grund kunnat skapa en bättre förståelse för eleverna inom religionen islam 

(Härenstam, 2005, s. 127-128). 
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4.2 Islam i tidiga skolår 

Läromedel för elever i tidiga skolår innehåller begränsad information om islam: 

dock finns det speciallitteratur om islam som är anpassat för eleverna i dessa 

åldrar. Information som förekommer i speciallitteratur består endast av ett fåtal 

illustrationer av muslimer där textinnehållet beskriver dessa illustrationer. 

Speciallitteratur är mer kunskapsgivande, men utifrån läromedel för elever i 

tidiga skolår är kunskap som framställs om islam mycket vag (Härenstam, 2005, 

s. 168).  Härenstam menar att läromedel som använder sig av Allah istället för 

Gud skapar möjlighet för icke-muslimska elever att identifiera sig med muslimer 

(s. 170). Konsekvenser som kan uppstå är att Allah i detta fall blir otydligt för de 

icke-muslimska elever i tidiga skolår, då de inte förstår sambandet mellan Allah 

och Gud.  

 

Ett tydligt drag i hur islam framställs är att religionen kontrasteras mot andra 

religioner. Framställningen av Gud inom islam i läromedel för elever i tidiga 

skolår skiljer sig ifrån hur de två andra abrahmitiska religionerna framställs i 

läromedel. Religionen islam beskrivs vara diktatorisk medan de två andra 

abrahmitiska religionerna, judendom och kristendom beskrivs vara 

demokratiska (Härenstam, 2005 s. 171).  

 

I Härenstams studie analyserades de historiska förändringarna gällande hur 

muslimer och islam i läromedel för mellanstadiet har framställts från 1962 och 

framåt. I de läromedel som gick under 1962s läroplan betraktades islam och den 

muslimska individen på ett nedvärderande vis. I Härenstams (2005) avhandling 

framgång att den muslimska individen beskrivs vara aggressiv och fanatisk 

kollektiv varelse i läromedel. Vid senare skede, från 1962 till 1968 förändrades 

synen på den muslimska individen i läromedel, dock inte till det bättre. 

Härenstam (2005) beskriver att muslimer och islam framställdes som konstiga 

och annorlunda. Det vill säga att läromedel om islam förmedlade att islam och 

muslimers riter, trosföreställningar och beteendemönster skapade negativa 

tankar och distansering (Härenstam, 2005, s. 126-127).  

När nya läromedel trycktes mellan åren 1969 och 1980 skedde ytterligare 

förändring i läromedel om islam och muslimer. I läromedel om islam och 
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muslimer beskrevs den muslimska kvinnan på ett nedvärderande vis. Det 

resulterade att den muslimska kvinnan ansågs vara ett objekt som skulle sköta 

hushållet, vara beslöjad men även redo för ett arrangerat giftermål (s. 231). 

Härenstam (2005) anser att läromedlens bild och textinnehåll av islam och 

muslimer var i huvudsak en etikettering av en religiös grupp som distanserar sig 

från andra vilket skapar andrafiering (s. 272).      

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

I tidigare forskning beskrivs att trovärdigkunskaper om religioner är en viktig 

aspekt för att undvika fördomar och negativa värderingar gentemot människor 

med andra trosuppfattningar. Läromedel är det främsta verktyget som används i 

undervisning för att forma elevers inlärningskunskap och förståelse. Som lärare 

är det ytterst viktigt att analysera om källorna i läromedel är trovärdiga för att 

kunna använda sig av dem i undervisning. Eftersom att läromedels innehåll 

oftast är begränsade så kan det påverka elevernas kunskaper. I Otterbacks studie 

om hur islam framställs i läromedel beskrevs det att islam och muslimers 

värderingar elimineras, samtidigt som textinnehållet framhävde kulturella 

traditioner. Politiken i västvärlden har skapat många fördomar om islam, vilket 

har lett till otydliga värderingar om islam och muslimer. Detta innebär att 

läromedel skapar negativa föreställningar om islam och muslimer för elever. 

Otterbacks analys visade sig att läromedel om islam innehöll felaktig kunskap 

och tydliga exempel på andrafiering. Dessa beskrivningar om islam och muslimer 

förekom även i Härenstams avhandling Skolboksislam. Härenstam beskrev att 

det fanns flera faktorer som kunde påverka lärarens och elevens synsätt på 

islam. Den främsta faktorn som påverkade deras synsätt är läromedels 

förmedlande. Det har enligt våran litteraturgenomgång inte utförts några 

tidigare studier om hur islam och muslimer framställs i läromedel under åren 

1962-1980 för elever i tidiga skolår. Det är därför viktigt att framföra denna 

studie som är riktad för elever i årskurs 1 till 3, då läromedlet Mer om Moa och 

Mille är anpassad för elever i dessa åldrar. Detta läromedel har som tidigare 

nämnt fått mycket kritik då läromedlet skapar fördomar, stereotypiska attityder 

samt islamofobiska värderingar. Vi ämnar utreda hur.    
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt tydliggörs begrepp och dess innebörd som är relevant för denna 

studie. Begreppen kommer att exemplifieras för att skapa tydliga uppfattningar 

av dess innebörd. Begreppen som diskuteras är islamofobi, stereotyper samt 

läromedel.    

 

5.1 Islamofobi 

Islamofobi är ett begrepp som innebär rädslor, hat samt diskriminering mot 

muslimer (Larsson, 2006, s. 10). Genom att uttrycka islamofobi så väljer 

individer att inta negativa och stereotypa attityder på förhand; negativa och 

stereotypa attityder som bygger på religiösa och kulturella motiv. Detta kan 

exempelvis leda till att religionen islam och den muslimska kulturen anses 

utgöra ett hot mot det svenska samhället. Islamofobi kan även innehålla 

föreställningar om att det finns biologiska skillnader mellan muslimer och andra 

individer. Detta innebär inte sällan att muslimer betraktas som tillhörande en 

lägre ras. Vidare har muslimers annorlundahet lyfts fram i forskning som 

fokuserat på hur muslimer framställts under ekonomiska kristider när 

arbetslösheten ökar och sociala motsättningar blir tydliga. Exempelvis har 

föreställningar om att muslimer i Sverige tar arbeten från de ”riktiga” 

svenskarna uppkommit under kristider. Detta har bland annat lett till 

diskriminering på arbetsmarknaden samt öppet våld mot muslimer i Sverige (s. 

11).  

Islamofobi har en lång historisk bakgrund. I västvärlden har islamofobi funnits i 

flera tusen år (Gardell, 2011, s. 46). Gardell menar att dagens islamofobiska 

yttringar grundar sig i korstågens teologi och den medeltida kritiken av Koranen 

(s. 46). Trots islamofobins långa historia användes inte begreppet förrän 1991 i 

en amerikansk tidningsartikel. Det dröjde inte länge innan diskussionen 

uppmärksammades. Islamofobi uppmärksammandes genom en rapport som 

publicerades 1997 med namnet ”Islamophobia: A challange for us all”. Syftet 

med denna rapport var att skilja mellan så kallade öppna och stängda 

uppfattningar om islam och muslimer. (Larsson, 2006, s. 13).  
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5.2 Stereotyper, uppfattningar och andrafiering 

Begreppet stereotyp åsyftar uppfattningar som individer har om olika 

kategoriers och däribland ”folkgruppers” utmärkande egenskaper. Detta innebär 

att när individer har stereotypa uppfattningar om andra individer, utgår de från 

bland annat vilken nation, religion eller kön de tillhör (National encyklopedin, 

2016). Begreppet stereotyp kan brytas ned i tre grundläggande komponenter. 

Den första komponenten är egenskaper, där en grupp människor generaliseras 

utifrån religiös övertygelse, nationalitet, etnicitet, ålder etc. Detta innebär att 

individen generaliserar ”folkgrupper” beroende på vilka egenskaper de har. 

Under denna process skiljer man ”folkgrupper” från allmänheten. Genom att 

identifiera en grupp som ”muslimer” skiljer de dem från allmänheten (Hinton, 

2003, s. 12). Den andra komponenten innebär att ”folkgrupper” beskrivs ha 

särskilda personlighetsdrag och fysiska egenskaper. Den tredje komponenten 

innebär att individen drar slutsatser om folkgrupper genom de stereotypa 

egenskaperna (Hinton, 2003 s. 13). Lippmann (1922) förklarar begreppet 

stereotyp som förenklade bilder hos individen av människor och händelser i 

världen (s. 3). Stereotypiska föreställningar utgår inte från direkt kunskap utan 

från olika tolkningar som görs utifrån människors agerande (s. 16).  Individer 

drar slutsatser utifrån händelser som sker i omvärlden och kopplar de till 

individer med samma tillhörigheter, som därefter skapar stereotypa 

föreställningar kring dessa individer. Stereotypiska bilder skapas av individen 

eller utgår från kulturella aspekter (s. 25). Enligt Lippmann (1922) är 

stereotypiska föreställningar falska och kritiserande uppfattningar som skapas 

av individer (s. 98). De stereotypiska föreställningar som skapas av individer 

skapar dessutom andrafiering genom att man beskriver ”vi” och ”dem”.  

 

Thomas Hylland-Eriksen (1993) menar att etniska gränser dras mellan svenskar 

och ickesvenskar genom en rad olika praktiker i dagens samhälle. Detta skapar 

andrafiering av det som inte betraktas som ”det svenska”. Vidare menar 

författaren att det inte endast handlar om etniska gränser när man talar om 

andrafiering, utan att man kan dra gränser mellan kulturella och religiösa 

förhållanden i stort. Detta innebär att svenskar som står fast vid kulturella och 
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religiösa aspekter inte tar hänsyn till ickesvenska kulturer. Detta skapar 

andrafiering där ickesvenska anses vara annorlunda (s. 28). Andrafiering mellan 

olika grupper impliceras bland annat, rasskillnader, kulturella skillnader, 

religiösa skillnader, social avskildhet och språkbarriärer, spontan och 

organiserad fiendskap. Andrafiering skapas genom att felaktig syn på kulturella 

aspekters utformas. Detta leder till avgränsningar som görs mellan det ”typiskt 

svenska” och ”icke-svenska” när man definierar ”de andres” identitet (s. 52). 

5.3 Läromedel  

Läromedel är barn av sin tid. De är skrivna av aktörer, författare, som verkar 

inom samhälleliga strukturer. Reproduktionen av islamofobi och stereotypisk 

kunskap om islam kan betrakta som en struktur som både kan få åverkan i 

läromedel genom att författare verkar i ett samhälle där dessa normer finns; och 

inom ramen för en svensk (västerländsk) kunskapsregim där islam och 

muslimer av tradition framställs som den andre. Begreppet läromedel kan 

innefatta ting som läroböcker, textböcker, arbetsinstruktioner, film, tidning, 

teater, spel, digitala texter och datorer. Ett läromedel är ett verktyg som används 

i undervisning för att förmedla kunskap till elever. Läromedel är ett centralt 

verktyg i undervisning som kan innefatta olika syften för olika 

undervisningstillfällen. Det är viktigt att läraren kan skilja mellan kursplan och 

läromedel. Ett läromedel kan vara anpassat till en viss kursplan men detta 

innebär inte att läromedel täcker alla krav för kursplanen. Läromedel är ett 

redskap som möjliggör att elever får möjlighet att träna och bearbeta sina 

färdigheter (Skolverket, 2015). Detta verktyg kan komma att styra 

undervisningen i en icke önskvärd riktning och därför är det viktigt att läraren 

bearbetar och kontrollerar läromedel innan hen använder de i sin undervisning, 

för att undvika negativa aspekter som kan förekomma (Carlson & Brömssen, 

2011, s. 30). Korsells (2007) tolkning av Selander (1988) I Läromedel- det fria 

valet? tyder på att läromedelsbegreppet anses vara en pedagogisk text med olika 

funktioner. Forskaren menar att de går att urskilja pedagogiska texter, detta 

innebär att läroboken har en funktion och övningsboken har en annan funktion. 

Läromedel ska vara starkt kopplade till undervisning som hålls i klassrummet. 

Typiska drag för läromedel som pedagogisk text är bland annat att 

arbetsmaterialets funktion ska vara en kunskapsförmedling för eleverna. Enligt 
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Selander innebär detta att läromedels funktion är till för att forma elever (Korell, 

2007, s. 23). Arbetsmaterial såsom bilder, tal, interaktion och handlingar anses 

även gå under begreppet läromedel, detta beroende på i vilket syfte och funktion 

materialet har i undervisning som sker i klassrummet, som leder till att 

arbetsmaterialet blir till ett läromedel. Korell (2007) beskriver att forskaren 

Skum-Nielsen (1995) menar att pedagogiska texter som läromedel kan delas upp 

i två underkategorier, primära texter och sekundära texter. Primära texter är 

typiska läromedel som används i undervisningen i klassrummet exempelvis 

läroböcker. Sekundära texter är däremot arbetsmaterial som inte är tänkta att 

användas i undervisningssyfte men kommer till användning mer eller mindre i 

klassrummet, exempelvis skönlitteratur och tidningsartiklar. Det innebär att 

pedagogiska texter som går under den sekundära aspekten kan dessutom anses 

som primärkontext i undervisningen (Korell, 2007, s. 24-25). 

 
Dessa teoretiska utgångspunkter kommer att diskuteras och bearbetas i 

resultatet tillsammans med tidigare forskning. Utgångspunkten islamofobi 

kommer att framställas utifrån text-och bildinnehållet som vi kommer att 

analysera.  Islamofobi är inte baserat på trovärdig kunskap utan negativa 

föreställningar som bygger på religiösa och kulturella motiv. Dessa 

föreställningar förekommer i läromedlet och därför är det viktigt att påpeka att 

dessa föreställningar inte bygger på trovärdig kunskap. 

Utgångspunkterna stereotyper och andrafiering kommer att diskuteras och 

analyseras i resultatet. Utifrån läromedlet vi valt att analysera kommer vi att 

skildra mellan ”det muslimska” och ”icke muslimska”. Detta kommer att leda till 

tydliga kopplingar mellan begreppen stereotyper och andrafiering. Dessa 

utgångspunkter är viktiga för denna studie. Det går inte att analysera 

framställningar av muslimer och islam utan att samtidigt se till hur dessa 

kategorier kontrasteras mot det icke muslimska.  
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6. Metod 

 
Under detta avsnitt presenteras vilken metod vi valt att utgå ifrån i vår studie. 

Här beskrivs även urvalet av läromedel vi valt att analysera samt 

arbetsfördelningen mellan de två författarna. Syftet var att analysera hur islam 

och muslimer framställs i läromedlet Mer om Moa och Mille samt att 

uppmärksamma vilken bild av muslimer och islam förmedlas till elever i tidiga 

skolår.  

 
Denna studie utgår från en kvalitativ innehållslig idéanalys. Detta innebär att vi 

kommer att studera hur läromedlet Mer om Moa och Mille framställer vilka 

förställningar och praktiker associeras till islam och muslimer samt vilka 

stereotyper av muslimer och islam som framkommer.  

 

Bergström och Boréus (2012) menar att det är ytterst viktigt att tydligt 

framställa resultatet för en relevant och trovärdig studie (s. 146). Vi har därför 

valt att låta vår analys utgå från studiens frågeställningar. Vi har valt att utgå 

 dimensionen “människosyn” - vilken roll människan ges i samhället i en text 

utifrån bland annat individens klass och etnicitet (s. 157). Utifrån denna 

dimension kommer våra frågeställningar att besvaras i resultatet. I den 

avslutande diskussionen kommer vi att diskutera resultatet i förhållande till 

studiens syfte, vilket Bergström och Boréus (2012) anser är en viktig faktor för 

denna metod (s. 173). Ideanalysen som metod används för att beskriva text-och 

bildinnehållet i de material vi valt att analysera och därigenom utmejsla de 

stereotyper som förekommer. Detta innebär att vi utmärker islamofobiska 

aspekter som förekommer i läromedlet Mer om Moa och Mille och sedan ställer 

dessa i förhållande till teorier om islamofobi, andrafiering och stereotyper som 

återfinns i tidigare forskning i ämnet (Bergström och Boréus, 2012 s. 50).  

 

Sjölin (1994) menar att det är viktigt att studera bilder genom individens 

ansiktsuttryck och kroppshållning. Detta beror på att dessa uttryck tyder på 

vilken stämning bilden förmedlar. Textinnehållet kan vara en påverkande faktor 

då textinnehållet beskriver vad som sker på bilden (s. 56).    
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Denna typ av analys riktar sig åt vad textinnehållet förmedlar. I läromedlet Mer 

om Moa och Mille har vi valt att avgränsa oss till hur islam och muslimer 

framställs samt särskilt i relation till kategorin svenskar och de icke muslimska 

(s. 111).  Att avgränsa sig till ett visst område innebär att informationen blir 

alltmer tillförlitlig (s. 54). Eftersom att det endast är ett läromedel som ligger för 

grunden till denna studie, anser vi att det är ytterst viktigt att analysera bilder 

som framställs i läromedlet. Bergström & Boréus (2012) menar att textinnehåll 

inte är den ”enda” faktorn som har betydelse för studien. Illustrationer ligger 

även i fokus för denna studie. Vidare menar Bergström och Boréus att detta är en 

viktig aspekt, eftersom att forskarna kan missa viktiga vetenskapliga frågor som 

kan tas upp om man utesluter bildtolkningar (s. 307).   

 

6.1 Stereotyp som analytiskt verktyg  

Utgångspunkten för resultatet är olika stereotypiska kategorier som kommer att 

diskuteras. De två kategorierna som kommer att diskuteras i resultatet är: den 

ojämnställda familjen och den slöjbärande kvinnan. Vidare kommer vi att 

framhålla att dessa är en produkt av andrafiering då det hela tiden konstrueras i 

relation till det svenska. Den ojämnställda familjen bygger på föreställningar som 

har framkommit i både text-och bildinnehållet. I text-och bild förekommer det 

tydliga skillnader mellan mannen och kvinnans roll i samhället. De tydliga 

skillnaderna som förekommer i den ojämnställda familjen är många. Den 

muslimska kvinnans huvudsakliga uppgift är att sköta hushållet medan 

mannen/fadern arbetar. Under den stereotypiska kategorin: den slöjbärande 

kvinnan, diskuteras hur den muslimska kvinnan betraktas av det svenska 

samhället i text-och bildinnehållet. Andrafiering som skapar islamofobiska 

föreställningar är kategorin som innehåller tydliga skillnader på ”det muslimska” 

och ”icke muslimska” i text-och bildinnehållet (Backman Prytz, 2014 s. 28-29).     

 

6.2 Reliabilitet och validitet 

Inom vetenskapliga studier är det ytterst viktigt att förhålla sig till aspekterna 

reliabilitet och validitet. Syftet med reliabilitet grundar sig på att studiens 

resultat kommer att vara densamma vid olika mättillfällen. För att öka studiens 
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reliabilitet anser Bell (2006) att forskarna beskriver tydligt hur det har gått 

tillväga under forskningsprocessen (s. 86) Genom att vi genomgående analyserar 

resultat i samband med tidigare forskning och diskuterar detta utifrån teoretiska 

utgångspunkter ökar reliabiliteten i studien. Validitetens syfte inom en studie 

grundar sig på det som mäts i en studie framkommer, det vill säga studiens 

relevans (s. 117). Då vi valt att analysera textinnehållet för sig och bildinnehållet 

för sig i läromedlet Mer om Moa och Mille ökar validiteten för denna studie.  

Detta görs i samband för att se om text-och bildinnehållet förhåller sig till 

varandra och ger samma resultat. Vi utgår från forskningsfrågorna för denna 

studie när vi analyserar text-och bildinnehållet i detta läromedel för att öka 

validiteten i studien.      

 

6.3 Urval 

Vi har valt att analysera en skönlitterär bok som används som läromedel i 

undervisningen. Vi har valt att analysera det kritiserade läromedlet Mer om Moa 

och Mille för att påvisa hur islamofobi kan ta sig uttryck i läromedlet som riktar 

sig mot elever i tidiga skolår. Läromedlet Mer om Moa och Mille har varit väldigt 

omdiskuterat men samtidigt saknas vetenskapliga studier om hur islam och 

muslimer framställs. Detta läromedel har fått hård kritik när det har använts i 

undervisning av föräldrar och forskare. Boken anses innehålla rasistiska drag 

och fördomar mot muslimer. Boken Mer om Moa och Mille har anmälts flera 

gånger till diskrimineringsombudsmannen, men alla fall mot denna bok har lagts 

ner på grund av att rektorer valt att utesluta materialet efter anmälningarna 

(Svenska Dagbladet, 2013). Man har tidigare utfört studier av endast ett 

läromedel. Ett exempel är Henrik Edgrens studie Läsebok för folkskolan. 

Hedgrens studie bygger på hur läromedlet Läsebok för folkskolan påverkar 

läsaren och berör forskare. Detta läromedel har haft en stor betydelse i den 

svenska folkskolan där av har Edgren valt att studera innehållet i Läsebok för 

folkskolan. Edgren lyfter fram textinnehållet och diskuterar konsekvenser som 

kan uppstå av läromedlet (Edgren, 2011 s. 117-118).   

Läromedlet Mer om Moa och Mille har kritiserats av föräldrar men även av 

forskare.  Läromedlet är från 2000 och är en följd av en tidigare bok. Detta 
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läromedel används främst som högläsningsbok för elever i tidiga skolår. Denna 

bok ingår i en serie, där den första boken heter Förstagluttarna. Boken finns i tre 

olika nivåer A, B och C. Dessa läromedel är till för elever i tidiga skolår och kan 

även användas som hjälpmedel för läsning. Boken som ligger på A nivå är för 

elever med lässvårigheter och B och C är mer avancerade och anpassade för 

elever utan lässvårigheter. I B och C böckerna förekommer det mer text och 

mindre illustrationer. Förstagluttarna handlar om kusinerna Moa och Mille, där 

läsaren får bemöta huvudpersonernas skolgång när de börjar årskurs 1. Mer om 

Moa och Mille B är en fortsättning av boken Förstagluttarna. Boken handlar om 

kusinerna Moa och Mille som precis börjat årskurs 2. I denna bok får läsarna 

bland annat bemöta nya klasskamrater och som läsare får man en överblick hur 

Moa och Milles klasskamraters hemförhållande ser ut. I några avsnitt får vi följa 

den muslimska slöjbärande flickan Marjam 8 år. Marjam får inte gå på Moas 

disco av hennes far som anser att det spelas fel sorts musik på discot. Det 

kommer dessutom finnas pojkar på discot, vilket Marjams far inte anser vara 

lämpligt för hans dotter. Senare får vi följa Marjam hem, där läsaren får ta del av, 

i vår mening tydliga stereotypiska drag om ”muslimska” familjer.  

6.4 Genomförande 

Under denna uppsats har Rahmeh skrivit om teoretiska utgångspunkter, 

bakgrund och inledning medan Dirawi har skrivit om tidigare forskning för 

denna studie. För resultat och analys, analyserade vi läromedlen var för sig. 

Detta för att inte påverkas av varandra. Därefter diskuterades vad som var 

relevant för denna studies resultat och analys för att sammanställa resultatet och 

analysen tillsammans. Resterande delar av studien har skrivits gemensamt.     

6.5 Reflektion över metod 

Eftersom att vi valt att utföra en text-och bildanalys av läromedlet avser vi att 

denna metod för vår studie blir trovärdig. Detta eftersom vi väljer att tolka 

illustrationerna för sig och textinnehållet för sig. Illustrationerna i läromedlet 

kan i detta fall förstärka tolkningsfrågan av textinnehållet på hur islam och 

muslimer framställs i läromedlet, vilket vi kommer att ta hänsyn till.   
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6.6 Etiska aspekter 

I denna studie har vi inte tagit hänsyn till de etiska aspekterna som innefattar, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Detta har vi inte gjort på grund av 

att vi varken utfört intervjuer eller observationer. När man utför en studie där 

resultatet och diskussionen baseras på intervjuer och observationer är det 

viktigt att gå igenom de etiska aspekterna med informanterna. Det är bland 

annat viktigt att tala om för de individer man valt att intervjua/observera att den 

information man får är endast avsedd för forskningsstudie (s. 7). När man bland 

annat utför en intervju har informanten möjlighet till att bestämma vad denne 

vill besvara eller inte. Informanten har även möjlighet att bestämma vem eller 

vilka som får ta del av intervjun (s. 9). En annan viktig aspekt som går under de 

etiska aspekterna är att när man observerar eller intervjuar så ska information 

från dessa händelser vara oåtkomliga, vilket innebär att ingen förutom forskarna 

ska kunna ta del av känslig information som handlar om informanten. De 

samlade materialet och informationen man tar del av ska endast vara avsedd för 

forskningsstudie och det är endast forskarna som ska kunna ta del av materialet 

som framförts (s. 14).    
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7. Resultat och analys 

 
I det här avsnittet presenteras resultat i förhållande till frågeställningarna, där vi 

både analyserat och infogat citat från boken Mer om Moa och Mille men även 

illustrationer som utmärker islamofobiska och stereotypiska aspekter. Frågorna 

som kommer att besvaras är: 

 

Hur islamofobi kan ta sig uttryck i läromedlet Mer om Moa och Mille? 

Vilka stereotyper av muslimer och islam förekommer och hur konstrueras 

muslimen som den andre i läromedlet? 

 

7.1 Den ojämnställda familjen 

En tydlig stereotyp i läromedlet är det vi valt att kalla ”den ojämnställda 

familjen”. Kort sagt skildras den muslimska familjen som en icke jämställd enhet 

där fadern kontrollerar de övriga familjemedlemmarna och särskilt dottern i 

familjen. Här framträder fadern som en traditionell patriarkal figur som anser att 

det moderna svenska samhällets aktiviteter och kultur inte är lämpliga för hans 

barn. 

Vi tänkte inleda denna analys med samma citat som återfinns i inledningen av 

uppsatsen: 

”Marjams pappa tyckte inte att discon var lämpliga för flickor. Åtminstone inte för hans 

dotter. De skulle säkert spela fel sorts musik, sånger med fula ord i, och så skulle det vara 

killar med. Marjams pappa ville att hon skulle koncentrera sig på skolan och hjälpa till att 

ta hand om sina småsyskon i stället” (Nilsson-Brännström, 2000, s. 54). 

Texten målar upp en stereotypiskbild av relationen mellan muslimska fäder och 

döttrar. Den muslimska flickan i detta läromedel beskrivs som ofri i förhållande 

till sin fader. Samtidigt förevisar skildringen att fadern har en viss syn på sin 

dotters framtid; att åttaåriga Marjam redan i denna tidiga ålder ta hand om sina 

småsyskon. En tolkning är att Marjam redan som åttaåring ska förbereda sig 

inför vuxenlivet som maka och moder och att hennes naturliga plats skall vara i 
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det privata hemmet. Skolan och hushållet går först för Marjam. Detta leder till att 

Marjam berövas på sin barndom redan som åttaåring. 

Detta textutdrag skapar extrema stereotypiska bilder av både en muslimsk fader 

och dennes auktoritet samt hur det är att leva som muslimsk flicka. Exempelvis 

framhålls ju att fadern är rädd för att Marjam ska umgås med pojkar och han 

anser att discon inte är för flickor. Den bild som förmedlas är att fadern gör 

tydlig skillnad på vilka uppgifter och nöjen som är lämpliga för just flickor. Den 

muslimska fadern som stereotyp framställs som en begränsande och icke 

jämställd person. Beskrivningarna av flickan ger bilden av att hon är ofri och 

orättvist behandlad. Vidare måste det framhållas att den muslimska fadern 

framställs som en figur som ogillar populärkultur på grund av att den kan 

innehålla ”fula ord”. Fadern framställs därmed som omodern, som havande en 

strikt moralisk inställning till musik, och som en figur som tror att populärkultur, 

majoritetskultur, kan korrumpera dottern. 

Elever med bristande kunskaper om islam har lättare för att skapa en negativ 

förståelse kring islam och muslimer. Som det nämns i tidigare forskning har 

massmedia stor påverkan på elevers förförståelse. Genom massmedias 

perspektiv på islam och muslimer som grundinställning hos elever bekräftar 

detta läromedel elevers syn och tolkning av islam. Detta skapar negativa tankar 

kring religionen islam och muslimer hos elever. Textutdraget kan även uppfattas 

vara diskriminerande och förnedrande gentemot de muslimska elever som tar 

del av detta läromedel. Eleven känner möjligtvis inte igen sig i det som står i 

textinnehållet. Gardell beskriver att muslimer i Sverige är lika sekulariserade 

som andra invånare i Sverige. Detta innebär att denna extrema och fanatiska syn 

på islam som förmedlas i läromedlet inte igenkänns av alla muslimska elever. 

Härenstam (2005) menar att konflikter och negativa konsekvenser skapas i 

undervisningen som dessutom kan skapa negativa sociala aspekter (s. 43-44). 

7.2 Den slöjbärande kvinnan 

Relationen mellan könen, mellan föräldrar eller mellan föräldrar och barn, 

används ofta för att peka ut muslimers annorlundahet i Mer om Moa och Mille 

(Otterback, 2004, s. 71). En av de tydligaste genusimpregnerade stereotyperna 
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är den slöjbärande kvinnan. Islam som religion framställs som ojämnställd då 

muslimska kvinnor tvingas göra vissa avkall på sin frihet. Detta illustreras i 

följande passage i läroboken: 

”Förresten så var Emmelie i trean, som gick på samma fritids som de, också muslim. Hon 

fick gå på disco så mycket hon ville och behövde aldrig ha sjal på sig. – Det är olika, sa 

Marjam och ryckte på axlarna. Dom är inte så religiösa som vi är. – Om jag var du skulle 

jag rymma, sa Moa. Men det ville inte Marjam.” (Nilsson-Brännström, 2000, s. 55-56) 

Här upplyser Moa, en representant för det svenska jämställda 

majoritetssamhället, den muslimska flickan Marjam om att det går att vara 

muslim på olika sätt. Vissa bär inte slöja. Marjam säger att det kan se olika ut och 

rycker på axlarna. Sedan förklarar hon anledningen till att hon bär slöja, med att 

just hänvisa till religionen – de som inte bär slöja är inte ”lika religiösa som vi”. I 

skildringen uppmanar Moa Marjam att rymma. Underförstått förmedlas här att 

Moa, majoritetssamhällets representant, säger att Marjam är förtryckt och att 

hon därför borde vilja rymma. Textutdraget förmedlar ingen trovärdig kunskap 

om islam och muslimer utan skapar negativa värderingar och fördomar 

gentemot muslimer. Det Olsson (2003) menar är att läromedel är det främsta 

verktyget som används i undervisningen för att forma elevers inlärningskunskap 

(s. 43). I detta fall formar läromedlet elevers inlärningskunskap utan trovärdig 

kunskap som grund. För att undvika fördomar som uppstår ur detta textutdrag 

är det viktigt att förklara för elever skillnaden på fakta och fördomar. Då detta 

textutdrag inte baseras på fakta så utestår fakta om islam och muslimer helt, 

vilket blir otydligt för elever att skapa förståelse om (s. 45). 

I läromedlet Mer om Moa och Mille är detta utdrag om islam och muslimer 

mycket begränsat, vilket kan bero på olika faktorer. I detta fall har läromedlet 

gått miste om att få med relevant fakta vilket påverkar läromedlet textinnehåll, 

syfte samt förmedlande. På grund av begränsningar som finns i läromedlets 

textinnehåll skapar läromedlet fördomar och negativa föreställningar om islam 

och muslimer hos elever. Otterback (2004) menar att utöver att läromedel inte 

förmedlar trovärdig kunskap är läromedel diskriminerande gentemot de 

muslimska elever som tar del av textinnehållet (s. 68). Ur detta textutdrag så 

uppmanar Moa Marjam att rymma eftersom att Marjam är slöjbärande muslimsk 
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flicka och inte får gå på disco. Tolkningarna kring detta budskap är att Marjam 

lever i förtryck och att Marjam inte har fri vilja. Det framgår inte i läromedlet om 

Marjam valt att bära slöja självmant eller inte. Ur detta textutdrag uppfattas det 

som att Marjam är tvungen till att bära slöja och är tvungen att leva i förtryck. 

Otterback (2004) förklarar att textinnehåll om islam som framhäver kulturella 

traditioner istället för att framhäva kunskap om religionen kan skapa negativa 

aspekter och vara missvägledande (s. 57). Detta leder till att textinnehållet bär 

på otydliga värderingar som skapar fördomar och negativa föreställningar 

samtidigt som de muslimska elever blir utsatta för diskriminering. (s. 71). 

” – Mamma undrar om ni vill ha lite te. Pappa jobbar och mamma är inte så bra på 

svenska. Hon hinner aldrig lära sig” (Nilsson-Brännström, 2000 s. 59). 

Härenstam (2005) förklarade hur den muslimska kvinnan beskrevs i läromedel 

för högre årskurser. Härenstam menade att kvinnan beskrevs som ett objekt som 

skulle sköta hushållet och vara beslöjad (s. 231). Textutdraget ovan stämmer väl 

överens med Härenstams observationer. Marjams mamma är beslöjad och sköter 

hushållet och hennes svenska brister på grund av att hon aldrig hinner lära sig 

språket, då hushållssysslorna ska prioriteras högt. Detta innebär att läromedlet 

skapar en etikettering av den muslimska kvinnan som dessutom skapar 

andrafiering. Den muslimska kvinnan beskrivs som ett objekt och inte som en 

individ vilket är ännu en faktor som leder till fördomar och stereotypa 

föreställningar. Detta är enligt Härenstam typiska egenskaper som knyts till 

kategorin den muslimska kvinnan (s. 272). Då elever inte får möjlighet att ta del 

av tydlig begreppskunskap om islam och muslimer så blir det svårt att tydliggöra 

vissa kunskaper om islam. Härenstam (2005) anser att konsekvenserna av detta 

är att elever skapar egna uppfattningar om religionen islam (s. 171). Om 

läromedlet är centralt i undervisningen är det viktigt att läraren bär på mer 

kunskaper kring islam än vad läromedlet har att erbjuda. Om det finns 

muslimska elever i klassrummet är det viktigt att inkludera dessa elevers 

erfarenheter och kunskaper om islam, resterande elever får en tydligare syn på 

islam än den begränsade informationen som framförs i läromedlet (Härenstam, 

2005, s. 26). Läromedlet begränsar kunskapsförmedlingen om islam och 

muslimer och skapar islamofobiska föreställningar hos elever utifrån 
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textinnehållet som dessutom bekräftar elevernas förförståelse utifrån 

massmedias och propagandans diskriminerande och rasistiska syn på islam (s. 

43). En tolkning vi kan våga oss på är att läromedlet Mer om Moa och Mille kan 

möjligtvis bekräfta elevernas förförståelse då läromedlets tolkning av islam är 

likvärdig som massmedias. Konsekvenserna av vår tolkning är att läromedlet 

kan skapa islamofobiska föreställningar, främlingsfientliga tankar och 

andrafiering hos elever (Härenstam, 2005, s. 44).   

 

”- Var bor ni? Frågade Youssef, så jag kan komma och hämta Marjam.  
- Det behövs inte, sa pappa. Moa och jag kan skjutsa hem henne sen.  
- Juste, sa brorsan. För jag ska också på fest” (Nilsson- Brännström, 2000, s. 61). 
 

 
Marjam fick inte gå på Moas disco till en början på grund av att hon är muslim, 

och dessutom skulle Marjam hjälpa till med sina småsyskon och hushållet. Efter 

att Moa tillsammans med sin pappa lyckats övertala Marjams mamma, så fick 

Marjam tillåtelse till att gå. Ur detta textutdrag får man veta att Marjams 

storebror ska gå på fest innan Marjams godkännande att få gå på Moas disco. 

Detta är ett typiskt vis att presentera att det finns stora könsskillnader inom 

islam. Att Moas pappa följer med Moa hem till Marjam är ett tydligt exempel att 

den ”svenska” fadern som står för det svenska jämställda samhället; bryr sig om 

sin dotter genom att stötta hennes vilja, som i detta fall är att se till att Marjam 

får komma till discot. Den ”svenska” fadern beskrivs vara jämställd och stöttande 

tillskillnad mot hur den muslimska fadern beskrivs i textinnehållet.  

 

Textinnehåll i religionsläromedel används som verktyg i undervisningen för att 

eleverna ska kunna skapa god förståelse för olika religioner i samhället 

(Otterback, 2004, s. 57). Detta textutdrag skapar ingen god förståelse till islam 

utan endast fördomar och negativa föreställningar om den muslimska 

kvinnosynen som grundar sig på otydliga värderingar. Samtidigt lyfter 

textutdraget den ”svenska” faderns roll i läromedlet. Om läromedlet hade 

grundat sig på trovärdigfakta så hade synen på den muslimska kvinnan i 

textinnehållet sett annorlunda ut. Dessa påståenden som förekommer i detta 

textutdrag har sina konsekvenser gentemot de muslimska eleverna som tar del 
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av detta läromedel. De muslimska eleverna, främst flickorna blir utsatta för 

könsdiskriminering (s. 71).  

 

På grund av förlaget Natur och Kulturs dominans på marknaden så väljer många 

skolor att använda sig av deras läromedel. Oavsett om textinnehållet består av 

starka ställningar som i detta fall skapar islamofobiska värderingar så väljer 

skolorna ändå att utgå från dessa läromedel. Enligt Härenstam (2005) så finns 

det konsekvenser som medföljer genom att läromedlen kan innehålla en hel del 

fördomar som förmedlas till eleverna (s. 38). 

 

7.3 Andrafierande bilder som skapar islamofobiska föreställningar 

En tydlig aspekt som förekommer i läromedlet Mer om Moa och Mille är att 

individerna placeras i två olika kategorier ”vi och dem”. Dessa kategorier 

framställs för att kunna åtskilja på muslimer och icke muslimer. Illustratören 

väljer att synliggöra skillnader som finns mellan muslimer och icke muslimer 

genomgående på illustrationerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 
(Nilsson-Brännström, 2000, s.51) 

 
 
 
Marjam är flickan längst till vänster på bilden. Vår tolkning av denna illustration 

är att all uppmärksamhet dras till Marjam. De flesta individerna på illustrationen 
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iakttar Marjam. Dessutom har illustratören valt att visa Marjam i profil, för att 

uppmärksamma hur de andra individerna iakttar Marjam.  

 

Alla individer befinner sig på höger sida av bilden medan Marjam är den enda 

som befinner sig på vänster sida av illustrationen. Detta är ett tydligt exempel på 

andrafiering, bilden beskriver tydligt ”vi” och ”dem” genom placeringen av 

personerna på bilden. Man kan ställa sig frågan varför Marjam sitter ensam på 

den sidan av bordet eller varför hennes ansikte visas i profil jämfört med de två 

andra som sitter närmast Marjam. Läromedlet förmedlar starka ställningar som 

skapar andrafiering i texten och dessa föreställningar bekräftas genom denna 

illustration. Förutom att Marjam bär slöja så väljer illustratören att fokusera mer 

på Marjam genom att använda sig av färgstarka kläder på Marjam och neutrala 

färger på de resterande förekommande individerna. Detta är en aspekt som 

Härenstam (2005) även tar upp. Det är mycket andrafiering som förekommer i 

läromedel om islam. Islam och muslimer uppfattas vara en religiös grupp som 

distanserar sig från andra religioner och därför skapas det tydliga aspekter som 

tyder på andrafiering i läromedel om islam och muslimer (s. 272). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Nilsson-Brännström, 2000 s. 55)   

 
 

Denna illustration uppfattas vara mycket sorgsen mot bakgrund av Marjams 

perspektiv och Marjams kroppsspråk. Marjams ansikte syns knappt men läsaren 
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har inga svårigheter att tyda vad det är Marjam känner utifrån denna illustration. 

Marjam ser mycket ledsen och sorgsen ut utifrån hennes kroppshållning och 

kroppsspråk. Detta är ett tydligt exempel på hur den kvinnosynen inom islam 

uppfattas. Den muslimska kvinnan uppfattas vara ett offer och mindre värd 

jämfört med det manliga könet, vilket denna illustration bekräftar utifrån 

textinnehållet till denna illustration. Marjam får inte gå på disco på grund av sitt 

kön. Hennes far anser att hon ska vara hemma och hjälpa till med sina syskon 

och hushållssysslorna. Här beskrivs Marjam som ett offer på grund av sin 

könstillhörighet. Med detta menar Härenstam (2005) att kvinnan inom islam 

beskrivs på ett nedvärderande vis vilket detta läromedel dessutom gör. Marjam 

anses vara ett objekt som ska redan vid åtta års ålder sköta hushållet och bära 

slöja på grund av sin religionstillhörighet och könstillhörighet (s. 231).  Det 

förekommer inte i läromedlet om Marjam självmant valt att bära slöja utan 

tolkningen som görs utifrån illustrationen är att Marjam är tvungen till att bära 

slöja. Detta är en extrem fördomsfull bild av den muslimska flickan/kvinnan som 

läromedlet förmedlar för elever i tidiga skolår. Läromedlets budskap är att det är 

självklart att den muslimska flickan/kvinnan ska bära slöja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nilsson-Brännström, 2000, s. 59)  
På denna illustration kommer Moa med sin pappa hem till Marjam för att 

övertala Marjams mamma till att Marjam ska få gå på Moas disco. På denna bild 

kan vi se att Marjam är överexalterad över att få gå på discot, men vi kan även se 

att Marjam inte är beslöjad tillskillnad från hennes mamma som är det. Detta 
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förmedlar dubbla budskap. Denna bild är mycket förvirrande för läsaren då 

Marjam inte bär på slöja. En tolkning kan vara att Marjam känner sig fri och 

lycklig när hon inte behöver bära slöjan. En annan tolkning kan vara att Marjam 

inte behöver bära slöja i hemmet, men hur kommer det sig då att Marjams 

mamma bär slöjan i hemmet? I bakgrunden ser vi Marjams bror som har 

vardagliga kläder på sig, t-shirt och svarta byxor medan Marjams mamma är 

heltäckt. Här ser vi tydliga könsskillnader på det manliga könets klädsel 

gentemot kvinnans klädsel. En annan tydlig aspekt är Marjams mammas 

kroppshållning gentemot Marjams bror och Moas pappa. Det är svårt att tyda om 

Marjams mamma är glad eller ledsen utifrån hennes kroppsspråk och 

kroppshållning. Man kan tydligt se att Moas pappa är glad utifrån hans tydliga 

leende samt hans kroppshållning. En tolkning är att man inte kan tyda Marjams 

mammas känslor. Moas pappa symboliserar den typisk jämställda ”svenska 

fadern ” som ställer upp för sin dotter och stöttar henne genom att följa henne 

hem till Marjam. Eftersom att kunskap framställs olikavis hos den enskilde 

eleven då eleven tolkar kunskap olika, är det viktigt att rätt kunskap förmedlas. 

Denna illustration kan skapa negativa föreställningar som därefter leder till 

islamofobi hos den enskilde eleven. Härenstam (2005) menar att elever bär på 

olika erfarenheter om islam och det är därför viktigt att läraren är tydlig med att 

använda sig av rätt verktyg för att minimalisera fördomar och negativa 

föreställningar om islam. Detta läromedel ökar fördomar och negativa 

föreställningar, då denna illustration skapar förvirring hos den enskilde eleven 

(s. 6). 
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(Nilsson-Brännström, 2000, s. 61) 

 
 
Som tidigare nämnt i resultatet så är en av de tydligaste genusimpregnerade 

stereotyperna den slöjbärande kvinnan. På bilden ser vi Moa, Moas Pappa med 

konkreta ansikten medan Marjams mammas ansikte är abstrakt. Marjams 

mamma har varken ögon, näsa eller mun på bilden. Man ser tydligt att Marjams 

mamma gör flera saker samtidigt och ser mycket upptagen ut med att servera 

sina gäster. Som läsare kan man inte läsa av Marjams mammas ansiktsuttryck. 

Analyserar man Marjams mammas kroppshållning, ser det ut som att hon har ett 

ansvar att servera Moa och Moas fader fika. Detta är ännu ett stereotypiskt 

exempel som framställs i läromedlet, att den muslimska kvinnan tvingas servera 

andra och vara andra till lags. Moas pappa ser nöjd och glad ut på bilden då 

läsaren får möjlighet att läsa av hans ansiktsuttryck då alla hans ansiktsdrag är 

ditsatta. Moa ser ut att vara chockad och förvånad över Marjams mamma, då 

man kan tydligt se hur Moa iakttar Marjams mamma. En tolkning kan vara att 

Moa förvånas av Marjams mammas handling då Moa inte är van vid att det är 

endast mamman som sköter alla hushållssysslor hemma hos henne. 

I textinnehållet förekommer det att Moas båda föräldrar jobbar och sköter 

hushållet tillsammans tillskillnad från Marjams hemförhållanden är det Marjams 

mamma som sköter alla hushållssysslor då hon inte jobbar. 
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Ett typiskt drag i andrafieringen är att muslimerna och svenskarna placeras, 

rumsligt, på olika sätt. På denna illustration står Marjams mamma upp på 

högersida i bilden medan Moa och Moas pappa sitter ned i soffan på vänstersida. 

Man kan ställa sig frågan varför Marjams mamma inte sitter ned bredvid sina 

gäster när hon serverar dem. En annan fråga är varför illustratören inte valt att 

visa Marjams mammas ansikte eller några ansiktsuttryck. Enligt tidigare 

forskning om islam i läromedel generaliseras fakta om religionen. Detta innebär 

att trovärdig kunskap om religionen inte tydliggörs. Det som oftast framkommer 

i läromedel om religionen islam är bland annat världsåskådningar men även 

kulturella traditioner (Otterback, 2004, s. 57). Denna bild är ett tydligt exempel 

på hur världen ”ser” den muslimska kvinnan, en hemmafru med heltäckande 

kläder som serverar sina gäster. I Härenstams (2005) avhandling Skolboksislam 

menar forskaren att den muslimska kvinnan i läromedel oftast beskrivs som ett 

objekt och inte som en individ. Vidare menar Härenstam att kvinnan framställs 

som en beslöjad hushållsarbetare som sköter hushållet (s. 231). Detta är något 

som framkommer på illustrationen vi analyserat, Marjams mamma som både är 

beslöjad och har heltäckande kläder, ståendes serverar sina sittande gäster. 

Precis som Härenstam (2005) beskriver tolkar vi att det är Marjams mammas 

plikt att servera fika till sina gäster.    
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(Nilsson-Brännström, 2000, s. 63) 

 
 

Denna illustration utspelar sig på discot hemma hos Moa. På illustrationen syns 

det tydligt att Marjams ansikte tillskillnad från de andra barnen är otydligt och 

suddigt. Det är svårt att avgöra vad Marjam känner utifrån hennes ansiktsdrag. 

På illustrationen framställs endast Marjams ansikte medan de andra barnen på 

bilden är kompletta med ansikte och kropp mer eller mindre. Marjam ser dock 

ledsen och bekymrad ut på bilden medan hon beskrivs att vara mycket glad i 

texten. Utifrån Marjams perspektiv så är inte textinnehållet och illustrationen 

sammankopplade. I textinnehållet får man ta del av att Marjam var gladast på 

discot medan illustrationen förmedlar det raka motsatta. Illustratören förmedlar 

en känslokall bild av Marjam samtidigt som illustratören tydligt visar att Marjam 

inte är inkluderad med de andra barnen på discot. Som tidigare nämnt om de 

tidigare illustrationerna förekommer andrafiering även på denna bild. 

Andrafiering som skapas är att Marjam inte inkluderas tillsammans med de 

andra barnen. Det enda som framställs på denna illustration är Marjams ansikte. 

Detta innebär att läsaren inte kan läsa av Marjams kroppsspråk eller tolka 

Marjams kroppshållning då hennes kropp inte framställs på illustrationen.  

Marjams klasskamrater ser ut att vara glada och trygga utifrån deras 

ansiktsuttryck och deras kroppsspråk. Illustratören har gett klasskamraterna 

mer karaktär för att tydligt visa hur de känner och vad de gör tillskillnad från 

Marjam. Illustratören har dessutom varit noga med att inte visa hur Marjam 

känner och att hon inte är en av dem andra barnen, genom att hon står för sig 
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själv. Denna teknik som illustratören använder sig av skapar andrafiering, 

gränsdragningar mellan ”vi och dem”. I och med att illustratören valt att placera 

Marjam i bakgrunden med otydliga drag i ansiktet, kan man tolka att Marjam inte 

är en del av barnen som är på discot. I tidigare forskning har det visat sig att 

islam och muslimer nervärderas och att bild och textinnehållet inte stämmer 

överens med trovärdig fakta om religionen islam eller hur muslimer lever och 

verkar i olika delar av världen (Otterback, 2004, s. 57). Vår tolkning av denna 

analys är att textinnehållet till denna illustration inte stämmer överens, när vi 

utgår från Marjams ställning på bilden. En annan tolkning är att det kan få 

konsekvenser för elever när muslimer och islam pekas ut i läromedel. Otterback 

(2004) menar att den vinklade synvinkeln på islam och muslimer leder till 

diskriminering mot elever som har islam som trosuppfattning (s. 71).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 37 

8. Diskussion 

 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultat och analys i samband med 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning till det kritiserade läromedlet 

Mer om Moa och Mille.  Syftet med studien är att synliggöra hur islamofobi kan ta 

sig uttryck i läromedlet Mer om Moa och Mille? 

 

Vi kommer därigenom att uppmärksamma hur synen av islamofobi förmedlas till 

elever i tidiga skolår i den svenska grundskolan. Frågeställningarna kommer 

även att diskuteras i detta avsnitt. Frågeställningarna som kommer att 

diskuteras är: 

Hur islamofobi kan ta sig uttryck i läromedlet Mer om Moa och Mille? 

Vilka stereotyper av muslimer och islam förekommer och hur konstrueras 

muslimen som den andre i läromedlet? 

 

8.1 Den ojämnställda familjen 

Den ojämnställda familjen som analyseras i resultatet är en tydlig stereotyp av 

muslimska familjer. I analysen förekommer det att Marjams far dikterar de 

övriga familjemedlemmarna, främst Marjam. Marjams far har en negativ syn på 

det svenska samhället, då samhällets aktivtiter och kultur anses vara olämpliga 

för familjen. Marjams far begränsar Marjam då hennes far har en viss syn på 

Marjams framtid och livsstil. Marjam anses vara tillräckligt gammal för att 

förbereda sig inför vuxenlivet som moder, maka och hennes huvudsakliga 

uppgifter ska vara hushållssysslorna enligt hennes far. Detta innebär att Marjam 

rövas på sin barndom, då Marjams far styr Marjams val i livet. Författaren 

belyser Marjam och hennes familj ur ett stereotypiskt perspektiv. Textinnehållet 

är extremt vinklat mot en fanatisk syn av islam och muslimer. Detta skapar 

stereotypiska attityder gentemot islam och muslimer i läromedlet (Hinton, 2003 

s. 12). Utifrån citatet om Marjam och hennes far, har författaren valt att beskriva 

den muslimske familjen som ojämnställd, författaren bygger dessa påståenden 

av tolkningar och föreställningar som gjorts av islam. Dessa tolkningar är inte 

baserade på trovärdig eller direkt kunskap, då författaren generaliserar hur 

muslimer lever i det svenska samhället (s. 16). Som tidigare belyst i tidigare 
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forskning anser Härenstam (2005) att det är ytterst viktigt att man som lärare 

väljer läromedel som förmedlar trovärdig kunskap om islam. Detta görs i 

samband för inte skapa stereotypiska attityder och islamofobiska föreställningar 

hos elever (s. 127-128). En annan viktig aspekt som läraren inte kan kontrollera 

är massmedias propaganda som skapar förförståelse hos elever. Detta innebär 

att elever har en viss förkunskap om islam och muslimer som dock är vinklad 

utifrån massmedias syn på islam och muslimer (Olsson, 2003, s. 43-45). För att 

förhindra stereotypiska attityder som uppstår hos elever genom massmedias 

propaganda, är det ytterst viktigt att välja läromedel som inte förstärker 

massmedias påstående och vinklade syn på islam och muslimer. Eftersom att 

läromedel är ett centralverktyg som används för att förmedla kunskap till elever 

i undervisning, är det ytterst viktigt at man som lärare kontrollerar läromedlets 

innehåll innan läromedlet används (Carlson & Brömssen, 2011, s. 30). Negativa 

föreställningar om religionen islam förekommer i läromedel för elever i årskurs 

4 – 9. Härenstam (2005) menar att islam i läromedel är mansdominerande. Dock 

finns det ingen tidigare forskning om hur islam och muslimer framställs i 

läromedel för elever i årskurs 1 – 3 (s. 171).   

 

8.2 Den slöjbärande kvinnan 

I analysen uppmärksammades hur relationer mellan könen, mellan föräldrar 

eller mellan föräldrar och barn användes, för att peka ut muslimers 

annorlundahet. Islam framställs som en ojämnställd religion där könen värderas 

på olika sätt. Moa som är en representant för det svenska jämställda 

majoritetssamhället förklarar att de går att vara muslim på olika sätt, då de finns 

vissa muslimska flickor som inte bär slöja. Marjam påstår att de som inte bär 

slöja inte är lika religiösa som henne. Moa uppmanar Marjam att rymma. Det 

som förmedlas är att Marjam är förtryckt och ofri på grund av sin religion. Detta 

leder till att islamofobiska föreställningar om muslimer skapas, genom att 

diskriminera Marjams livsstil utifrån religionen islam (Larsson, 2006, s. 10). 

Tolkningarna som görs är att Moa anser att Marjam lever i förtryck och under 

hotfulla förutsägelser och för att undan komma detta uppmanar Moa, Marjam att 

rymma (s. 11). På grund av begränsningar i läromedel om islam och muslimer 

elimineras värderingar och kunskaper om religionen. Dock framhäver 
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textinnehållet, världsåskådningars och kulturella traditioner när man beskriver 

islam i läromedlet Mer om Moa och Mille. Textinnehållet i läromedlet bär på 

otydliga värderingar som dessutom möjliggör varför dessa värderingar 

framställs i läromedlet (Otterback, 2004, s. 57). Detta leder till att textinnehållet 

skapar islamofobiska föreställningar hos elever och dessutom blir muslimer 

utsatta för diskriminering. I läromedel som är anpassat för elever i årskurs 1 – 3 

förekommer det att den muslimska kvinnan är heltäckt och beslöjad. Likheten 

mellan vår studie och tidigare forskning är att den muslimska kvinnan ses som 

ett objekt som endast sköter hushållet (Härenstam, 2005 s. 231).           

 
8.3 Andrafierande bilder som skapar islamofobiska föreställningar 

Andrafiering och islamofobiska föreställningar har främst analyserats utifrån 

illustrationer som finns i läromedlet Mer om Moa och Mille. Dessa illustrationer 

förmedlar en tydlig bild av andrafiering, genom att skilja på muslimer och 

svenskar/ icke muslimer genomgående på illustrationerna. Illustratören har 

medvetet illustrerat Marjam på ett mycket specifikt vis. Det vill säga att Marjams 

ansikte är otydligt på tre av fyra illustrationer som hon är med på tillskillnad 

från de svenska/ icke muslimska representanterna på illustrationerna i 

läromedlet. Marjams placering, kroppshållning och ansiktsuttryck på 

illustrationerna skapar andrafiering. I läromedlet anses Marjam vara annorlunda 

med tanke på hennes religionstillhörighet. Det finns tydliga kopplingar där 

Marjam pekas ut som annorlunda, vilket skapar andrafiering (Hylland- Eriksen, 

1993, s. 28). Marjams klädsel skiljer sig gentemot vad de andra på 

illustrationerna har för klädsel. Illustratörens placering av Marjam på 

illustrationerna är tydligt arrangerade, detta skapar tydliga andrafieringsdrag (s. 

52). På grund av massmedias propaganda om islam och muslimer, skapar elever 

andrafiering gentemot muslimer utan att ha tagit del av trovärdig kunskap. Detta 

läromedel bekräftar elevers förkunskaper och stärker elevers negativa och 

islamofobiska föreställningar mot muslimer (Olsson, 2013, s. 43-45). 

Massmedias syn på islam påverkar elevers förförståelse om islam och muslimer. 

Massmedia är en tillgång som elever tar del av och skapar egna uppfattningar 

utifrån medias kontext. På grund av de stora händelserna som sker i västvärlden 

så utgår media ifrån att dessa händelser grundar sig på islam. Medias tolkning av 

islam beror på brist på kunskap om islam som religion. Om media skulle 
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förmedlat trovärdig kunskap om islam, skulle bilden av islam och muslimer inte 

varit lika vinklad eller fördomsfull. Islam som framställs av media är 

diskriminerande och skapar tydlig rasism mot muslimer (Härenstam, 2005, s. 

43). Dagens massmedia skapar konsekvenser som dessutom påverkar dagens 

elever. Massmedia skapar förförståelse samt grundläggande kunskaper som inte 

är trovärdiga om islam och muslimer hos elever. Omedvetet bär elever med sig 

denna förförståelse om islam till undervisningen. De kunskaper som elever 

skapat och bär med sig till undervisningen utifrån massmedias propaganda är 

inte trovärdiga utan bygger endast på föreställningar. Om läromedlet förmedlar 

likvärdig bild av islam som media propagerar så bekräftar läromedlet elevernas 

fördomar om islam (s. 44). Det är ytterst viktigt att använda sig av rätt läromedel 

för att eleverna ska få ta del av rätt kunskap.  

 

Illustrationerna i detta läromedel används som verktyg för att skapa förståelse 

för religionen i det svenska samhället hos eleverna. Dock skapar illustrationerna 

fördomar och negativa värderingar om islam och muslimer (Otterback, 2004, s. 

57). Konsekvensen är att andrafiering inte endast sker i läromedlet utan kan 

skapas i klassrummet bland elever (s. 71). Som lärare är det viktigt att analysera 

och observera text- och bildinnehåll i läromedel. Eftersom att läromedlet anses 

vara det främsta verktyg i undervisning (Skolverket, 2015). Syn på muslimer och 

islam framställs som annorlunda, vilket skapar negativa tankar och distansering 

hos läsaren, som i det här fallet är elever. Den muslimska kvinnan beskrivs och 

tolkas på ett nedvärderande sätt genom att kvinnan ses som ett objekt som är till 

för att sköta hushållet, vara beslöjad och vara redo för ett arrangerat giftermål. 

Läromedlets text- och bildinnehåll tolkas att islam och muslimer är en religiös 

”grupp” som distanserar sig, vilket dessutom skapar andrafiering. Dessa 

påståenden förstärks i Härenstams (2005) avhandling Skolboksislam (s. 272). 

Därför är det viktigt att som lärare granska läromedel innan de används i 

undervisning. Likheten mellan denna studie och tidigare forskning är att 

andrafiering är en tydlig aspekt som förekommer i läromedel om islam.    

 

Läromedlet vi studerat är omdiskuterat bland forskare och debattörer och har 

fått mycket kritik. Trots detta har ingen studie genomförts om av detta 
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läromedel. Vi har tydligt pekat ut och analyserat dels förekomsten av två 

stereotyper, dels läromedlets andrafierande praktiker. En annan viktig aspekt av 

denna studie är att det finns få analyser av hur islamofobi tagit sig uttryck i 

läromedel för elever i årskurs 1 till 3. Det är detta vi tillfört forskning.  
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9. Konklusion 

I denna studie undersöker vi hur islamofobiska värderingar framställs i 

läromedlet Mer om Moa och Mille. Vår analys har utgått ifrån läromedlets text- 

och bildinnehåll som vi har analyserat och kopplat till tidigare forskning.  

 

Analysen resulterade i att läromedlet Mer om Moa och Mille förmedlar 

stereotypiska attityder gentemot islam och muslimer, islamofobiska 

föreställningar och fördomar om religionen. Läromedlet riktar sig till elever i 

tidiga skolår, årskurs 1-3. Det finns inga tidigare avhandlingar som riktar sig mot 

läromedel om islam och muslimer för elever i tidiga skolår. Vi anser att det är 

ytterst viktigt att analysera läromedel om islam och muslimer för elever i tidiga 

skolår, då denna typ av studie aldrig genomförts tidigare. I dagsläget finns det 

många negativa syner på islam och muslimer som främst förekommer i 

massmedia. Elever skapar egen förförståelse och uppfattning utifrån 

massmedias vinklade syn om islam och muslimer. Därför anser vi att det är 

viktigt att elever i tidiga skolår får möjlighet att ta del av trovärdig kunskap om 

islam. Detta för att förhindra fördomar som kan uppstå hos elever utifrån 

massmedia.  

 

Läromedlet har fått mycket kritik av föräldrar och forskare. Kritik som skapats 

utifrån läromedlet Mer om Moa och Mille är islamofobiska föreställningar och 

stereotypiska attityder bland annat gentemot islam. Som lärare har man 

möjlighet att välja vilket läromedel som ska användas i undervisningen. Efter all 

kritik som uppstått av läromedlet Mer om Moa och Mille så finns det fortfarande 

lärare som väljer att använda detta läromedel som ett verktyg i undervisningen.    

När läromedlet Mer om Moa och Mille används i undervisningen, leder det till att 

läraren skapar och påverkar elevers uppfattning av islam. Detta leder till att 

elevernas kunskap om islam begränsas och uppfattas att det som framställs i 

boken om muslimernas vardagliga livsstil är självklara. Istället för att förstärka 

jämställdhet så påvisar detta läromedel det motsatta, diskriminering.  

 

Avslutningsvis så anser vi att denna studie är en viktig utgångspunkt för valet av 

läromedel i undervisningen. Detta allt eftersom att skapa jämställdhet i 
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klassrummet och för att förhindra att elever blir utsatta på grund av sin 

trosuppfattning och religionstillhörighet. Detta läromedel leder till att den 

muslimska eleven blir utsatt för islamofobiska värderingar i undervisningen.  
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