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Abstract 
 

This essay is a study of  textbooks in religious education for middle school. 

Textbooks are for many, the first contact with religion and they contain a shorter 

description of different religions. The study is supported by theories of 

'Islamofobi' by Mattias Gardell as well as oriental studies by Edward W. Said. The 

purpose of the study is to examine how textbooks describe islam and muslims' 

situation in Sweden. Four textbooks from 1992 until 2011 have been used in the 

examination. The purpose is also to investigate the differences and/or similarities 

between these texts. The survey was made by a qualitative content analysis. The 

result shows that confusing facts emerges regarding islam and muslims' situation 

in Sweden, as well as muslims' tend to be described as a homogeneous group. In 

more modern textbooks you will find that muslims' are described as a 

homogenous group less than before, but there are still parts of the texts which are 

very generalising. 
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1. Inledning 
 

För att förstå en person som talar ett annat språk, kommer från ett annat land 

som har en annan statsreligion än kristendomen och som har andra kulturella 

betingelser än majoriteten i Sverige, så behövs kunskap om den personens 

religion och kultur. Idag ses Sverige som mångkulturellt, i ordets vida 

betydelse, och det finns idag lika många olika kulturer som människor. Den 

religion som påverkar oss mest i dagens läge är nog islam och de kulturella 

betingelser som människorna som anser sig vara muslimer tillbringar. Vi kan 

märka att det är fler och fler människor som har främlingsfientliga åsikter och 

attityder i det svenska samhället. Det finns till och med i Sveriges riksdag ett 

parti som anses som främlingsfientligt. Så här står det på partiets webbsida om 

islam: 

”Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt 

Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att 

harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande 

på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen 

från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt 

begränsad.”
1
  

För att kunna argumentera mot dessa typer av åsikter och attityder som 

Sverigedemokraterna har så behövs det kunskap. Att ord som ”islamism” och 

”fundamentalism” står i fokus i citatet ovan vilket visar på att de som skrivit 

texten inte har tillräckligt med kunskap om islam och muslimer.  

Studien som arbetet grundar sig på är genomfört för att visa på hur dessa 

åsikter kunnat bildas och varför, men även på tanken att kunna visa varifrån 

information i skolan inhämtas och hur den informationen har kunnat bidra till 

att främlingsfientliga åsikter har kunnat bildas.  Med detta menar vi inte att 

informationen enbart kommer från läroböcker eller skolan. Dock så menar vi 

att åsikter som citatet ovan uttrycker kan påverka människors tankar om 

muslimer och islam om kunskap inom ämnet är otillräckliga. En bristfällig 

skolundervisning kan vara en av orsakerna till denna okunskap och 

missuppfattning. 

                                                           
1
 Sverigedemokraterna (2013-12-25) 



   

5 

Vi som gjort denna studie är födda i Sverige och uppväxta i familjer där de 

kulturella betingelserna kan anses som typiskt svenska. Vi är intresserade av 

den debatt som råder i det svenska samhället där stor tyngd ges till kultur och i 

viss mån även religion. Detta arbete ämnar inte till att säga sanningen om islam 

eller muslimer, utan avser att ge kunskap om hur olika åsikter om andra 

kulturer och religioner har kunnat bildas.  

  



   

6 

2. Bakgrund 
 

Religionsundervisningen i Sverige blir för många elever deras första möte med 

andra religioner och deras tankesätt. Religionen är en del av människors 

identitetsskapande och därför är det viktigt att elever får en rättvis bild av hur 

religioner kan tolkas och se ut i andra delar av världen.
2
 Ett av målen som svenska 

skolan har och vad undervisningen ska bidra till är att: 

 

“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.” 
3
 

 

För att uppnå dessa mål har läraren olika alternativ att ta hjälp av i sin 

undervisning. Dagens multimediala samhälle gör det möjligt för både lärare och 

elever att snabbt hitta information, men trots detta är läroboken än idag den mest 

använda kunskapskällan.
4
 

 

Läroboken har en hög trovärdighet i skolan och kan i och med det vara en stor del 

i formandet av hur elever uppfattar olika religioner, kulturer och etniciteter.
5
 

Textens utformande och innehåll i läroboken har då en väldigt stor betydelse. Den 

kan vara vinklad så att det skapas en negativ bild av religioner, den kan innehålla 

felaktig information, den kan missa viktig information på grund av att texten är 

för kort. Oavsett vad som framkommer i texten är det viktigt att veta att elever 

som använder sig av läroboken påverkas på ett eller annat sätt. 

 

Den kristna religionen tar stor plats i religionsundervisningen vilket är förståeligt 

eftersom det är den religion som majoriteten av Sveriges befolkning tillhör. Det 

finns många påtryckningskrafter både från politiskt håll och från hemmen som 

anser att de kristna traditionerna ska lyftas fram i skolorna. Det är oftast så att 

kristna traditioner och högtider har en framträdande del och att andra religioners 

                                                           
2
Otterbeck, 2000 s.33. 

3
Lgr11, s. 7. 

4
Skolverket, 2013-10-01. 

5
Carlsson & Brömssen. 2011 s. 256. 
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traditioner hamnar i skymundan. Trots att vi lever i ett mångkulturellt samhälle 

där många skolor har en stor del barn med en annan religiös bakgrund än den 

kristna så lever de flesta med okunskap om sina klasskamraters högtider.
6
 

 

 

  

                                                           
6
Svanberg & Westerlund, s. 162. 
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Läromedel 
Föreningen Svenska Läromedel har gjort undersökningar som visar att ca 85 

procent av lärarna i grundskolan använder läroböcker regelbundet. Trots att 

resurser till digitala läromedel har ökat under de senaste åren finns det inget som 

tyder på att de tryckta läromedlen tar mindre plats i undervisningen. Läroboken 

kan alltså ha stor inverkan på både lärarens undervisning och på barnens 

kunskaper om ett ämne.
7
 

 

Mellan 1938-1974 granskade staten alla läromedel innan de användes i 

undervisningen. Från 1983 försvann statens möjlighet att godkänna och 

underkänna läromedel men de hade fortfarande möjlighet att ge ett omdöme om 

dessa ända fram till 1991 då Skolöverstyrelsen och Statens institut för 

läromedelsinformation lades ner. Det blev nu varje lärares ansvar att kritiskt 

granska och välja de läromedel de ville använda i sin undervisning. Detta skulle 

ske i arbetslag eller individuellt och en studie från gymnasieskolor i mitten av 90-

talet visar att ekonomin var en viktig faktor i vilka läromedel som valdes. 
8
 

 

I dagens samhälle när det finns en stor mängd läromedel att välja ifrån och då 

ekonomin spelar en stor roll i urvalet av dessa ställs det håra krav på att lärarna 

ska granska och kritiskt välja de böcker och andra källor, t.ex. internet som de 

väljer att ta in i sin undervisning. 
9

 Den ekonomiska påverkan på valet av 

läromedlen är stora och många skolor tvingas ta emot gratis skollitteratur från de 

bokförlag som har stora ekonomiska resurser. Denna påverkan innebär att lärarna 

som granskar böckerna inte har möjlighet att välja bort böcker då de ekonomiska 

resurserna inte är tillräckliga. Detta gäller främst de privata skolorna men 

förekommer även i den kommunala sektorn.
10

 

 

Religionskunskap blev ett eget ämne när Sverige gick från Läroplan för 

grundskolan 1962 (Lgr 62) till Lgr 69. När Lgr 80 tog över var målet att elevernas 

livsfrågor skulle vara utgångspunkt för undervisningen. Läraren skulle vara 

                                                           
7
Skolverket.  (2013-11-25). 

8
Skolverket,( 2013-09-12).  

9
Carlsson & Brömssen, 2011 s.19.  

10
ibid. s.19. 
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flexibel och möta elevernas frågor med en passande undervisning. När Lpo 94 tog 

över blev formuleringarna tydligare med att religionskunskapen skulle vara 

objektiv och informativ och dessa krav på undervisningen finns än idag.
11

 Detta 

kan man se i dagens aktuella läroplan, Lgr 11 där syftet med 

religionsundervisning är att...  

 

"Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i 

fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till 

segregation."
12

 

 

Flexibilitet, objektivitet och allsidighet har alltså präglat läroplanernas skrivningar 

om religionskunskap genom tiden som gått. Även läromedlen i ämnet ska utgå 

från dessa krav på en konfessionsfri undervisning.  

 

3.2 Läromedlens reproduktion av "vi" och "dem" 

Jonas Otterbeck har i sin artikel What is Reasonable to Demand? - Islam in 

Swedish Textbooks, publicerad 2005 läst och analyserat kapitel som behandlar 

islam i sju religionsläroböcker som olika lärare använde sig av i sin undervisning 

år 2002. 
13

 Otterbecks syfte med artikeln är att föra fram vad läroböckerna har för 

värde för eleverna. Otterbeck fokuserade bland annat på textens generella struktur, 

småfel i textens fakta, förvirrande struktur, utelämnad information och författarnas 

fixering vid islam. 
14

 

 

De sju läroböckerna har liknande upplägg där de bland annat tar upp Mohammed, 

Koranens uppkomst, de fem grundpelarna och muslimers sociala liv. Böckerna 

innehåller en hel del mindre fel och Otterbeck menar att författare kan bli blinda 

då de skriver något som de själva inte är medvetna om utan att de blir påverkade 

av sina egna fördomar och värderingar. Till exempel skriver en lärobok: "All 

muslims are brothers"
15

 vilket Otterbeck menar är fel att skriva eftersom det helt 

utesluter kvinnan. En annan lärobok förklarar pilgrimsfärden genom att skriva att 

muslimernas största mål i livet är att vallfärda till Mecka för att kyssa den svarta 

                                                           
11

Svanberg & Westerlund,1999 s. 159. 
12

 Skolverket, 2011 s. 186. 
13

Otterbeck, 2005 s.796. 
14

ibid. s.798. 
15

ibid. s.799. 
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stenen vilket Otterbeck menar är en förnedrande förklaring av något som är 

mycket större än så.
16

 Många av texterna är synligt tolkade av författarna och det  

syns tydligt i texterna att författaren inte är helt påläst inom ämnet. Det beskrivs 

ofta att islam är den störst växande religionen men det står sällan eller aldrig 

någon bakomliggande källa till just detta. 
17

 

 

Otterbeck menar att det är svårt att kräva för mycket av en lärobok eftersom den 

har begränsat med utrymme. Detta betyder att författaren medvetet eller 

undermedvetet påverkas av sin egen syn på vad som är viktigt inom ämnet som 

texten behandlar.  En lärobok måste knytas till läroplaner, följa vissa ramar och de 

måste även vara säljbara. Läroböcker är alltså styrda av många yttre faktorer. 
18

 

 

Susanne Olssons artikel Our View on the Other – issues regarding school textbook 

tar upp ämnet om hur vi ser på andra religioner och kulturer här i västvärlden. 

Hon menar att det är viktigt att man har kunskap om andra religioner för det leder 

till att färre problem skapas kring detta. För att kunna förstå andra så måste vi 

kunna hämta kunskap om dem, vilket hon menar att elever delvis gör i läroböcker. 

Men det gäller att den som skriver och läser något vet vilket politiskt klimat som 

rådde i landet där den skrevs och hur det som står skrivet kan tolkas. Det 

poängteras att det är svårt att ge en generell bild av en religion, eller en sann bild, 

då det är beroende av vem personen är och vilken kulturell bakgrund den har med 

vad som menas med sanningen om religionen.
19

 Enligt Olsson skrivs det ofta om 

att det handlar om ”vi” och ”dem” i läroböcker. Man tenderar att skriva om det 

onda och det goda inom en religion, vilket även inom religionen skapar ”vi och 

de”-känsla. Hon påpekar att det är viktigt att skilja mellan att presentera en 

religion och att propagera för den. Att propagera tenderar till att skapa en känsla 

av att vi har rätt men inte de. Man ska inte heller i religionsundervisningen skapa 

ett gemensamt ”vi” men man ska inte heller skapa ett förakt mot ”de andra”.
20

  

 

Kjell Härenstam, docent i religionsvetenskap och universitetslektor vid Karlstads 

universitet, publicerade 1993 en avhandling; Skolboks- islam - analys av bilden av 

                                                           
16

Otterbeck, 2005 s.801. 
17

ibid. s.802. 
18

ibid. s. 808. 
19

Olsson, Susanne, 2010. s.43 
20

ibid. s.45 
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islam i läroböcker och religionskunskap. Härenstam menar att läroboken ofta ses 

som den viktigaste kunskapskällan i skolan vilket kan vara problematiskt om 

läraren inte är medveten om de olika tolkningar som kan förekomma ur en 

lärobokstext. Härenstam beskriver ett exempel på när en muslim svarar på en 

fråga i ett religionsprov och svarar utifrån sin egen erfarenhet på  frågan om varför 

muslimer fastar. Svaret underkändes därför att svaret inte överensstämde med 

lärobokens information om fastan.
21

 Detta är ett tydligt exempel på när läraren 

måste vara medveten om lärobokens kunskapsbegränsningar och brister. 

Läroboken får aldrig ses som den absoluta sanningen. Problematiken i detta ligger 

ofta i hur läraren har disponerat tiden för undervisningen då läroboken har ett 

begränsat utrymme för information. Läromedel kräver ofta att man diskuterar och 

problematiserar innehållet för att få en mer heltäckande bild vilket det ofta inte 

finns tid för i skolan.
22

 

 

Läromedel kan ibland generalisera utifrån enskilda sociala faktorer. "Den 

muslimska kvinnan" benämns ofta som alla muslimska kvinnor och att benämna 

en hel grupp av människor utifrån några specifika ord skapar en väldigt grov 

generalisering.
23

 Ytterligare en faktor som inte går att bortse från är massmedias 

påverkan både på läraren och eleverna vilken skapar en förförståelse om ämnet. 

Denna förförståelse påverkar både lärarens undervisning och hur eleverna tar till 

sig de olika fakta som undervisningen ger.
24

 Muslimer kan framställas på ett eller 

annat sätt i media vilket exemplifieras under kapitlet om islamofobi. Om media 

framställer islam på ett negativt sätt och läromedlen förstärker detta kan det leda 

till att eleverna inte skapar sig en neutral uppfattning om religionen.
25

 

 

Ringqvist och Tholins har i sin uppsats Islam i läroböcker - en kvalitativ studie av 

islam i läromedel i religion undersökt fem läroböcker som har använts och 

används i religionskunskap i gymnasiet. Läroböckerna är publicerade mellan 

1970-2010 och de har genomfört sin undersökning med en kvalitativ textanalys. I 

deras undersökning fokuserades på framställningen av islam som en homogen 

grupp och på kvinnans roll. Uppsatsen bygger på Edward Saids teori om 

                                                           
21

 Härenstam, 1993 s. 26. 
22

 ibid. s.37. 
23

 ibid. s.228. 
24

 ibid. s.6. 
25

 ibid. s.6. 
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orientalismen och Mattias Gardells bok om islamofobi. Resultaten i studien visar 

att religionsböckerna innehåller generaliseringar och förenklingar vilket kan leda 

till att läroböckerna lär ut en sanning som inte är fullständig. Detta på grund av att 

generaliseringarna och förenklingarna inte problematiseras i böckerna.
26

 

 

3.3 Teoretiska utgångspunkter 

3.3.1 Orientalism 

Edward Said skriver om hur orientalismen som ämne och studie har bidragit till 

att förtrycka andra folkgrupper och länder.
27

 Västländer har genom århundraden, 

ända sedan 1300-talet, försökt att styra och kontrollera de "barbariska" och 

"ociviliserade" i Orienten. Orienten, menar Said, är inte ett område i sig eller ett 

forskningsområde utan det är något som västmakterna skapat genom att 

kolonialisera och bedriva handel med dessa områden. Under senare århundraden 

så har denna styrning av Orienten skett genom kolonialmakter, så som England 

och Frankrike vilka Said lägger störst vikt på, som hade sina storhetstider under 

1800-talet och första delen av 1900-talet.
28

 Med Orienten menas i detta arbete 

Mellanöstern och muslimska länder.   

 

Det som kolonialmakterna utfärdade var dominans över kolonierna och dess 

befolkning. En dominans och auktoritet som upprätthölls genom att det var de 

som satte upp regler för smak och värderingar.
29

 Dessa värderingar gjordes utifrån 

vad som ansågs vara bra och riktigt i västerländerna och då hade man orienten 

som motbild. Said visar på att det är viktigt att veta vad en auktoritet är och hur 

den bedriver sin auktoritet.
30

 

 

För att kunna legitimera detta auktoritetsutövande så började man bedriva studier 

om Orienten. I dessa studier, som oftast bedrevs utanför Orienten, så beskrevs och 

diskuterades ”de andra” där forskare från västländerna skrev och talade om vad 

orienten tyckte, tänkte, agerade, var o.s.v. utan att de människor som  bodde i 

                                                           
26

 Ringqvist & Tholin, 2012 
27

Said, 1993. s.5. 
28

ibid. s.3. 
29

ibid. s 21. 
30

Enligt nationalencyklopedin(2013-11-29) betyder auktoritet: "social relation där en person 

(grupp, institution) har inflytande över en annan person (grupp, institution) och där 

inflytandet uppfattas som rättmätigt". 
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dessa omtalade länder fick någon chans att tala.
31

 Genom detta så stärkte man sin 

ställning gentemot de inhemska människor som bodde i de koloniserade områdena. 

Enligt kolonialmakterna var Orienten full med människor som tänkte annorlunda 

och levde ociviliserat vilket rättfärdigade koloniseringen. Genom koloniseringen 

så gjorde man även om vissa kulturella mönster utifrån den västerländska kulturen. 

Dessa kulturella betingelser lever kvar även idag via olika media, television och 

film som i viss mån förstärks genom att framställningen av orienten och de 

människor som lever där görs utifrån västerländska stereotyper.
32

. Said menar att 

om man inom humaniora, vilket orientalismen är en del av, inte kan bortse från 

var textproducenten kommer ifrån och har för ursprung, så måste man även inom 

detta ämne ha det i beaktning vid läsning av texter. 

  

”Ty om det är sant att ingen kunskapstradition inom humaniora någonsin kan bortse från 

eller förneka att dess producent som mänskligt subjekt är engagerad i sina egna 

omständigheter, då måste det också vara sant att en europé eller amerikan som studerar 

Orienten inte kan förneka det avgörande tillstånd som hans verklighet innebär: att han 

möter Orienten i första hand som europé eller amerikan och i andra hand som individ.”
33

 

 

Detta kan utgöra en grund för att börja med att kategorisera människor i Europa 

som ”vi” och de i Orienten som ”de andra”. Västmakterna skapade en identitet åt 

de länder som blev koloniserade och beskrev deras historia. De visade på att ”vi” 

kan ”deras” historia bättre än de själva. Det skapades en överlägsenhet 

gentemot ”de andra”, då "vi" ansågs vara mer civiliserade och att "vi" gör dem en 

tjänst genom att civilisera ”dem”, något som gjorde de koloniserade 

underlägsna.
34

 

 

3.3.2 Islamofobi 

Rädsla, fördomar och hat är tre ord som kan beskriva islamofobi. Det är när 

religionen islam eller muslimer som grupp ses som ett hot mot det svenska 

samhället eller att man ser det ur ett biologiskt perspektiv då muslimerna ses som 

en lägre stående ras. Detta synsätt på islam leder till att muslimer blir utstötta ur 

                                                           
31

Said, 1993, s.7f. 
32

ibid. s.28. 
33

ibid. s 13. 
34

ibid. s.34. 
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vårt samhälle.
35

 

 

Mattias Gardell menar att de idéhistoriska rötterna till dagens islamofobi går 

tillbaka ända till de medeltida korstågen i det "heliga landet" och på Iberiska 

halvön. Två andra skeenden som påverkar oss än idag är turkskräcken, när det 

osmanska riket hade övertaget över en stor del av de kristna länderna och den 

europeiska kolonisationen då Europas stormakter expanderade och koloniserade 

större delen av den muslimska världen.
36

 Västvärlden fick i och med detta 

möjligheten att beskriva den muslimska världen utefter sina egna normer och 

enligt Said kan man sedan framhäva en viss historia för att skapa vissa åsikter i 

nutiden. Man använder alltså historien för att rättfärdiga sitt nutida handlande.
37

 

Islamofobin har genom orientalismen framskridit och utvecklats till en mer 

främlingsfientlig inställning till islam och muslimer. Orientalismens 

framställningar av islam och muslimer utifrån en kristen och västerländsk 

uppfattning har skapat en rädsla gentemot islam.  

 

Dagens islamofobiska kunskapsregim, det vill säga, bestämda uppfattningar och 

utsagor om islam, ligger som en grund för vetandet och denna influerar på känslor, 

tankar, vad vi väljer att se, att höra och att tro på.
38

 De islamofobiska uttrycken 

bygger i Sverige på majoritetssamhällets syn på minoriteten (muslimer). 

Majoritetssamhället har makten att definiera de rätta normerna medan "de andras" 

seder och normer ses som avvikande från majoritetens tycken och smak.
39

 

Eftersom att dagens kommunikationsflöde sker extremt snabbt kan en nyhet på 

mycket kort tid påverka ett stort antal människor. Gardell skriver om en vanlig 

feltolkning av Koranens trosbekännelse "Det finns ingen Gud utom Gud" översätts 

till "Det finns ingen Gud utom Allah". Denna slags översättning från ett arabiskt 

språk är vanlig då vissa ord inte översätts utan behåller sin arabiska form. Detta 

bidrar till att människor tror att muslimers gud är Allah, men att den egentliga 

översättningen är att "Gud" betyder "Allah" på arabiska.  Kristna araber ber också 

de till "Allah" trots att de ber till den kristna guden. Googlar man "Det finns ingen 

Gud utom Allah" får man upp sju gånger så många träffar som när man googlar 

                                                           
35

Larsson,  2006 s.11f. 
36

Gardell, 2010 s.45. 
37

Larsson, 2006 s.12; Said, 1995 s.36. 
38

Gardell, 2010 s.92. 
39

Ouis & Roald, 2003, s.27. 
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"Det finns ingen Gud utom Gud". Detta kan vara ett bra exempel på hur fel 

information snabbt kan påverka många människor till att tycka att "de" är mycket 

olika "oss".
40

 

 

Efter terroristattacken i USA den 11 september 2001 blev det mer accepterat att 

uttrycka islamfientliga åsikter. De svenska muslimerna blev hårt kritiserade för att 

de inte tog avstånd från attackerna. Muslimerna själva hävdade motsatsen och 

menade att media inte var intresserade av deras syn på attackerna. Det som 

framställdes i media var istället de extrema muslimernas hyllningar till dåden.
41

 

Samhällets syn på muslimer kan på grund av dessa felaktiga vinklingar påverka 

människors åsikter om islam och muslimer, vilket kan skapa fientliga attityder. 

  

                                                           
40

Gardell, 2010 s.96. 
41

Ouis & Roald, 2003, s.25 
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4. Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fyra religionsböcker från åren 1992, 

1993, 2008 och 2011 som används för kunskapsutveckling för mellanstadiet 

behandlar islam och muslimer i Sverige. Analysen kommer att utgå ifrån ett 

orientalistiskt perspektiv , där majoritetssamhällets beskrivningar av islam ses 

som sanning. Vi ämnar även till att undersöka likheter och skillnader mellan 

böckerna från 1990-talet och 2000-talet.  

4.2 Frågeställningar 
- Hur beskriver läroböckerna islam och muslimer i Sverige utifrån ett 

orientalistiskt perspektiv? 

 

- Vilka likheter och/eller skillnader finns mellan böckerna från 1990-talet och 

2000-talet? 
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5. Metod 

5.1 Metod för datainsamling 
Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys, där kvalitativ innebär att man ser 

vad som står i texten och hur det kan tolkas.
42

 Vi inriktar oss alltså på texternas 

kvalitéer och inte på frekvensen av något som i en kvantitativ innehållsanalys.
43

 

Det finns olika sätt att analysera en text. Bierschenk skriver att det finns sex olika 

kategorier som en forskare kan analysera en text utifrån. Forskaren kan se till vem 

källan till informationen är, vad informationen uttrycker, var uttrycks 

informationen, vem är mottagare till informationen och hur mottagaren påverkas, 

både psykiskt och tekniskt.
 44

 Detta arbete ämnar att undersöka det som synligt 

uttrycks i läroböckerna, inte det som kan  tänkas som underförstått då detta leder 

till en större tolkningsmöjlighet som minskar undersökningens trovärdighet. 
45

 

Även om vi i den kvalitativa innehållsanalysen undersöker textens innehåll görs 

det till viss del en kvantifiering av innehållet där vi undersöker förekomsten av 

vissa typer av uttryck som framkommer i texterna.
46

 Vi tittar efter kapitel och 

delar av kapitel där islam och muslimers liv i Sverige förekommer. Ringqvist och 

Tholins uppsats har inspirerat till detta arbete eftersom det liknar denna 

undersökning på flera sätt men skiljer sig då vi har andra frågeställningar och 

undersökningsmaterial.  

 

5.2 Urval 
De läroböcker vi har valt är böcker från olika år, förlag och författare. Vi har valt 

dessa böcker därför att de två äldre läroböckerna, från 1992 och 1993, tidigare har 

används och de två nyare böckerna, från 2008 och 2011, används idag i 

religionsundervisningssammanhang för mellanstadiet.  

 

Böckerna som analyserats är: 

Religion och liv, stadiebok. Författad av Leif Berg, 1992. Förlag: Natur och 

kultur, Stockholm. Första upplagans sjätte tryckning. 

SESAM- Religion. Författad av: Ylva Eggehorn, Carl- Eric Weber och Berit 

                                                           
42

Bergström & Boréus, 2005 s.44. 
43

Bergström & Boréus, 2012 s.215. 
44

Bierschenk, 1978, s.8. 
45

Bergström & Boréus, 2012 s. 81. 
46

ibid. s. 50. 
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Westergren, 1993. Förlag: Almqvist och Wiksell, Stockholm. Första upplagans 

första tryckning. 

Upptäck Religion. Författad av Börje Ring och Daniel Sandin, 2008. Förlag: 

Liber, Stockholm. Första upplagans andra tryckning. 

PULS- Religion, grundbok. Författad av Marianne Abrahamsson, 2011. Förlag: 

Natur och Kultur, Stockholm. Första upplagans första tryckning. 

5.3 Genomförande 

Under sammanställningen av läroböckernas innehåll kommer vi att alternera  

mellan böckerna. Vid sammanställningen av vad böckerna säger om t.ex. kvinnans 

roll så tittar vi först i en bok och sedan i en annan, innan vi går över till nästa 

analyspunkt. Detta för att få en bättre reliabilitet.
47

 

 

Eftersom vi är två personer som gjort detta arbete har vi delat upp det på så sätt att 

Elias undersökt läroböckerna från 1992 och 1993 och Annie har undersökt 

läroböckerna från 2008 och 2011. I det teoretiska kapitlet inriktade sig Elias på 

orientalismen och Annie på islamofobin.  Den information som framkommit har 

vi sedan tillsammans skrivit ihop i resultatdelen. 

 

För att ytterligare stärka reliabiliteten i vår undersökning kommer vi även använda 

oss av några  avgränsningsområden som vi inspirerats till av Jonas Otterbecks 

"What is reasonable to demand? Islam in Swedish textbooks"
48

 De avgränsningar 

vi använder är: 

 

- Förekommer det tendentiösa val av fakta och hur framställs de i så fall? 

Det fakta som författarna till textböckerna har valt att skriva ner kan leda läsaren 

att tro och tycka på ett specifikt sätt. Otterbeck menar att skolböcker i många fall 

tenderar att beskriva islam ur ett kristet synsätt där imamen kan ges som ett 

exempel. En imam är motsvarigheten till kristendomens präst men beskrivs ofta i 

läroböcker som en självlärd lekman
49

 utifrån ett kristet synsätt. 

 

Inom islam, precis som i andra religioner, så finns det olika sätt att tolka 

                                                           
47

Bergström & Boréus, 2012  s.58. 
48

Otterbeck, 2006 s.798. 
49

Enligt Nationalencyklopedin(2013-12-02) betyder lekman: " Person som inte tillhör 

prästerskapet (eller ett kloster eller en orden)" 



   

19 

religionen. Läroböckerna kan då välja att framhålla detta eller inte. Muslimer kan 

tendera att beskrivas utifrån sharia-lagarnas
50

 extrema synsätt som innefattar 

kvinnoförnedring, kroppslig bestraffning och heliga krig. De flesta av dagens 

muslimer anser att sharia-lagarna är något som ska tolkas och appliceras till det 

moderna samhället, inte något som ska följas ordagrant.
51

 

 

-Förekommer det någon förvirrande struktur och utelämnande av 

information och i så fall vilken? 

När islam beskrivs i läroböcker så finns det tendenser till att läromedelsförfattarna 

använder sig av ord och meningar som blir förvirrande för en person som inte är 

väl införstådd i religionen. Det kan till exempel stå om sharia-lagarna, de fem 

grundpelarna  eller Allah utan att det finns någon mer förklaring till hur de kan 

användas eller vad de står för. Skriver författarna om den första versen i Koranen 

och använder sig av översättningen “Det finns bara en Gud och hans namn är 

Allah” så kan det vara missvisande och förvirrande eftersom att Allah är den 

arabiska översättningen på Gud. Detta kan då i sin tur medföra att eleverna inte 

förstår att Allah betyder Gud.
52

 Otterbeck skriver i sin artikel att det i en lärobok  

står att: 

 

“ Millions of Muslims from all over the world travel each year to Mecca in Saudi Arabia. 
Kaba is the centre of Mecca. As many as possible try to kiss a stone attached to the 

building”.
53

 
  

Det står inte någon mer preciserad information om varför det är viktigt och varför 

muslimer vill resa till Mekka. Det framkommer inte heller varför just den här 

stenen är viktig, vilket gör att muslimer framställs som ett främmande folk och att 

en av deras viktigaste föreskrifter inte har någon riktig betydelse.
54

 

 

                                                           
50

Enligt migrationsinfo.se (2013-12-02) betyder sharia-lagarna: En övergripande idé om 

gudomlig lag som innehåller flera olika tolkningar och tillämningsmetoder, lagarna varierar 

också från land till land. Eftersom lagarna kan vara svåra att tyda har rättslärda tolkat dessa 

som lett till en rättsvetenskap (figh) som idag är en del av sharialagarna. I dagens moderna 

samhälle uppstår det situationer som inte täcks av sharialagarna och leder då ibland till 

nytolkningar av dessa. Det kan också leda till att sharia inte omtolkas utan att de helt enkelt 

inte följs i vissa situationer.  
51

Otterbeck, 2006 s. 801. 
52

Gardell, 2010 s.24. 
53

Otterbeck, 2006 s.801. 
54

ibid. s.801. 
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5.4 Reflektion över metoden 
Eftersom vi endast ser till det skrivna så finns det en risk att vi missar vissa 

aspekter av det läroböckerna vill framföra.
55

 Med "vissa aspekter" menar vi till 

exempel bildernas betydelse för texten och att det kan finnas en underliggande 

förståelse utifrån lärarens tolkning och även ifall det finns en lärarhandbok till 

läroboken. Vi tar heller ingen hänsyn till andra ramfaktorer som tidsbrist och 

lärarens okunskap eller förutfattade meningar som skulle kunna påverka 

undervisningens innehåll.  

5.5 Etiska aspekter 
Eftersom vi undersöker läroböcker behöver vi inte förhålla oss till mänskliga 

faktorer förutom oss själva. För att kunna göra forskningen rättvisa är det viktigt 

att vi som forskare har en förbehållslös inställning till de texter vi ska analysera. 

Under insamlingen av materialet ska det inte förekomma några tolkningar utan 

dessa ska göras under analysdelen.
56

 För att se till om materialet är användbart så 

har vi utfört en pilotstudie på två av böckerna vilken gjordes utifrån metoden som 

arbetet bygger på. För att inte påverkas av dagsformen eller andra yttre faktorer 

undersöktes materialet i böckerna flera gånger. 
57

  

Vi anser att våra förkunskaper om islam är tillräckliga för att kunna utföra studien 

på ett tillräckligt förbehållslöst sätt. 
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Bergström & Boréus, 2012 s.81. 
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 ibid. s.85. 
57

 ibid. s.86. 
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6. Resultat och analys 
 

Upplägget i denna del ser ut så att varje bok presenteras för sig med 

analysfrågorna som underrubriker. Detta för att få en tydlig bild över innehållet. 

Under analysfrågorna presenteras citat från läroböckerna som vi anser vara 

relevanta för frågeställningarna. Varje citat är kursiverat för att göra texten mer 

tydlig. Under varje citat finns en analys utifrån vår första frågeställning; 

- Hur beskriver läroböckerna islam och muslimers liv i Sverige utifrån ett 

orientalistiskt perspektiv? 

Religion och liv, Stadiebok. 1992 

Förekomst av tendentiösa val av fakta: 

 Kapitlet om islam börjar med en bild på en moské som döljs bakom en stor 

mur med stängda dörrar. ”I Trollhättan finns många invandrare som är 

muslimer. Så kallas de som är anhängare till religionen islam.”(s.279) 

Texten beskriver sedan hur böneutrop sker i många muslimska länder men 

att: "Myndigheterna i Trollhättan tillåter inte att böneutrop ljuder över 

staden. Muslimerna tycker inte att det gör något. Alla har ändå klockor 

och kan bönetiderna." (s.279)  

 

Ordet invandrare har idag för många en negativ betydelse och är egentligen inte 

ett ord som behöver förekomma i bokens förklaring om muslimer i Sverige. Idag 

lever många andra- och tredjegenerationers invandrare som inte har något annat 

hemland än Sverige men som ändå kallas för invandrare med en negativ ton. 

Ordet används av majoritetssamhället för att särskilja på "vi" svenskar och "de" 

invandrarna. När läroboken förklarar att muslimerna inte tycker att det gör något 

att böneutrop ej får ske från moskén för att alla har klockor och kan bönetiderna 

kategoriseras muslimerna som en homogen grupp som alla tycker samma sak. 

Gardell skriver att denna kategorisering är mycket vanlig vid beskrivning av det 

som inte klassas som svenskt vilket muslimer i allmänhet inte gör .
58

 

 

 

 Bilden på moskén beskrivs närmare: ”Ovanpå kupolen syns en halvmåne, 

som är islams symbol och motsvarar kristendomens kors.” (s.279 

                                                           
58

 Gardell, 2010 s. 34ff. 
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Halvmånen som ofta sitter ovanpå moskén beskrivs i boken som motsvarigheten 

till kristendomens kors vilket inte stämmer. Halvmånen fanns inte under Profeten 

Mohammeds tid och historiker vet inte med säkerhet när halvmånen togs som 

symbol. Vissa anser att muslimerna, när de besegrade länder i väst ersatte den 

kristna kyrkans kors med en halvmåne och på det sätt spred sig symbolen. Även 

fast detta skulle stämma så måste symboler vara i enlighet med islams lära och det 

finns ingenstans skrivet att halvmånen tillhör islam. Vissa muslimer använder 

halvmånen som sin symbol, men inte alla och det bör därför inte stå sådant i ett 

läromedel utan en mer utförlig förklaring.
59

 När läroböcker jämför islam med 

kristendomen på ett sätt som de flesta elever förmodligen inte ens reflekterar över 

kan de påverkas omedvetet och på så sätt bilda en grund om ett annorlundaskap. 

Ända från tidigt 1800-tal har Orienten beskrivits utifrån ett västerländskt 

perspektiv och jämförts med det kristna samhället.
60

Jämförelsen mellan 

kristendomen och islam kan göras för att författaren vill låta andra som är mindre 

kunniga inom ämnet förstå. Dock så kan denna information om halvmånen och 

dess symbolik inom islam finnas i boken på grund av att lärobokförfattaren inte är 

tillräckligt påläst inom ämnet, vilket även Otterbeck framför i sin undersökning.
61

 

 

 

 Imamen presenteras: ”Utanför moskén syns den muslimska prästen, 

Maqbool Ahmed.” (s.279) Miljön i moskén, bönestunden och muslimernas 

böneritual beskrivs. "Det vi nu varit med om är en typisk gudstjänst i en 

muslimsk moské. Där förekommer ingen psalmsång, ingen nattvard men 

ibland håller prästen en kort predikan.”(s.281). 

 

Bilden av islam i Sverige har länge blivit beskrivet ur ett kristet synsätt där 

majoritetssamhällets sätt att leva ses som den rätta normen och muslimer som 

något annorlunda. Här syns det tydligt. "Präst", "psalmsång" och "nattvard" är ord 

som tillhör den kristna gudstjänsten men som i läroboken beskriver en muslimsk 

sådan vilket kan leda till att elever som inte har någon kunskap om detta sedan 

tidigare får en felaktig bild av islam. För muslimska elever kan dessa 
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beskrivningar leda till osäkerhet då orden inte känns igen i sammanhanget. Deras 

identitet kan påverkas negativt på grund av detta.
62

  Läroböckerna bör inte vara, 

men ses ofta som sanningen och eftersom läroböckerna är den mest använda av 

alla läromedel kan det bli en mycket missvisande och förvirrande bild för 

eleverna.
63

 Detta på grund av att eleverna ofta har otillräckliga kunskaper från 

början och om eleverna får felaktig information i ett första möte med en ny kultur 

och religion kan leda till att fördomar grundas.  

 

 

 Boken frågar varför muslimerna gör alla rörelser under tiden de ber och 

"Prästen förklarar: [...] När man sänker ner pannan till marken, så känns 

det i hela ens varelse att man vill underkasta sig Gud och följa hans 

bud.”(s.281)  

 

Återigen beskrivs en "muslimsk präst" vilket är en felaktig benämning då imam är 

titeln för den muslimska religiösa ledaren. Imamen beskriver hur det känns när 

man ber till Gud. Ordet "underkasta" har en negativ klang och kan förutom det 

kännas som ett mycket främmande ord för elever i mellanstadiet. Härenstam 

diskuterar hur ordet "underkastelse" ofta nämns tillsammans med islam utan att 

problematisera uttrycket närmare. Ordet "underkasta" i det svenska språket har en 

nyans av "osjälvständighet" och "blind lydnad" men har inom islam inte samma 

negativa betydelse. Detta är inget som beskrivs närmare i läroböcker utan det blir 

de grova och negativa förenklingarna som får stå för den allmänna uppfattningen 

om muslimers relation till Gud.
64

 

 

 

 Boken beskriver en bild där fem flickor sitter i koranskolan. Varför har de 

sjalar över huvudet? Enligt koranen skall kvinnan ha huvudet täckt av en 

duk:  "Men flickorna vill inte ha sjalen på när de går i den vanliga skolan 

eller när de är ute och leker med svenska barn.”(s.285)  

 

En liknelse mellan muslimska och svenska barn görs när flickornas situation 

                                                           
62

 Carlsson & Brömssen. 2011 s. 256. 
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 Skolverket. (2013-12-13). 
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gällande sjalen kommer till tals. Muslimska flickor sammanfogas till en grupp. En 

grupp som enligt läroboken inte vill ha sjal på sig bland sina kompisar och i den 

"vanliga" skolan. Den vanliga skolan och de svenska barnen presenteras för sig 

medan muslimska barn och deras koranskola för sig. Lärobokens text kan här 

även tyckas veta vad alla muslimska flickor anser om sjalen och dess betydelse. 

Det görs en grov generalisering som utan diskussion kan leda till fördömande mot 

islam, Koranen och muslimer i allmänhet.  

 

 

 Lever muslimska ungdomar annorlunda än sina svenska klasskamrater? En 

muslimsk pojke svarar: ”Ja, vi lyssnar inte gärna på musik” [...]”Vi går 

inte på diskotek eller andra dansställen” [...]”Vi går helst inte heller på 

bio och teater eller liknande nöjen”[...]” Vi dricker inte öl eller annan 

alkohol” [...]”Vi äter inte ärtsoppa med fläsk, varm korv eller 

hamburgare”[...] ”Detta eftersom det är förbjudet enligt koranen.” 

(s.285)  

 

Författaren väljer att belysa skillnaden mellan de muslimska och "svenska" 

klasskamraterna och ger läsaren en sluten bild av hur muslimska ungdomar lever i 

Sverige. Författaren visar en generellt negativt syn på islam och exemplifierar den 

med citat ur en intervju för att "tala" till läsaren. Härenstam framför att läroböcker 

skrivs med olika infallsvinklar och böcker för mellanstadiet har ofta ett personligt 

innehåll och infallsvinkel där texterna ska tala till eleven för att denna lättare ska 

kunna ta till sig det som står i böckerna. Läroboksförfattarna åberopar här också 

elevernas egna erfarenheter och på så sätt skapas ett samtal kring fakta och de 

teman som behandlas i böckerna.
65

   

 

Läroboken tenderar i detta avsnitt att beskriva muslimer som en enhet och som en 

homogen grupp. Det tas ingen hänsyn till olika synsätt inom islam och att det 

finns olika uppfattningar och tolkningar om olika traditioner och kulturella 

betingelser muslimer emellan. Texten har en tendens att klumpa ihop och 

kategorisera muslimerna till "vi" och svenskarna som "de andra". Det görs en 

skillnad mellan olika grupper av människor som lever i samma samhälle men som 
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har olika bakgrund. Denna kategorisering är vad Ouis och Roald menar är en 

fortsättning av orientalismen, som Said beskriver den.
66

 Genom denna behandling 

av ämnet muslimer och islam i läroböcker så kan man enligt Ouis och Roald se 

försök till att förklara vad muslimer anser och vad islam beskriver som en bra 

människa som ett försök till definition av "de", som muslimer hamnar i kategori 

som, och peka på olikheterna till "oss svenskar". Man försöker inte bara definiera 

muslimer som annorlunda och med konstiga kulturella betingelser, utan man 

försöker samtidigt definiera sig själv och sin egen grupptillhörighet. Om "de" har 

konstiga åsikter om vad man får och inte får göra, så har "vi" det motsatta.
67

 

 

 

Förekomst  av  förvirrande struktur och utelämnande av information: 

 Om varför kvinnan ska bära slöja står: ”Enligt Koranen ska kvinnan ha sitt 

huvud täckt av en duk.” (s.285)  

 

Anledningen till huvudduken är alltså Koranen som menar att det ska vara så. 

Enligt Härenstam stämmer det inte att Koranen kräver att kvinnan ska bära slöja, 

utan Koranen talar om att kvinnan ska bära anständig klädsel. Det som menas med 

anständig klädsel är att kvinnan ska skyddas mot exploatering och att kvinnan inte 

ska ses som ett objekt för mannen att utnyttja. Muslimska män och kvinnor är 

enligt Koranen jämställda parter och det som heller inte framkommer i läroboken 

är att de flesta muslimska kvinnorna ofta själva väljer att bära slöja för att visa sin 

trostillhörighet och som ett tecken på att man tar avstånd från västlig 

kulturimperialism.
68

  

 

 

SESAM Religion. 1993 

Boken SESAM religion från 1993 innehåller en mycket kortfattad del om islam i 

Sverige och om nutida islam i allmänhet. Mestadels presenteras islam ur ett 

historiskt perspektiv 
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Förekomst av tendentiösa val av fakta: 

Läroboken innehåller inga tendentiösa val av fakta om muslimers liv i Sverige. 

 

Förekomst  av  förvirrande struktur och utelämnande av information: 

Den enda informationen om islam i Sverige som förekommer i lärboken är: 

 "I Sverige finns i dag ca 150 000 muslimer som kommer från skilda länder. 

Anhängarna har olika språk och kultur, men gemensamt för alla är 

Koranen, och att man ber på arabiska, som också är Koranens språk. I 

vårt land finns bara några få riktiga moskéer, men det finns planer på att 

bygga moskéer på flera platser."(s.311) 

 

I detta stycke kan vi inte finna några tendentiösa val av fakta eller förvirrande 

struktur. Eftersom informationen är kortfattad så utelämnas mycket. Resterande 

text om islam behandlar den historiska delen av religionen. 

 

 

UPPTÄCK RELIGION.  2008 

Förekomst av tendentiösa val av fakta: 

Läroboken innehåller inga tendentiösa val av fakta om muslimers liv i Sverige. 

 

Förekomst  av  förvirrande struktur och utelämnande av information: 

 Läroboken är på besök i ett muslimskt hem som bor i Sverige. Texten 

beskriver vad ramadan är och hur familjen lever under fastemånaden. Om 

ramadan: ”Det betyder att de inte äter eller dricker någonting så länge 

solen är uppe.” (s.72)  

 

Då Sverige är ett land där solen påverkas mycket av årstiderna är det viktigt att 

problematisera detta så att eleverna får en korrekt bild av hur det faktiskt fungerar. 

Läroboken är skriven i Sverige, till den svenska skolan och i kapitlet om ramadan 

intervjuas en muslimsk familj som lever i Sverige. Läroboksförfattaren har i detta 

fall inte skrivit någon felaktig information men det kan ändå poängteras att en elev 

från norra Sverige kan reagera på att en muslim som fastar inte får äta eller dricka 

på väldigt många timmar vilket kan verka väldigt onormalt. 

 

I Mellanöstern där islam är majoritetsreligionen går barn även där i skolan under 
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ramadan och påverkas lika mycket där av den fysiska och psykiska påfrestningen 

som sker vid en fasta men eftersom det i Sverige inte hör till det normala för de 

flesta skolbarn kan det te sig konstigt för många. Detta är ett tydligt exempel på 

när läraren kan bli tvungen att kompletterna lärobokens fakta om andra religioners 

traditioner och högtider. Lärarens medvetenhet kan fördjupa elevernas syn på 

andra kulturer och kan bidra till att utveckla och ifrågasätta deras kunskaper.
69

 

 

 

PULS - Religion, grundbok. 2011 

 

Förekomst av tendentiösa val av fakta: 

 Under rubriken Kvinnor och män beskriver boken att män och kvinnor har 

samma värde, men olika uppgifter i livet. Om slöjan står det att den är 

vanligt förekommande i Mellanöstern men inte bland muslimer i 

allmänhet. "I många länder, som i Sverige, väljer muslimska kvinnor om 

de ska bära slöja eller inte." (s.125).  

Det stämmer att många muslimska kvinnor själva väljer om de ska bära slöja eller 

inte, vilket de får göra i vissa länder men inte i andra. Citatet beskriver återigen 

Mellanöstern som ett enda land och i sammanhanget leder detta till att 

Mellanöstern ses som något dåligt i jämförelse med Sverige. 

 

 

Förekomst  av  förvirrande struktur och utelämnande av information: 

 Under rubriken som behandlar kvinnor och män beskrivs det att männen 

ska försörja familjen och kvinnan ska sköta hemmet. Kvinnor kan trots 

den ansvarsfördelningen ha både utbildning och arbeten idag. ”Gamla 

traditioner lever kvar i Mellanöstern men i Indonesien är kvinnans 

ställning ungefär som i Sverige.”(s.125)  

 

Återigen beskriver läroboken Sverige som landet de andra länderna jämförs med 

vilket kan tolkas som att Sverige är det rätta. Det stämmer att kvinnan har en 

högre status i vissa länder och en lägre i andra men att benämna hela Mellanöstern 

som något där kvinnans ställning är låg är inte en rättvis bild över hur 
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verkligheten ser ut. Två muslimska kvinnor i samma land kan leva under helt 

olika förutsättningar och det har ingenting med att hon bor just i ett specifikt land. 

Enligt Koranen har kvinnan betydligt fler rättigheter än vad som ofta framkommer 

i läroböcker.
70

  

 

 Muslimer i Sverige beskrivs som att de ofta har ursprung från andra 

länder. De aktiva muslimerna ber, besöker moskéer och firar islams 

högtider. ”Många har också seder ifrån hemlandet.” (s.119)  

 

Ordet hemlandet blir i detta sammanhang ett samlingsord för alla länder där islam 

förekommer och är en missvisande information. Informationen som är felaktig är 

med och skapar grunden för vad eleverna lär sig om islam. I läroboken 

framkommer heller ingen närmare information om vad dessa seder innebär utan 

lämnas till det okända. Islam framställs i och med detta som något exotiskt och 

främmande och detta kan kopplas till när Said skriver att västvärlden anser sig ha 

tolkningsföreträda över orienten och beskriver dem på ett specifikt sätt. De seder 

som följer med från hemlandet kan komma från många olika länder och i varje 

specifikt land förekommer lika många seder och traditioner som det finns 

människor. Istället för att beskriva olika traditioner och seder väljer 

läroboksförfattaren att generalisera alla muslimer och lämna resten åt läsarens 

egna tolkningar. 

 

6.1 Jämförelse 
Vilka likheter och/eller skillnader finns mellan böckerna från 1990-talet och 

2000-talet? 

Likheterna mellan de äldre och nya läroböckerna är att de har en tendens till att 

göra muslimer till en homogen grupp och att de i många fall inte belyser 

skillnaderna mellan de olika synsätten som finns inom islam. Ett exempel är att 

hemlandet beskrivs som ett land, men att "hemlandet" kan handla om ett flertal 

olika länder skrivs det inte något om, vilket kan vara något som gör att elever kan 

få inbillningen av att alla muslimer tror likadant och har samma seder, vilket inte 

behöver stämma. Läroböckerna tenderar också till att ge allt för kort fakta för att 

läsaren ska kunna skapa sig en överskådlig bild över islam och muslimers 
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situation i Sverige. 

Kvinnans roll är något som verkar lika viktig att ta upp idag som det var förr. 

Läroböcker belyser kvinnans roll som att hon är en självständig person. Dock så 

jämförs hennes ställning i Mellanöstern med det "normala" svenska.  

Skillnader som går att finna mellan läroböckerna är att de äldre böckerna ofta 

använder sig av kristna begrepp, så som präst och nattvard, för att beskriva 

religionen islam.  Boken från 1993 innehåller  mycket lite information om 

muslimers liv i Sverige medans boken från 1992 innehåller en hel del. Av det som 

står i boken från 1993 består mycket av tendentiösa val av fakta vilket inte är 

vanligt förekommande i böckerna från 2000-talet. Det förekommer mer 

beskrivning av skillnader mellan muslimer i Sverige och majoritetssamhället i de 

äldre böckerna vilket inte sker i samma utsträckning i de nyare böckerna. 
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7. Diskussion 
 

Anledningen till att vi gjorde denna undersökning var att belysa läroböckers 

framställning av muslimers situation i Sverige- Då religionsundervisningen för 

vissa elever är det första mötet med andra religioner och kulturer, så är det viktigt 

att läromedel framställer en nyanserad bild av de religioner som eleverna möter. 

Det är svårt för läromedel att ge en generell bild av en religion, därför att det inom 

en religion finns många olika sätt att se på traditioner och religiösa ting.
71

  

 

Elever i den svenska skolan får ta del av de svenska kristna traditionerna som påsk, 

jul och midsommar men tyvärr får andra religioners traditioner ingen plats i 

skolan. I dagens samhälle där en skolklass ofta är mångkulturell leder detta till att 

många elever blir förbisedda. När muslimer firar en högtid som till exempel 

ramadan och många elever i klassen inte vet vad högtiden innebär kan det leda till 

en kulturkrock och bildandet av ett annorlundaskap. Varje kultur och tradition 

måste uppmärksammas i skolan, speciellt i en skolklass där det finns flera olika 

kulturer.
 72

 

 

Jonas Gardell skriver att det i Sverige och övriga Europa finns  många som 

innehar främlingsfientliga åsikter. Dessa åsikter har ofta sin bakgrund i okunskap 

och förutfattade meningar. Ledande länder, som hävdar att det råder religionsfrihet 

i landet, har infört förbud mot slöja och att öppet visa att man är muslim.
73

  

 

Många fördomar om muslimer handlar om att de ska vara kvinnoförnedrande, stå 

för hedersmord och terroristattacker och orsaken till dessa fördomar är många. En 

är som sagt okunskap. Media som ofta väljer att visa en negativ bild av muslimer 

har idag en stor del i fördomarna. Det som framkommer i media är något som 

skolan inte kan påverka mer än att vara medvetna om att varje elev påverkas av 

det som möter dem. I skolan där elever från olika kulturell bakgrund dagligen 

möts kam dessa fördomar ge en hel del konsekvenser. Frågan är vilka? 

Skolan har här en viktig roll. Läroböckerna som används i skolans 

religionsundervisning ska tillsammans med lärarens arbete med barnen forma 
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dessa till människor som ska kunna leva i vårt mångkulturella samhälle där alla 

har lika värde.  

 

 Otterbeck har i sin undersökning, vilken detta arbete delvis grundats på, tittat på 

hur framställningen av islam ser ut i läroböcker. Han har i sin undersökning 

kommit fram till liknande svar som denna undersökning gjort. Det finns fel i fakta 

om islam och dessa fel skapar utrymme för tolkning, en tolkning som läraren har 

möjlighet att påverka. Att muslimers kulturella betingelser generaliseras beror till 

stor del på att utrymmet i läroböckerna är begränsat och därav är den förklarande 

delen relativt kort.
74

 

 

Lärobokens roll är att skapa en nyanserad bild av olika religioner för att de 

fördomar som skapas med hjälp av exempelvis media inte ska påverka elevers syn 

på sina medmänniskor. Anser vi att de fyra läroböckerna som vi undersökt lyckas 

med detta? Svaret är tyvärr nej. Generaliseringar, missvisande fakta och 

utelämnande av information kan leda till att eleverna inte får tillräckliga 

kunskaper om islam och genom att böckerna ofta utgår från majoritetssamhällets 

normer vid beskrivande av muslimska fenomen skapas en "vi och de"-känsla 

vilket enligt oss inte leder till något gott.  

 

Det som glädjer oss är att det har skett en förändring till det positiva från böckerna 

skrivna under 1990-talet och de från 2000-talet. Det förekommer mindre 

missvisande information, färre tendentiösa val av fakta och de nyare böckerna 

innehåller mer information om hur muslimer lever i dagens samhälle medan de 

äldre böckerna låter en stor del av den fakta som presenteras handla om islams 

historia. De tendenser som fortfarande finns i läroböckerna kan kopplas till 

orientalismens "vi" och "de", eftersom texten är skriven på ett sätt där muslimer 

beskrivs av andra och som något annorlunda. Detta gäller både det religiösa och 

kulturella. Eftersom islam beskrivs som något främmande och det saknas olika 

vinklar att se på en religion kan detta leda till att människorna beskrivs som en 

homogen grupp även fast det kanske inte är författarens syfte. När ett 

annorlundaskap bildas kan det leda till osäkerhet och denna osäkerhet kan 

förstärkas och utvecklas till rädsla och förakt av till exempel en vinklad medial 
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framställning. Rädsla och förakt är något som skapar islamofobiska tendenser och 

för att undvika att detta sker är det viktigt att läroböckerna inte framställer islam 

som något mystiskt och främmande, utan att religionen framställs på ett sådant 

nyanserat och neutralt sätt som möjligt. 

 

Något som vi inte undersökte i denna uppsats är hur lärare använder sig av 

läroböcker i sin undervisning. Två lärare kan skapa två helt olika bilder om islam 

utifrån en och samma bok och detta kan vara något som man skulle kunna forska 

vidare på. Vi hoppas att lärare ser likheter mellan olika religioner och använder de 

olikheter som finns som något att skapa intressanta diskussioner och spännande 

engagemang av. Föräldrar kan få spela en stor roll i religionsundervisningen 

genom att besöka klassen och visa sin kultur tillsammans med sina barn. Genom 

att bjuda in föräldrar och andra anhöriga som får ta del av undervisningen tror vi 

att klyftan mellan de olika religionerna minskar och att förståelsen för andra 

människors kultur ökar. 
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