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Sammanfattning 

Studien syftade till att granska och analysera presentationen av islam och dess utövare i 

läromedelstexter ingående i svenska läroböcker avsedda för årskurserna 4-6 inom ämnet religion, 

från och med 1980 till och med 2015. Genomförandet inspirerades av kritisk diskursanalys och 

genomfördes med begreppen orientalism, islamofobi, diskurs och dikotomi som teoretiska 

utgångspunkter. Analysen visade tendenser till ”andrafiering” av islam och muslimer i samtliga 

analyserade lärobokstexter, bland annat genom att ”vi” (svenskar) konstrasteras mot ”dem” 

(muslimer). Det förekom även ett flertal delar i de analyserade texterna där dikotomier kopplade 

till bilden av islam utmanades. En annan slutsats som drogs är att läroboken, sedd som en 

diskurs, påverkas av faktorer i den samhällskontext den produceras i exempelvis läroplaner. 

Analysen visade att läroböckerna pekade på flera gemensamma nämnare mellan islam och andra 

religioner som kristendom och judendom. Därför drogs slutsatsen att de analyserande 

lärobokstexterna inte kunde ses som en del i en anti-muslimsk/islamofob diskurs. I övrigt 

bekräftades till stor del tidigare forskning som visat en mer nyanserad bild av islam och muslimer 

i läroböcker från senare år. Vid sidan om detta framträdde även en generaliserad bild över 

friheten hos kvinnor med muslimsk bakgrund boende i samhällen utan lagstött religiöst tvång. 
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Inledning  

Då jag läste religion inom ramen för lärarutbildningen betonades vid flera tillfällen vikten av att se 

att det oftast finns fler än ett sätt att utöva en religion på. Det kan finnas skäl att tala om en 

religion i plural, till exempel ”kristendomar” ”islamer” eller ”hinduismer”. De företrädare för en 

viss religion som träder fram, bör ses som företrädare för deras inriktning, inte för hela 

religionens. Islam är den näst största religionen i Sverige efter kristendomen, och i svenska 

klassrum återfinns många elever som har islam som religion eller är sekulära muslimer. Islam är 

en religion som väcker mycket känslor och det talas stundtals om en utbredd islamofobi i olika 

nyhetsmedier. Under senare år har det stundtals pågått en diskussion om yttrandefrihet kontra 

religiösa tabun, exempelvis i relation till kontroverserna kring konstnären Lars Vilks och med 

attackerna mot tidskriften Charlie Hebdo. Islamism är ett återkommande ämne för debatt och 

diskussion. Den så kallade Islamska statens härjningar väcker avsmak och ilska över hela världen. 

De bilder som sprids av islam, muslimer och arabvärlden tenderar till att fokusera på negativa 

aspekter, sällan lyfts positiva eller mångdimensionella exempel fram. Därför kan det vara 

intressant att undersöka vilka bilder som förmedlas av islam och muslimer i läromedel. 

 

Bakgrund 

Sverige har på relativt kort tid gått från att vara ett land med en ytterst liten del av befolkningen 

med annan trostillhörighet än kristendomen, till att vara ett land där det bor många människor 

med annan religiös tro eller bakgrund. Även om Sverige som stat idag inte har kristendomen som 

statsreligion och att det på många sätt går att se Sverige som ett sekulariserat land, har 

kristendomen satt väldiga avtryck i landets kultur, språkbruk, värderingar, traditioner och så 

vidare. Det är förmodligen inte särskilt kontroversiellt att komma med påståendet att 

kristendomen och dess traditioner utgör en norm i det svenska samhället.  

     Under senare delen av 1900-talet och framåt har andelen människor med utländsk bakgrund 

ökat stadigt i Sverige. Sverige är idag ett mångkulturellt och multireligiöst land. Som exempel kan 

nämnas att det i slutet av 1980-talet fanns uppskattningsvis 100000 individer med muslimsk 

bakgrund i Sverige, till att vid början av 2000-talet uppgå till ungefär 350000 individer (Otterbeck 

& Bevelander, 2006, s. 8). Islam har blivit den näst största religionen i Sverige, vilket också 

innebär att det i svensk skola går ett betydande antal elever med muslimsk bakgrund. Den oroliga 

tid vi lever i, med exempelvis kriget i Syrien, innebär att ett rekordstort antal människor är på 

flykt i vårt närområde. Detta innebär för Sveriges del även ett ökat flyktingmottagande. År 2014 
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uppgick antalet asylsökande i Sverige till ca 81000 personer (Migrationsverket, 2015). Antalet nya 

invånare i landet med annan religiös och kulturell bakgrund innebär även ett ökat antal elever i 

skolan med annan bakgrund. Den svenska skolans undervisning ska idag vara icke-konfessionell 

och inte favorisera någon särskild trosinriktning, men även förmedla kristna och västerländska 

värden, något som kan upplevas motsägelsefullt (Skolverket, 2011, s. 7).  

     Från och med grundskolans införande 1962 fastslogs det att grundskolan skulle vara 

konfessionslös. Religionsundervisningen rymdes inom ämnet Kristendomskunskap. Trots 

namnet skulle undervisningen vara objektiv och säkerställa att elever fick kännedom om 

kristendom och andra religioner (Härenstam, 1993, s. 21). I och med inrättandet av efterföljande 

läroplan, lgr69, ändras namnet till Religionskunskap. Denna läroplan krävde en undervisning 

präglad av saklighet och allsidighet och skulle bereda eleverna möjlighet att bilda sig egna 

uppfattningar om olika livsåskådningar utan att påverkas i någon riktning från skolan (ibid). Även 

idag, 2015, ska grundskolans religionsundervisning vara konfessionslös. 

     Skolan styrs med hjälp av styrdokument som läroplaner, skollagar med mera som anger syftet 

med skolans verksamhet och vad undervisningen ska fyllas med för innehåll. Skolan är en del av 

samhället och följer med i samhällsförändringar. Skolan fyller funktionen att lära ut sådant som 

anses vara viktigt i samhället. Lärarens uppgift är att se till att styrdokumenten följs och att 

eleverna tar till sig kunskap på ett tillfredsställande sätt, ofta med förlagsproducerade läromedel 

till hjälp. Ett sådant som ska anses vara användbart bör harmoniera med gällande läroplan.  

     Läromedel kan kortfattat beskrivas som ”medel för lärande”. I Läroplan för grundskolan (lgr80) 

definieras begreppet läromedel som sådant ”som lärare och elever kommer överens om att använda för att 

nå uppställda mål” (Skolöverstyrelsen, 1987, s. 50). Läromedel kan med denna definition innefatta 

information från exempelvis etermedier, tidningar, broschyrer och förlagstryckta läroböcker. 

Skolverket (2006, s. 9) menar att det är intentionen som avgör om något kan anses vara ett 

läromedel eller inte. Andra menar att läromedel inte bara kan ses som en produkt som levererar 

universella faktakunskaper, utan att de även är produkter och resultatet av politiska- ekonomiska- 

och kulturella faktorer, och att de oftast är resultatet av en kompromiss (Apple & Christian-

Smith, 1991, s. 2f). I denna studie undersöks förlagsproducerade läroböcker. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att granska och analysera presentationen av islam och dess utövare i 

läromedelstexter ingående i svenska läroböcker avsedda för årskurserna 4-6 inom ämnet religion 

från och med 1980 till och med 2015. Framställningarna förstås också i relation till innehållet i 

relevanta läroplaner, utifrån antagandet att läroplaner också påverkar lärobokens innehåll. Syftet 

utmynnar i följande frågor: 

• Hur framställs islam och muslimer i läroböckerna? 
• Hur kan framställningarna av islam och muslimer relateras till läroplaner? 
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Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten presenteras tidigare forskning om framställningen av islam och ”den Andre” 

i läromedel samt studiens teoretiska utgångspunkter och begrepp. Dessutom presenteras de 

läroplaner som kan knytas till de läroböcker som utgör studiens empiri. 

Tidigare forskning  

Under denna rubrik presenteras tidigare studier kring bilden av islam och muslimer samt bilder av 

”vi” och ”den Andre” i läromedel. Begreppet ”den Andre” kan i denna studie förstås som ”de” 

som är ”vår” föreställda motsats. Genom att inte vara som ”dem” kan ett föreställt ”vi” 

konstrueras. Studier som undersöker eller diskuterar ”andrafiering” i läromedel presenteras för 

sig, och studier med bilden av islam och muslimer som sitt huvudsakliga fokus för sig. 

”Andrafiering” kan förklaras som när vissa grupper konstrueras som ”den Andre” med sämre 

egenskaper än ”oss”. En process där ett föreställt ”vi” överordnas ett föreställt ”dem” (Kamali, 

2006b, s. 9). 

Forskning kring bi lden av och skapandet  av ”vi” och ”den Andre” i  läromedel  

I Susanne Olssons (2010) artikel Our view of the other: issues regarding textbooks diskuteras och 

problematiseras hur man bör tänka kring aspekter som vetenskaplighet, etik och ideologi rörande 

analys eller produktion av läromedel, men även läromedlens problemområden som kräver ett 

extra mått av reflektion (Olsson, 2010, s. 41). De problemområden som lyfts fram är: Bilden av 

”den Andre”, frågor om ”etik och ideologi”, ”den gode eller onde Andre” samt ”vem som 

studerar vem?” I artikeln lyfts även det nödvändiga i att förstå att läromedel skapas i ett särskilt 

sammanhang fram, och att den insikten är nödvändig att ha med sig för att förstå vilken bild av 

”den Andre” som framträder, och varför (ibid). Vidare problematiseras det faktum att det ofta tas 

för givet att, lära sig om ”den Andre” är nödvändigt för att skapa förståelse, inte om hur ”vi” och 

”den Andre” ska kunna leva tillsammans. Därutöver poängteras det nödvändiga i att se till vilken 

politisk kontext ett läromedel är skrivet i, då det har en påverkan på urvalsprocessen. Faktorer 

som yttrandefrihet, censur samt vilket samhällsklimat som råder är sådant som påverkar 

läromedelsproduktionen (ibid, s. 43). I artikeln framhålls även lärobokens selektiva natur och att 

den omöjligen kan inkludera all fakta. Läroboken innehåller sådana fakta och sprider de 

kunskaper som anses legitima i samhället och är oftast producerande inom ramarna för gällande 

styrdokument (ibid). Med anledning av att bilden av islam i Europa ofta är påverkad av 
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islamofoba tankegångar, ställs frågan om det är en bra strategi att presentera en positiv bild av 

islam i läromedel. Olsson påstår att de flesta svenskar förmodligen skulle kräva en balanserad bild 

i läromedel, men betonar att en balanserad beskrivning inte nödvändigtvis betyder en neutral eller 

objektiv beskrivning (ibid, s. 44). Vem som kan representera ”den Andre” är något som 

diskuteras i artikeln. Artikelförfattaren menar att ingen kan det, men att läromedel ofta beskriver 

religionsutövare som ”goda” respektive ”onda” utövare (ibid, s. 45). 

     I en statlig utredning (SOU 2006:40), ledd av Massoud Kamali, Utbildingens dilemma: 

demokratiska ideal och andrafierande praxis (2006) under kapitlet Skolböcker och kognitiv andrafiering 

undersöks hur ”vi” definieras i svenska skolböcker, och hur kategorin ”vi” ställs i relation till ”de 

andra”. Studien visar att studiens samtliga böcker konstruerar ett kristet ”vi” som norm som de 

andra religionerna utvärderas i förhållande till. Dock noteras i några böcker försök till att bryta 

dikotomin ”vi och dem”. Dessutom tenderar bilden av ett föreställt ”västerland” som en 

homogen enhet med unik karakteristiska som urskiljer sig från övriga människor och länder att 

målas upp i böckerna. (Ibid, s.94). Studiens metodologiska ansats benämns som innehållsanalys 

och det är religionsböcker som används i gymnasieskolans undervisning som analyseras (Kamali, 

2006a, s. 51). Utredningen betonar att en reproduktion av ett ”vi” och ett ”dem” inom 

utbildningssystemet är problematiskt och att det är förödande i skapandet av en gemenskap (ibid, 

s. 95).   

     Med tanke på vad ovanstående utredning visar, kan det vara intressant att undersöka om 

liknande kontruktioner av ”vi och dem” går att finna i läroböcker avsedda för tidigare årskurser. 

Studier  om is lam och musl imer i  läromedels texter  

I studien Vad kan man egentligen begära – Läromedelstexter om islam, analyserar Jonas Otterbeck, 

lektor i islamologi vid Lunds universitet, sju läromedelstexter om islam som ingår i 

religionsböcker för gymnasieskolan, med syftet att synliggöra hur  

läromedelstexter bär på värderingar utan att dessa görs explicita och att blottlägga varför 
värderingarna finns i texterna (Otterbeck, 2004, s. 57).    

Dessa texter ingick som kapitel i läroböcker tryckta från 1994 till 2000, men samtliga användes 

inom undervisningen under början av 2000-talet (Otterbeck, 2004, s. 56). Resultaten från studien 

pekar på att läromedelstexter om islam ofta faller i orientalismens och islamismens fälla, något 

som Otterbeck menar kan skapa ett avstånd till islam och riskerar att stigmatisera muslimska 

elevers religion. Och att det kan få till konsekvens att muslimska elever konstrueras som 

annorlunda i kontrast mot ”vi”, när de i själva verket är en del av det som utgör ”vi” (ibid, s. 71). 
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     Analysen beskrivs som en diskursanalys och fokus ligger på att plocka fram och kritiskt 

granska vissa delar av texten som författaren anser typiska eller intressanta. Kritiken ordnas bland 

annat efter: den generella strukturen, enkla fel, tendentiöst urval, fixeringen vid islamism och 

osynliggörande av annan islam. Dessutom pekar Otterbeck på texternas förmedling av islam som 

en enhet som får agens exempelvis ”islam kräver…” (Otterbeck, 2004, s. 68f). Analysen visar 

många enkla fel i texterna, exempelvis påstås Koranen bestå av såväl religiösa som juridiska 

regler, något Otterbeck menar är felaktigt (ibid). Dessutom pekar studien på att det tendentiösa 

urvalet stundtals upprättar ett ”vi och dem”. Det exemplifieras genom att muslimer ofta 

presenteras som en enhet och att de ställs i motsats mot ”västerlänningar”. Som exempel menar 

en av texterna att alla troende muslimer vänder sig mot Mecka fem gånger om dagen (ibid, s. 63). 

De gånger islams mångfald tas med i texterna hamnar det ofta i en särskild avdelning och 

presenteras som avvikande exempel (ibid, s. 68). 

     Studien resonerar även kring vad man kan kräva av en lärobok och konstaterar att läroboken i 

sig själv har en svårhanterlig form då den har mycket att förhålla sig till exempelvis: lagar och 

styrdokument, begränsat utrymme, läromedelstraditioner och att den skall vara gångbar på 

marknaden (Otterbeck, 2004, s. 69). Trots detta framhålls vissa saker som bör kunna begäras av 

ett läromedel, bland annat ett större mått av reflektion och färre faktafel.  

     Som uppföljning till Otterbecks studie finns en kortare intervju med religionshistorikern 

Christer Hedin (Ragert, 2004, s. 74). I intervjun menar Hedin bland annat att vilseledande 

lärobokstexter inte gör nämnvärd skada om läraren är tillräckligt ämneskunnig, och betonar 

samtidigt vikten av klassrumsdiskussioner för att stärka elevernas kritiska förhållningssätt (ibid, s. 

75). 

     Då Otterbeck endast studerade lärobokstexter avsedda för gymnasieskolan kan det vara 

relevant att undersöka om liknande tendenser återfinns i texter avsedda för grundskolans 

mellanår.  

     I Kjell Härenstams (1993)  doktorsavhandling Skolboks-islam, analys av bilden av islam i läroböcker 

i religionskunskap undersöks, vilken bild av islam som träder fram i svenska läromedel från början 

av 1900- till 1980-talet. Studien visar bland annat att läroböcker tenderar till att se muslimer som 

ett kollektiv och att bilden av islam och muslimer ofta är förenklad. Bland de analyserade 

läroböckerna återfinns såväl böcker avsedda för lågstadiet som gymnasiet. Avhandlingen tar 

också upp lärobokens roll i undervisningen, och pekar på att den används i stor utsträckning 

(Härenstam, 1993, s. 37). Likt Otterbecks (2004) studie, betonas läroböckers begränsningar, men 

Härenstam menar samtidigt att det är önskvärt att beskriva islam med stora penseldrag samt 

exemplifiera olika sätt religionen utövas på (Härenstam, 1993, s. 72). 
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     I Härenstams (2006) underlagsrapport till Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund, 

granskas i vilken mån ett antal läroböcker inom religionsämnet för grundskolans senare år och 

gymnasieskolan är i linje med de dåvarande läroplanerna Lpo94 och Lpf94:s kursplaner i ämnet. 

Granskningen är avgränsad till böckernas framställningar av islam och hinduism (Härenstam, 

2006, s. 9). I rapporten framkommer det att bilden av islam i läroböckerna nyanserats nämnvärt 

sedan författarens tidigare granskningar som bestod av läromedel fram till 1990-talet. I rapporten 

framförs att denna positiva utveckling förmodligen har att göra med en ökad muslimsk 

invandring och att en icke-konfessionell religionsundervisning har etablerats. Dessutom framhålls 

svenska islamforskare som särskilt framgångsrika i att nå ut med sin forskning till en bred 

allmänhet (Härenstam, 2006, s. 46ff) Mot bakgrund av dessa resultat blir det intressant att studera 

fler läromedel, samt utvecklingen efter Härenstams rapport. Det kan även vara intressant att 

undersöka om liknande resultat och utveckling kan ses i läroböcker avsedda för skolans mellanår. 

Läroplansforskning 

I Brantefors (2015) artikel Between culture and cultural heritage: curriculum historical preconditions as 

constitutive for cultural relations – the Swedish case  beskrivs och diskuteras hur skilda synsätt på kultur 

inom utbildningssystemet kan bidra till att skapa ojämlika kulturella relationer. Brantefors fokus 

ligger på att undersöka fyra läroplansperioder och de tankesätt dessa präglats av i Sverige under 

det senaste halvseklet. Författaren menar att utbildningssystemet från och med införandet av 

grundskolans första läroplan, lgr62, gått ifrån att se majoritetssamhället som den norm i vilken 

”invandrare” helst ska ansluta sig, till att betrakta majoritetssamhället som både problemet och 

lösningen på problemet i lpo94 och lgr11 (Brantefors, 2015, s.7). Majoritetssamhällets tenderande 

att använda sig själv som måttstock, dess etnocentrism, ses som förtryckande mot personer med 

migrationsbakgrund, istället betonades och framhävdes vikten av att skapa förståelse och 

medkänsla för andra människor. Något som kan anses motsägelsefullt är att både lpo94 och lgr11 

framhåller och diskuterar det svenska språket och nationella värden i termer av kulturellt arv och 

grundläggande värden (Ibid, s. 11). Dessutom är såväl kristna som västerländska värden 

nedtecknade som grundläggande värden i de båda läroplanerna, en kompromiss mellan 

Kristdemokraterna och de övriga borgerliga riksdagspartierna (ibid, s. 17). Studien visar att 

svenska läroplaner är och har varit ”andrafierande” trots stark betoning på demokratiska värden 

och ett tydligt anti-rasistiskt ställningstagande, men betonar samtidigt att det inte ska likställas 

med rasism eller xenofobi (rädsla för det okända) (ibib, s. 18). Vidare betonar Brantefors att 

samtliga undersökta läroplaner tenderar att fastna i ett ”vi och dem” när det kommer till frågor 

om kultur och kulturarv (ibid, s. 16ff).  
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     Med bakgrund i ovanstående studies resultat och diskussioner, kan det vara såväl intressant 

som relevant att undersöka och presentera vad som står i de läroplaner som denna studies 

lärobokstexter kan knytas till. 

 

Läroplaner 

Nedan presenteras de läroplaner som legat till grund för religionsundervisningen i grundskolans 

årkurs 4-6 under den tidsperiod studien avser. Tonvikt läggs på vad läroplanernas ”allmänna 

delar” som kan innehålla skolans värdegrund, fostransuppdrag med mera, säger om exempelvis 

etnicitet, religiösa tillhörigheter och kulturella olikheter, men även vad de aktuella kursplanerna 

inom religionsundervisningen säger. Ur läroplanstexterna synliggörs sådana formuleringar som 

kan anses vara relevanta för denna studie. 

Lgr80. Läroplan för  grundskolan 1980. 

Mål och riktinjer för 1980 års läroplan (lgr80) trädde i kraft från och med läsåret 1980-81 

(Skolöverstyrelsen, 1987, s. 4). Under rubriken Fostran och utveckling i skolans mål finns följande 

formulerat,   

att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera barn och ungdomar att vilja 
omfamna vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa komma till uttryck i 
praktisk, vardaglig handling (s.16). 

Längre fram i detta avsnitt uttrycks följande: 

Skolan skall söka grundlägga solidaritet med eftersatta grupper inom och utom landet. 
Den skall aktivt verka för att invandrarna i vårt land innefattas i samhällsgemenskapen (s. 
17). 

Vidare betonas att respekten för människovärdet och andras åsikter skall vara en etisk grund för 

skolans arbete med den variation av värderingar som finns inom landet, samt att det regelbundet 

uppkommer situationer där det finns skilda uppfattningar. 

Det kan gälla livsåskådning, politik, sociala värderingar eller moral, det kan gälla 
människosyn och historieuppfattning […]. I frågor, där det föreligger olika uppfattningar, 
skall skolans undervisning därför vara saklig och allsidig. […] Samtidigt skall skolan hävda 
vår demokratis väsentliga värden och klart ta avstånd från allt som strider mot dessa. 
Skolan får alltså inte ställa sig neutral och passiv i fråga om det demokratiska samhällets 
grundläggande värderingar (s. 18f). 

Kursplanerna i lgr80 tillämpades fullt ut från och med läsåret 1982-83. I kursplanen för 

orienteringsämnenas samhällsorienterande ämnens mål för grundskolan framhålls det att 

undervisningen skall ”leda till förståelse och respekt för alla folk, för deras kulturer, civilisationer, värderingar 
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och levnadssätt” (Skolöverstyrelsen, s. 120). Kristendomens betydelsefullhet för att förstå vår egen 

kultur formuleras på följande sätt:  

Även om kristendomen betyder mest för att förstå vår egen kultur, skall det kristna arvet 
jämföras med andra religiösa traditioner och livsåskådningar. Det religiösa arv som många 
invandrare för med sig ger värdefulla bidrag till belysningen av dessa frågor (s. 121). 

Den specifika kursplanen för orienteringämnenas religionskunskap för mellanstadiet har stort 

fokus på etik och moral, livsfrågor samt kristendomen. Den sats som tar upp andra 

trosuppfattningar lyder: ”I undervisningen ingår också studier av personer, tankesätt och livsmönster inom 

några samfund och religioner […] (s. 128). 

Lpo94. Läroplan för  det  obl igator iska skolväsendet ,  förskoleklassen och fr i t idshemmet 

1994 

Denna läroplan trädde i kraft 1 juli 1995. Kursplanerna för årskurserna 1-7 tillämpades första 

gången läsåret 1995-96 (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 0). I avsnittet om skolans värdegrund 

som ingår i lpo94 betonas skolans viktiga uppgift att förmedla och förankra de grundläggande 

värderingar vilka vårt samhälle vilar på. Förmedlingen och förankringen av dessa värden ska ske i 

överensstämmelse med  

den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (Skolverket, 
2006, s. 3). 

Dessutom framhålls att all undervisning i skolan ska vara icke-konfessionell (ibid). Vidare ska 

skolan, för att den egna verkligeten skall kunna sättas in i en global kontext, ha ett internationellt 

perspektiv som beskrivs som ett viktigt verktyg för att skapa internationell solidaritet och 

kontaktskapande. Detta perspektiv innebär även att ”utveckla förståelse för den kulturella mångfalden 

inom landet” (ibid, s.6). 

     I mål och riktlinjer står det att läraren ska ”klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets 

värdegrund […]” och ”öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem” (ibid, 

s.9). Läroplanen ansvarar också för att alla elever som lämnar grundskolan ”har utvecklat en förståelse 

för andra kulturer” (ibid, s.10). 

     Grundskolans religionskunskapsämnes övergripande beskrivning framhåller att 

religionsundervisningen ska bidra till respektfulla kulturmöten, och genom en 

toleransutvecklande undervisning förmedla faktiska kunskaper om andra trosinriktningar samt att 

”Jämförelser mellan religioner ger viktiga bidrag till interkulturell förståelse” (Utbildningsdepartementet, 

1994, s. 38). Kunskaper om kristen tradition och etik lyfts fram som nödvändiga kunskaper för 
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att kunna förstå västerlandets utveckling och den västerländska kulturen (ibid). Undervisningen 

ska sträva efter att eleven  

fördjupar sina kunskaper om kristendomen och de övriga stora världsreligionerna […] 
och att eleven fördjupar sin förståelse och respekt för andra människors 
ställningstaganden i religiösa och etiska frågor och tar avstånd från att människor utsätts 
för förtryck för sin religions eller livsåskådnings skull (ibid, s. 38). 

I målen som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs fem står det att eleven  

ska kunna återge […] några andra religioners berättelser, seder och traditioner och känna 
till vad de betyder för dem som brukar dem. Och kunna samtala om vad religioner och 
livsåskådningar betyder för hur människor tänker kring frågor om livet och tillvaron (ibid, 
s. 40). 

Lgr11. Läroplan för  grundskolan, förskoleklassen och fr i t idshemmet 2011 

Lgr11 implementerades i grundskolan läsåret 2011-12 och samtliga kunskapskrav för årskurs 6 

tillämpades första gången läsåret 2012-13. Värdegrundsavsnittet är på många vis likt det i lpo94 

där det framgår att undervisningen ska vara icke-konfessionell samt att värdeförmedlingen ska 

överenstämma med kristen tradition och västerländsk humanism. En nyhet är att de grunder, 

som ingen ska utsättas för diskriminering på, utgår från ”de sju diskrimineringsgrunderna” där 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning utgör tre av dessa (DO, 2013; Skolverket, 

2011, s. 7). Vidare framhålls att intolerans måste bemötas med ”kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser” (Skolverket, 2011, s. 7). Skolans värdegrund och uppdrag betonar att skolan ska vara en 

plats där skilda uppfattningar ska få framföras och uppmuntras. Undervisningen ska vara saklig 

och objektiv. Inga vårdnadshavare ska behöva oroa sig för att barnen påverkas i en viss riktning 

(ibid, s. 8). I likhet med lpo94 ska eleven ges ett internationellt perspektiv för att se sig själv i ett 

globalt sammanhang och för att främja förståelsen för det egna landets kulturella mångfald (ibid).  

     Religionsundervisningen i lgr11 syftar bland annat till att eleverna ska bli uppmärksamma på  

[…] hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion 
och tro på olika sätt. 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 (s. 8). 

Religionsundervisningen ska även bidra till en kunskapsutveckling hos eleverna om hur synen på 

kön, sexualitet, jämställdhet och relationer är inom olika religioner och livsåskådningar (ibid). 

     I det centrala innehållet för undervisning i religionskunskap för årskurserna 4-6 står bland 

annat följande 

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i 
kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och 
buddhism. 
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• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och 
de andra världsreligionerna […] (s. 188). 

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 står det att eleven ska ha grundläggande 

kunskaper om  

några heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och 
visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några 
religioner (s. 191). 

Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter och begrepp som tillsammans med tidigare 

forskning ligger till grund för denna läromedelsanalys. 

Postkolonial i sm 

Denna studies bakomliggande teorier och begrepp kan anses vara en del av en postkolonial 

teoribildning. Begreppet postkolonialism skulle kunna förklaras som studier och problematisering 

av det hur ”koloniala arvet” än idag präglar dagens globala samhälle. Postkolonial forskning 

undersöker hur kolonialismens tankegods har förankrats och kommer till uttryck i språk, 

litteratur, konst och så vidare än idag (Loomba, 1998, s. 47). Utifrån postkolonial teoribildning 

bör exempelvis nutida kulturyttringar ses i ljuset av kolonialismens historia, även om vi idag lever 

i en postkolonial värld (ibid, s. 17ff).  

     Edward Saids verk Orientalism, som utkom första gången 1978 anses ofta vara 

postkolonialismens ”grundtext” (Grinell, 2009, s. 252). Under kommande rubrik presenteras 

begreppet orientalism mer utförligt. 

  

Oriental i sm 

Orientalism kan beskrivas som Västerlandets sätt att förhålla sig till arabvärlden och delar av 

Asien, som grundar sig i Västeuropas historiska förhållande till dessa områden i form av såväl 

ömsesidigt kulturutbyte som europeisk kolonisation. ”Orienten” ses ibland som källan för 

Västerlandets civilisation och som en självständig aktör på det kulturella området, något för 

Europa att jämföra sig med. Då ”Orienten” ofta beskrivits och beskrivs som ”det annorlunda” 

har ”Orienten” medverkat till att definiera Västerlandet, genom att vara dess motbild (Said, 1993, 

s. 64).  

     Enligt Edward W. Said kan begreppet orientalism förstås på flera sätt. Bland annat menar Said 

att all forskning och undervisning kring ”Orienten” oavsett akademisk disciplin utövar 
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orientalism, även om det ofta kallas för orientaliska studier eller något annat. Detta eftersom 

orientalismens idéer och teser kvarlevde i den akademiska världen (ibid). Den ”vetenskapliga 

orientalismens” idéer fick även spridning till en bredare allmänhet som där kunde finna stöd för 

sitt agerande. 

     Ett mer allmänt utbrett sätt att se på orientalismen, som knyter an till det ovanstående, 

grundar sig i en ontologisk uppdelning mellan Orienten och västerlandet, med andra ord att de i 

sitt väsen är naturligt olika varandra. Detta synsätt har verkat och verkar som utgångspunkt för en 

mängd olika tänkare, politiska teorier, författare, kolonialadministratörer med mera.  Den i Väst 

ofta vedertagna bilden om en fundamental skillnad mellan Öster- och Västerlandet har utgjort 

stoff för många romaner, sagor, samhällsbeskrivningar och så vidare (Said, 1993, s. 65). 

     En tredje form av orientalism kan beskrivas som ett sätt för Västerlandet att utöva makt mot 

och dominera Orienten historiskt, och i nutid. Orienten har dominerats genom Europeiska 

länders kolonisation, där de mer upplysta västerlänningarna legitimerade sin närvaro med att det 

inte bara var deras rätt, utan också deras plikt att civilisera dessa områden som beboddes av ett 

mindre utvecklat folk. Inom denna form av orientalism har västerlänningen tolkningsföreträde 

gentemot den underlägsne orientalern och ”vet vad som är bra för dem bättre än vad de själva kan tänkas 

veta” (ibid, s. 106). Med andra ord har ”vi” västerlänningar med detta synsätt större kunskaper om 

”de andra” orientalerna, än vad de har om sitt eget område. Denna form av maktutövande kan 

även ta sig uttryck som en generaliserad bild av orienten och dess invånare som Västerlänningen 

utgår ifrån då hon bygger upp en generaliserad bild av sig själv och Västerlandet. Said (1993) 

exemplifierar dessa idéer med Lord Cromers, en Brittisk kolonialadministratör i Egypten, 

beskrivning av orientalern.  

Orientaler är obotliga lögnare, de är letargiska och misstänksamma och på alla sätt är de 
motsatsen till den anglo-saxiska rasen med dess klarhet, direkthet och ädla sätt (Said, 
1993, s. 111).  

     Under rubriken islamofobi längre fram i texten redogörs i vilken mån och på vilket sätt 

orientalismen och dess tankegods kommer till uttryck i dagens samhälle. 

Diskurs 

Winther Jørgensen och Philips (2000) förklarar diskurs som ”ett sätt att tala om och förstå världen (eller 

ett utsnitt av världen)”( s. 7). Vidare talar författarna om att diskursbegreppet kan förstås från olika 

teoretiska utgångspunkter. Om diskurser speglar samhället och dess mekanismer eller om 

diskurser i sig påverkar samhälliga mekanismer, kan vara exempel på skilda utgångspunkter i 

innebörden av diskurser och deras spännvidd. Alvesson och Sköldberg (1994) visar exempel på 

att diskurs även kan avse alla typer av muntlig och skriftlig språkanvänding i sociala sammanhang 
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och att diskurs är en social text (ibid, s. 281). Att språket är såväl konstruerande som konstruerat 

och att man alltid väljer bland redan existerande lingvistiska resurser när något uttrycks muntligt 

eller skriftligt är en utgångspunkt vid diskursanalys. Men även att det i denna språkliga 

selektionsprocess även väljs bort ord och formuleringar, samt att det valda sättet får 

konsekvenser. Varitationen av uttrycksätt vilket något kan beskrivas på är stor samt påverkar 

mottagaren, och skapar någon form av respons hos vederbörande (ibid, s. 283). I denna uppsats 

förstås och används begreppet diskurs med inspiration utifrån vad Fairclough kallar kritisk 

diskursanalys, men används snarare som teoretisk utgångspunkt än ett analysbegrepp. Utifrån detta 

angreppsätt görs en distinktion mellan diskursiv praktik och social praktik, men även att det finns 

ett dialektisk samspel mellan dem (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 25). Med andra ord 

diskursen både påverkar och påverkas av samhället.  

Dikotomier 

Dikotomier kan beskrivas som motsatspar exempelvis: vitt/svart, varmt/kallt eller ond/god. 

Tesfanhuney (1998) menar att världen med hjälp av dikotoma begreppspar kan strukturas utifrån 

samma princip, ”vi” konstrueras som en motsats mot ”de andra”. Utifrån en dikotom 

strukturering av världen har Väst kunnat upprätthålla en överordnad position som makthavare 

samt bibehålla underordningen av ”de andra”, men också kunnat legitimera den rådande 

ordningen (Tesfanhuney, 1998, s. 68f). Bauman och May (2006) beskriver skillnaden mellan ”oss” 

och ”dem” i termer av ”ingrupp” och ”utgrupp”.  

En utgrupp är just den imaginära motsats till sig själv som ingruppen behöver för sin 
identitet, för sin sammanhållning, för sin inre solidaritet och känslomässiga trygghet 
(Bauman & May, 2006, s. 48). 

  

Ingruppens existens är helt beroende av en föreställd utgrupp i sitt identitetskapande. ”Vi” skapas 

genom att inte vara som eller inneha de egenskaper som utgruppen (de andra) är eller besitter 

(Bauman & May, 2006, s. 48). Manlighet/kvinnlighet, svensk/invandrare och 

Västerlänning/Österlänning kan vara exempel på olika ingrupper. För att kunna peka på vad som 

till exempel är manliga egenskaper måste det också finnas något som anses vara det motsatta, 

egenskaper som istället föreställs vara kvinnliga. Mattias Gardell (2014) pekar i boken Islamofobi på 

en rad dikotomier där det iakttagande ”vi” (väst) konstrasteras mot de iakttagna ”dem” (öst) 

exempelvis: civiliserad/barbarisk, rationell/irrationell och demokratisk/despotisk (Gardell, 2014, 

s. 65). 
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Is lamofobi  

Definition av islamfobi 

Islamofobi kan förklaras som rädsla eller fobi mot islam och muslimer. Ordet fobi brukar 

vanligtvis förklaras som en irrationell men intensiv rädsla för särskilda situationer, fenomen eller 

objekt (Gardell, 2014, s. 12). Gardell vill i sin defintion av islamofobi tydligt betona att begreppet 

innefattar såväl teori som praktik. 

Med islamofobi avses socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och 
muslimer, samt handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar 
människor på basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam (s.17). 

 

Islamofobins medeltida vagga 

Begreppet islamofobi är relativt nytt påfund och började användas i större utsträckning först på 

1990-talet, men islamofobins bakomliggande tankegods och idéhistoria har sina rötter i den tid då 

det Osmanska väldet var en stormakt och det i delar av Europa fanns en fruktan för en turkisk 

invasion (Gardell, 2014, s. 12; Zebiri, 2008, s. 12f). Islamofobin har historisk kommit till uttryck 

på många sätt, exempelvis i nedlåtande beskrivningar av islam, profeten Muhammed och 

mellanösterns folk (Catomeris, 2004, s. 157f). Under medeltiden beskrevs Muhammed ofta som 

en falsk profet som korrumperade den rena kristna läran. En under denna tid återkommande 

beskrivning av islam och Muhammed, är den om muslimer som polyteiska avgudadyrkare, de 

sades dyrka stenen i Kaba, och beskylldes för en avgudadyrkan av Muhammed. Vidare tillskrevs 

Muhammed ha ett omättligt sexuellt begär, och beskrivs ofta som en vällusting med många fruar 

som dessutom utlovar islams martyrer stor tillgång till promiskiösa aktiviteter i ett sensuellt 

paradis (Gardell, 2014, s.52f; Catomeris, 2004, s. 157; Zebiri, 2008, s. 9f).  

Kolonialtidens islamofobi 

Vid 1800-talets början i och med koloniseringen av ”orienten” börjar en romantiserad och 

exotisk bild av orienten träda fram inom västerländsk konst och litteratur. Ett vanligt 

förekommande tema är haremskildringar där orientaliska härskares hov beskrivs fantasifullt 

(Catomeris, 2004, s. 162f). Under kolonialtiden var bilden av mellanösterns befolkning, även en 

bild av ett efterblivet och orent folk som inte hade förmågan att ta hand om sig själva (Said, 1993, 

s. 102f). Likaså fick bilden av islam som en statisk kvinnofientlig religion samt den av muslimen 

som en våldsbenägen karaktär fäste under denna period (Gardell, 2014, s. 67). 
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Den nutida islamofobin och dess uttrycksformer 

Gardell (2014) menar att den moderna islamofobin på många vis skiljer sig från dess historiska 

betydelse och har sin förklaring i den politiska miljöns förändring, samt att det har skett 

avgörande förskjutningar i normerande sanningsregimer. I och med östblockets kollaps i början 

av 1990-talet började islam att fylla det tomrum som uppstått och segla upp som en reel hotbild 

mot det västerländska samhället (Gardell, 2014, s. 77). Idag har exempelvis den biologiska 

rasismen inget vetenskapligt värde, den accepteras inte längre som en sanning. Istället för att tala 

om rasmässiga olikheter, uttrycks skillnaderna istället som kulturella, religiösa eller värdebaserade 

olikheter (Zebiri, 2008, s. 11). På så sätt är det möjligt att kunna argumentera för en ”rasism utan 

raser”, det vill säga att rasismens tankegods appliceras på andra olikheter än ”rasmässiga” sådana. 

I boken Islamofobi lyfts rasismens tre samordnade element för utestängning fram: 

• en kunskapsdoktrin om skillnad, 
• en tro på föreställda kollektiva gemenskaper samt 
• formella eller informella metoder för att hantera befolkningar och kontrollera 

människoflöden (s. 78). 

På samma sätt som olika raser tidigare ansågs inneha olika egenskaper, tillskrivs bland annat 

kulturer och religioner liknande egenskaper idag. Kultur och religion framtälls som aktörer som 

kan agera av sig själva, de tillskrivs ett eget väsen. En sådan tillskrivning kan få till följd att 

människor som verkar inom en viss kultur/religion förväntas bete sig och handla utifrån den bild 

vi har av deras kulturella- eller religiösa tillhörighet (ibid, s. 79f). Även om dagens anti-

muslimska/islamofoba diskurs till stor del är fylld av ett annat innehåll än tidigare pekar studier 

på att den är påverkad av orientalismen. Kate Zebiris (2008) studie The Redeployment of Orientalist 

Themes in Contemporary Islamophobia visar att dagens anti-muslimska diskurs i Storbritannien, även 

om den inte är direkt formad av, präglas av orientalistiska tendenser. Zebiri pekar också ut tre 

teman: kön, våld och främlingskap vilka Västerlandets islamfoba diskurs stöder sig på och som 

grundlades redan i det medeltida samhället (Zebiri, 2008, s. 7ff). 

     I praktisk handling kommer den nutida islamofobin till uttryck i synen på islam och muslimen 

som något hotande och vars värderingar och seder står i kontrast mot kristna västerlandets 

gemensamma värdegrund och vanor, där våld och kvinnoförtryck fördöms men yttrandefrihet 

och demokrati har ett upphöjt värde (Gardell, 2014, s. 219). Denna syn på islam, muslimen och 

mellanöstern, menar Gardell (2014), får både näring och förstärks av en ofta ensidig rapportering 

rörande mellanöstern med fokus på våld, terror och despoti. Men även nyhetsinslag och 

tidningsartiklar som berör muslimer eller personer med ursprung i mellanöstern boende i Väst 

tenderar att återge en negativ bild (ibid, s. 87). Islamfoba åsikter uttrycks även som våld, hot och 

trakasserier mot människor med uppenbart muslimsk klädsel eller på något annat sätt kan antagas 

vara muslim (ibid, s. 241ff). Planerade moskébyggen väcker ofta mycket motstånd runt om i 

Sverige och de moskéer och bönelokaler som är i bruk utsätts stundtals för olika former av 
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skadegörelse. Som exempel kan nämnas att året 2015 inleddes med att moskén i Uppsala blev 

utsatt för en brandbombsattack (UNT, 2015-01-01). 

     Den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter och begrepp har redovisats och 

presenterats kan anses utgöra en grund för denna studie att stå på och relatera till. De kan 

tillsammans ses som de verktyg som används i syfte att göra denna textanalys begriplig och sätta 

den i ett sammanhang. 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder som använts i syfte att besvara studiens frågeställningar. 

Analysmetod och analysfrågor 

Metoden för denna studie är kvalitativ textanalys inspirerad av kritisk diskursanalys, men som 

också inkluderar begrepp från andra perspektiv. Då studien har en kvalitativ ansats ligger fokus 

på textens innehåll, inte på hur frekvent vissa ord/begrepp används (Esaiasson et al, 2012, s. 

210). Som analysverktyg används dikotomierna: ”vi och dem”, ”när och fjärran” och 

”individ/kollektiv”.  Med hjälp av dikotomin”vi och dem” avser studien att försöka belysa om 

och huruvida de utvalda läromedelstexterna direkt eller indirekt medverkar i konstruktionen av 

muslimen som ”den Andre”. Men även om ”vi”, implicit eller explicit, är liktydligt med 

”västerlänning med kristen kulturell bakgrund”. Med hjälp av ”vi och dem” undersöks även om 

muslimer framställs på ett stereotypt sätt. Till exempel om utövarna beskrivs som primitiva eller 

civiliserade. För att urskilja var texterna betonar att islam finns och utövas används dikotomin 

”när och fjärran” Är islam en religion som utövas i främmande länder (där), eller finns den hos 

oss (här)? Genom dikotomin ”individ/kollektiv” undersöks om det finns ett eller flera sätt att 

utöva islam på? Görs generaliseringar? Till exempel ”Alla muslimer…” Är den enskilde utövaren 

bunden i sitt handlingsutrymme av kollektivet? Gäller det alla muslimer, eller just den här 

gruppen? Är exempel på sådant som studien vill upptäcka med dikotomin ”individ/kollektiv”.  

 

Datainsamling och urvalsprocess 

De läroböcker som analyseras i denna studie grundas på ett urval som av författaren veterligen 

inte förekommit tillsammans i tidigare studier. Avgränsningar som gjordes var bland annat att 

läroböckerna skulle vara tryckta inom den tidsperiod som läroplanerna lgr80, lpo94 och lgr11 har 

varit gällande styrdokument för grundskolan. Dessutom skulle läroböckerna vara avsedda för 

användning inom undervisning för årskurserna 4-6. De skulle även vara utgivna av väletablerade 

förlag. Tre av de fyra läroböcker som utgör studiens empiri inhämtades på lärarutbildningens 

tillhörande bibliotek. Den fjärde och senaste boken som är anpassad efter lgr11, fick lånas av en, 

för de aktuella årskurserna, läromedelsansvarig lärare på en grundskola i Uppsala kommun. Den 

initiala tanken för studiens datainsamlande var att försöka hitta studiens samtliga läroböcker i 

lärarutbildningens bibliotek, då det i deras samlingar finns en mängd äldre läroböcker. Dock 
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fanns där ingen bok utgiven efter det att lgr11 trätt ikraft. Med anledning av detta fick en 

alternativ insamlingsmetod vara att en lärare på en, för uppsatsförfattaren, närliggande grundskola 

tillfrågades om det fanns för studien lämplig litteratur att tillgå.  

Empiri 

De lärobokstexter om islam som utgör studiens empiri ingår i fyra olika förlagstryckta 

religionsläroböcker avsedda för användning i årskurs 4-6 i grundskolan. Det är dessa läroböckers 

avsnitt rörande islam och muslimer som är föremål för studiens analys. Nedan presenteras de i 

kronologisk ordning. 

Relig ion och l iv :  Stadiebok, årskurs 4-6 (1986) 

Författare: Berg, Leif (1986). Förlag: Natur och Kultur, Stockholm. Analysens exemplar ingår i 

första upplagans fjärde tryckning (1988). 

     Boken är uppdelad i tre delar, en del för vardera årskursen 4, 5 och 6 och är tryckt och skriven 

under den tid lgr80 var aktuell läroplan. Kristendomen är den religion som får mest utrymme i 

detta läromedel. Avsnittet som behandlar islam finns i den del som är anpassad för årskurs 6 och 

ryms under rubriken Andra religioner, där religionerna judendom, islam, hinduism och buddhism 

presenteras var för sig. Islamavsnittet är i reportageform där läsaren får följa med på ett besök till 

Moskén i Trollhättan. Reportaget varvas med förklaringar från författaren av det som återges och 

med intervjuer av muslimer i och i anslutning till den aktuella moskén. I reportaget redogörs även 

för viktiga platser inom islam, Muhammeds liv och uppenbarelse. Avslutningsvis sammanfattas 

Islam i form av en punktlista med fakta och fem reflektions/diskussionsfrågor. 

Relig ion (1993) 

Författare: Eggehorn, Ylva; Weber, Carl-Eric; Westergren, Berit (1993). Förlag: Liber, Stockholm. 

Analysens exemplar ingår i första upplagans fjärde tryckning (2002). 

     Läroboken är skriven under den tid lgr80 var gällande läroplan, men har använts i 

undervisningen under den tid lpo94 var aktuell. Kristendomen och dess berättelser har stor plats i 

denna lärobok, men det finns också ett betydande utrymme avsatt för livsfrågor, fornnordiska 

gudasagor, sexualitet och övriga världsreligioner. Boken är tematiskt disponerad och islam hittas i 

den avdelning av boken som heter Religion och kultur tillsammans med de andra världsreligionerna. 

Inledningvis tas islams hisoria och uppkomst upp. Detta följs av redogörelser för islams 

grundpelare, vallfärden, Koranen, Muhammeds eftermäle samt islams ställning i Sverige. Bokens 

avslutande sidor utgörs av en ordförklaringsdel där ord och begrepp som förekommit i boken 

förklaras. 
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Relig ion och l iv .  6,  e l evbok (2001) 

Författare: Berg, Leif (2001). Förlag: Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm. Analysens 

exemplar ingår i första upplagans andra tryckning (2002). 

     Denna lärobok är avsedd att användas för undervisning i grundskolans sjätte årskurs och är 

anpassad till lpo94 En stor del av boken behandlar kristendomen förr och nu samt kristna 

traditioner. Helger och högtider i Sverige har ett eget kapitel. Utöver det har de övriga 

världsreligionerna judendom, islam, hinduism och buddhism varsitt kapitel. Kapitlet om islam är i 

form av ett reportage där moskén i Uppsala besöks. Intervjuer med muslimer varvas med 

redogörelser om Muhammeds liv och uppenbarelse, Koranen, vallfärden och en avslutande 

sammanfattnng om muslimers tro och liv. 

 

Relig ion:  Grundbok (2011) 

Författare: Abrahamsson, Marianne (2011). Förlag: Natur & Kultur, Stockholm. Analysens 

exemplar ingår i första upplagans sjätte tryckning (2014). 

     Denna religionsbok utger sig vara avsedd för användning i årskurs 4-6 i grundskolan. Det 

framhålls även att den är anpassad efter lgr11. Bokens inledande kapitel berör olika religioners 

framväxt. Kristendomen får stort utrymme, men berättelserna från Gamla testamentet knyts till 

både kristendomen och judendomen. Samtliga världsreligioner inklusive kristendomen 

presenteras i varsitt kapitel, dock har Gamla och Nya testamentet och Koranen fått kapitel för sig 

i anslutning till berörda religioner. Kapitlet om Koranen förklarar vad Koranen är för något och 

berättar om Muhammeds liv och uppenbarelse, men också hur hans budskap sprids vidare. 

Kapitlet om islam redogör för islams utbredning, olika muslimska grupper, islams grundpelare, 

heliga byggnader, livsregler samt högtider och riter inom islam. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att mäta vetenskapliga studiers kvalitet. Om 

studien mäter det som den påstår sig mäta kan beskrivas som validitet. Med reliabilitet avses 

tillförlitligheten hos studien. Mäter den det som ska mätas på ett tillförlitligt sätt? Skulle studien 

kunna upprepas av andra vid en annan tidpunkt med samma resultat? Men även om studien 

präglas av fördomsfrihet. Är studien fri från författarens förutfattade meningar och värderingar? 
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Esaiasson et al (2012) gör skillnad på begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Graden av 

överenstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer påverkar studiens 

begreppsvaliditet. Resultatvaliditeten påverkas av hur god studiens begreppsvaliditet och 

reliabilitet är (Esaiasson et al, 2012, s. 57f). 

     Denna studie utgår från vedertagna teoretiska begrepp/definitioner, vilket förhoppningsvis 

stärker begrepssvaliditeten. På så sätt medför också begreppsvaliditeten en positiv effekt på 

studiens reabilitet. Dock finns risken att indviders subjektiva föreställningar och värderingar 

avspeglas i olika mån vid denna typ av studier. Vilka värderingar och föreställningar om världen 

författaren har med sig påverkar säkerligen på något sätt studiens resultat, vilket kan ses som en 

riskfaktor för reliabiliteten. Då denna studie endast utgår från fyra olika läroböcker, kan 

generaliserbarheten anses vara låg. Å andra sidan kan aspekten att läroböckerna är utgivna av 

väletablerade förlag med höga marknadsandelar och stor spridning möjligen höja studiens 

reliabilitet något. 

Etiska överväganden 

Denna studie genomförs som en textanalys, och innefattar således inte någon metod som kräver 

kontakt med fysiska personer. Därför behövs inte hänsyn tas till Vetenskapsrådets fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Trots det är det viktigt att studien genomgående 

präglas av genomskinlighet genom att hänvisa till källmaterial, öppet redogöra för metod, syfte 

och samt att studien är objektiv i sin granskning av förekommande material.  
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Resultat och analys 

Berg, Leif (1986). Relig ion och l iv :  s tadiebok årskurs 4-6  

Vi och dem 

Moskén i Trollhättan beskrivs som en ovanlig byggnad.  

Vad är detta för någonting? Så undrar många när de ser den här ovanliga byggnaden […] 
(s. 279). 

Muslimerna som besöker moskén benämns som invandrare och moskén liknas vid ett tempel 

eller en kyrka. I texten nämns inte att en islamsk böneledare kallas för imam, genomgående 

används istället ”muslimsk präst” eller bara ”präst”. Genom användandet av präst och liknelsen 

med en kristen kyrka beskrivs islam utifrån en kristen norm. Dessa liknelser återkommer två sidor 

fram i texten där den muslimska gudtjänsten eller bönestunden beskrivs med kristen terminologi.  

Där förekommer ingen psalmsång, ingen nattvard men ibland håller prästen en kort 
predikan (s. 281). 

En muslimsk familj från Trollhättan intervjuas. Fadern i familjen berättar följande.  

Vi gör allt för att anpassa oss i det svenska samhället. Det är inte alltid så lätt, men jag 
tycker att det ändå har gått mycket bra (s. 282). 

”De Andra” måste anpassa sig till ”oss”. En följemening för läsaren skulle kunna bli att ”Vi” 

lever på ett eftersträvansvärt sätt och behöver inte ta intryck från ”dem”. I islamavsnittet ställs 

även frågan varför muslimska flickor har sjal på huvudet. Lärobokstexten uppger att Koranen 

kräver att kvinnor ska ha huvudet täckt. Några flickor som ofta besöker en koranskola uppger att 

det finns tillfällen då de känner sig obekväma med att bära sjal.  

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 tolkning av citatet ovan skulle kunna vara att skillnad görs mellan olika barngrupper i Sverige, 

dels finns det ”svenska barn” (vi) och så finns det ”muslimska barn” (de). Fokuseringen på 

muslimska flickors huvudduk som ett udda klädesplagg kan vara problematisk ur en inkluderande 

synvinkel. Eftersom sjalanvändandet lyfts fram som ett religiöst tvång och något avvikande samt 

att huvudduken frambringar olustkänslor vid möten med icke-muslimer. Formuleringarna 

riskerar att förmedla eller förstärka bilden av sjalen som ett icke helt accepterat klädesplagg i 
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samhället, som det dessutom kan finnas anledning att känna sig obekväm i. Avsnittet om 

kvinnans ställning inom islam och användning av slöja tillägger även att. 

I vissa muslimska länder har kvinnorna en slöja som döljer också ansiktet (s. 285).  

Boken förklarar inte om heltäckande slöja ska betraktas som en religiös eller kulturell företeelse. 

Dessutom efterföljs inte påståendet av någon förklaring av var det förekommer eller 

bakomliggande orsak till fenomenet. 

     Ett stycke i avsnittet om islam har titeln Ett annorlunda liv. Detta stycke fokuserar på olikheter 

mellan ”svenska” ungdomar och ”muslimska” ungdomar. Exempel på skillnader beskrivs av 

några muslimska ungdomar. 

Ja, vi lyssnar inte gärna på musik. Det skall man inte göra om man är riktigt trogen 
muslim. Vi går inte på diskotek eller andra dansställen” […] ”Vi går inte heller på bio eller 
teater eller liknande nöjen” (s. 285). 

Dessa påståenden lämnas utan vidare diskussion eller problematisering. Sådana beskrivningar kan 

mycket väl bidra till en polarisering mellan ungdomar med kristen bakgrund och ungdomar med 

muslimsk bakgrund. 

     Där det berättas om den muslimska vallfärden beskrivs Mecka som ett heligt centrum som 

miljoner mäniskor vallfärdar till årligen. Stenen som finns inmurad i byggnaden Kaba ses som 

helig av muslimer och pilgrimerna vill vidröra den (s. 284). Denna beskrivning kan ses som 

korrekt information, men då vallfärden och ”den heliga stenen” lämnas utan vidare förklaring 

riskerar texten att utmåla pilgrimernas beteende som primitivt och irrationellt. 

     Avslutningsvis sammanfattas muslimers tro och liv. Här förekommer islam i ett sammanhang 

med judendom och kristendom. Att Gud har uppenbarat sin vilja i gamla testamentet och att 

Jesus var profet erkänns av muslimer. Men inte att han var Guds son. Detta kan ses som ett 

försök till att skapa en gemensam bakgrund. 

När och f järran 

Enligt boken har islam sin främsta spridning i norra Afrika och i stora delar av södra Asien, men 

finns även på andra platser (s. 284). I Sverige utövas islam av en invandrad minoritet (s. 279ff). 

Individ och kol l ekt iv  

Ett genomgående mönster i Religion och livs avsnitt om islam och muslimer är att enskilda utövare 

görs till talespersoner för alla muslimer. Följande citat följer ett påpekande om att de lokala 

myndigheterna i Trollhättan inte tillåter böneutrop från moskén. 

Muslimerna tycker inte att det gör något. Alla har ändå klockor[…](s. 279). 
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Att de tillfrågade muslimerna inte säger att det gör något när de får frågan behöver nödvändigtvis 

inte spegla deras verkliga uppfattning. Vetskapen om att ens uttalande kommer att tryckas i ett 

läromedel avsedd för den svenska skolmarknaden skulle mycket väl kunna påverka vad som sägs. 

Dessutom, även om det är deras uppriktiga åsikt så är det inte säkert att alla andra muslimer på 

orten skulle instämma. 

     Den bönestund som läsaren får ta del av beskrivs som,  

en typisk gudstjänst i en muslimsk moské (s. 281) 

Denna formulering återföljs inte med något utvecklat resonemang. Till exempel lyfts inte fakta 

fram om att det finns olika inriktningar inom islam där bönestunderna kan skilja sig åt. Vidare 

kan tidigare nämnda exempel med muslimska ungdomars vanor och flickors sjalbärande tendera 

till att stereotypisera och kan sprida uppfattningen att alla muslimer instämmer med dessa 

uttalanden. 

     I avsnittets sammanfattning förmedlar en av punkterna, 

att en sann muslim […] sysselsätter sig inte med ytliga nöjen (s. 286). 

Eggehorn, Ylva et al (1993). Relig ion 

Vi och dem 

När boken beskriver islams historia pekar den på vissa saker som islam har gemensamt med 

kristendom och judendom. Bland annat judarnas och muslimernas gemensamma anfader 

Abraham.  

”Vi är ättlingar till Abraham”, brukar araberna säga – precis som judarna. Men då menar 
de att de härstammar från Ismael, inte från Isak. Ismael var också son till Abraham (s. 
298f). 

Dessutom lyfts det fram att Abraham, Mose, David, Salomo, Johannes döparen och Jesus är 

viktiga profeter inom islam. Tora, Psaltaren och evangelierna nämns också som viktiga, men de 

innehåller inte den fullständiga sanningen. Endast Koranen innehåller den fulla sanningen och 

Muhammed ses som den siste profeten (s. 301). 

     Betoningen av sambandet mellan de abrahamitiska religionerna kan bidra till en utvecklad 

förståelse av andra människors trosuppfattning och eventuellt bidra till en minskad polarisering 

mellan islam, kristendom och judendom. 

     Även där det berättas om islams grundpelare: trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och 

vallfärden, lyfts likheter med judendom och kristendom fram (s. 305). Exempelvis liknas den 

muslimska fredagsbönen vid judarnas sabbat och kristendomens söndag (s. 306f). Islams allmosa 
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liknas vid den judeokristna traditionens ”tionde” (s. 307). Textstycket om vallfärden beskriver 

bland annat ”cirkelgången” runt meteoritstenen i Kaba. Vidare berättas det att man ska gå sju 

varv runt stenen.  

Man går motsols under det att man hälsar eller kysser stenen (s. 309).  

Då detta lämnas utan någon vidare förklaring kan formuleringen bidra till att konstruera bilder av 

muslimer som oupplysta individer med banala religiösa ritualer.  

     Jerusalem beskrivs som en viktig plats för såväl muslimer, kristna och judar (s. 309). Återigen 

betonas likheter mellan religionerna. 

När och f järran 

Boken redogör inte för islams utbredning i världen mer än att religionen har sitt ursprung på 

Arabiska halvön och att det finns shia- och sunnimuslimer. Sunnimuslimer är i majoritet och 

shiiamuslimer finns främst i Iran, Irak och Indien (s. 311). Det nämns också att det finns cirka 

150000 muslimer från olika länder i Sverige. 

Individ och kol l ekt iv  

Stycket Den heliga boken berättar om Koranens tillkomst. Här redogörs för hur Muhammeds 

uppenbarelser postumt skrevs ner i 114 suror som tillsammans utgör Koranen. Detta följs av en 

kortare redogörelse över muslimska livsregler. 

Från Koranen och Muhammeds liv hämtar man besked om hur man ska leva och handla. 
Detta är lagen. Den kallas sharia (shari’a) på arabiska (s. 311).  

Detta citat skulle kunna tolkas som att samtliga muslimer i världen anser att Koranen står över 

världsliga lagar och att muslimer inte anser att de behöver förhålla sig till rådande nationell 

lagstiftning. Dessutom kan man få intycket av att sharialagstiftning råder i samtliga länder med en 

muslimsk majoritetsbefolkning. 

Berg, Leif (2001). Relig ion och l iv .  6,  e l evbok 

Vi och dem 

Avsnittet om islam börjar med ett reportage från Uppsala moské. Reportaget inleds med två 

frågeställningar och ett påstående. 

”Hur ser det ut där inne?” ”Vad sysslar de egentligen med där?” Så undrar många 
Uppsalabor när de ser den ovanliga byggnaden (s. 63). 
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Dessa frågor och påstående kan förstärka bilden av islam som något exotiskt och främmande 

som väcker många funderingar. Påståendet att många Uppsalabor har funderingar kring moskéns 

interiör och vad som egentligen sker där inne läggs fram som ett belagt faktum. Användandet av 

ordet egentligen kan även antyda att det skulle kunna pågå andra aktiviteter än vad församlingen 

uppger inne i moskén och kan anses misstänkliggörande. 

     Läsaren får också veta vilka det är som utövar islam i Uppsala. 

I Uppsala finns många invandrare som är muslimer (s. 63). 

I meningen ovan får läsaren veta att det är invandrare (dem) som utövar islam, inte svenskar (vi). 

Något som kan vara problematisk med att säga att det är invandrare som är muslimer, är ordet 

invandrare. Det kan väcka fler frågor, till exempel: Vem är invandraren och hur länge är man 

invandrare? Finns det inga muslimer som är födda i Sverige? Ordvalet kan också antyda att det 

skulle vara oförenligt att vara både svensk och muslim. Följande citat hämtat från stycket där 

muslimska flickors sjalbärande vidrörs gör också skillnad på muslimer och svenskar. 

Många flickor vill inte ha sjalen på när de går i skolan eller när de är ute med svenska 
kompisar (s. 69f).  

     Vid beskrivningen av moskéns utseende jämförs den halvmåne som pryder moskéns kupol 

och minaret med kristendomens kors. 

Den är islams symbol och motsvarar kristendomens kors (s. 63). 

Sådana jämförelser skulle kunna vara exempel på hur islam definieras utifrån kristendomen. Även 

i den del av reportaget som beskriver muslimernas bönestund jämförs islam med kristendomen 

när församlingens imam presenteras. 

Man bör inte kalla honom präst. Islam har inga präster av det slag som finns inom 
kristendomen (s. 64) 

Vidare beskrivs imamens ursprung och klädsel: 

Imamen är från Jordanien och är klädd på vanligt arabiskt sätt (s. 64). 

Vad är ett vanligt arabiskt sätt att klä sig? Är en relevant fråga att ställa, som inte besvaras i texten.  

     I reportaget intervjuas familjen Diravi, en palestinsk familj, blev utdrivna från sitt land av 

israeler. De flydde till Libanon där de fick bo i usla flyktingläger. Israel anföll Libanon vilket ledde 

till ett blodigt krig. De är mycket glada att de fick komma till  

detta lugna och välordnade land (s.67) 
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Familjen Diravi har uppenbart flytt från hemska förhållanden som varken kan ses som lugna eller 

välordnade. Dock tar inte bokens avsnitt om islam upp några andra beskrivningar över 

förhållanden i ”muslimska länder”. Något som kan få till följd att läsaren får uppfattningen att de 

regioner där islam har störst inflytande generellt präglas av kaos och oordning. 

När och f järran 

Islam beskrivs som världens näst största religion efter kristendomen och är den dominerande 

religionen i norra Afrika och stor del av södra Asien, men finns även i andra delar av världen (s. 

68). Det finns ingen redogörelse för hur många muslimer som bor i Sverige, men utövarna 

beskrivs som invandrare (s. 63).  

Individ och kol l ekt iv  

Boken tar upp de böneutrop som förekommer i muslimska länder. Myndigheterna i Uppsala 

tillåter inte böneutrop.  

Muslimerna är inte särskilt ledsna för det. Alla har ju ändå klockor, och de kan 
bönetiderna utan att de ropas ut från minareten (s. 63).  

Påståendet att ”muslimerna” inte är särskilt ledsna över att det inte finns möjlighet till böneutrop 

kan ses som ett generaliserat påstående utifrån vad några utövare svarat. Författaren har rimligtvis 

inte kännedom om hur alla muslimer i församlingen uppfattar bristen på böneutrop. Den 

bönestund som bevittnas i reportaget beskrivs som,  

en typisk gudstjänst i en muslimsk moské (s. 65). 

Här får den besökta bönestunden utgöra norm för en typisk muslimsk bönestund. Att utövandet 

kan se något olika ut hos olika muslimska grupper, exempelvis shiia och sunni, nämns inte. Av 

reportaget kan man få uppfattningen att muslimska gudstjänster alltid går till som i denna 

återgivning. 

     I stycket Ett annorlunda liv ställs frågan om muslimska ungdomar i Sverige lever annorlunda än 

sina klasskamrater. Frågan ställs till några ungdomar i moskén och de svarar:  

Ja, vi går inte på diskotek eller andra dansställen […] vi går helst inte heller på bio och 
teater eller liknande nöjen (s. 70).  

De uppger även att de inte dricker någon form av alkohol eftersom det är förbjudet i koranen 

och att man på grund av det aldrig ser berusade människor i muslimska länder. Respekten som 

”vi muslimer” visar gentemot föräldrar och äldre är även något som lyfts fram som exempel på 
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ett annorlunda levnadssätt. Även i detta stycke får några få individer föra talan åt ett muslimskt 

kollektiv.  

 

Abrahamsson, Marianne (2011). Relig ion grundbok 

Vi och dem 

I stycket Muhammeds lära segrar berättas att Muhammed försökte förklara för judar och kristna att 

de hade mycket gemensamt, men att de inte hade nåtts av hela sanningen (s. 115). Likheter 

mellan juden- och kristendom betonas även i beskrivningen av islam:  

Muslimer ber till samma Gud som judar och kristna. På arabiska heter gud Allah. Kristna 
som talar arabiska ber också till Allah (s. 116).  

Läsaren får också veta att muslimer i Sverige har ursprung från olika länder, sunnimuslimer är i 

majoritet. De försöker leva som islam lär genom att vara goda människor. Aktiva muslimer ber 

och besöker moskéer och firar islams högtider. De följer koranen och profetens exempel. 

 Många har också seder från hemlandet (s. 119). 

Uttrycket hemlandet kan vara problematisk att använda. För det första kan en muslim född i 

Sverige anse att Sverige är hemlandet. För det andra har läroboken tidigare framhållt att svenska 

muslimer har ursprung från olika länder. En konsekvens av det borde vara att muslimer har med 

sig olika seder från sina hemländer eller regioner. Att använda termen hemlandet skulle kunna ses 

som ett sätt att generalisera och ge sken av att det finns en enhetlig kultur för världens alla 

muslimer och att det inte finns en variation av traditioner och seder.  

     Kvinnor och mäns roll beskrivs i boken. När ansvarsfördelningen mellan kvinnor och män 

berörs berättas det att:  

Gamla traditioner lever kvar i Mellanöstern men i Indonesien är kvinnans ställning 
ungefär som i Sverige (s. 125) 

Här kan man ställa sig frågan om inte gamla traditioner och könsroller lever kvar till stor del även 

i Sverige. Sverige lyfts fram som det goda föredömet som andra länder jämförs med. 

När och f järran 

Islam beskrivs som den största religionen i mellanöstern, i delar av Asien och i norra Afrika, men 

det finns muslimer över hela världen och Indonesien är det land med flest utövare. Vidare 

berättas det att flest muslimer är sunnimuslimer, men att det även finns shiiamuslimer. Shiiterna 
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hittas främst i Iran och Irak (s. 119). De muslimer som bor i Sverige har ursprung från olika delar 

av världen (s. 116). 

Individ och kol l ekt iv 

I de delar av texten som tar upp muslimska kvinnors ställning och bruk av slöja förekommer en 

del generaliseringar. Exempelvis hävdas det att: 

Enligt alla muslimer har kvinnor och män samma värde – men de har olika uppgifter i 
livet. Mannen ska försörja familjen och kvinnan ska ta hand om hemmet. Men även om 
den här ansvarsfördelningen gäller, så har kvinnor numera både utbildning och 
yrkesarbete (s. 125). 

Instämmer alla muslimer med påståendet att kvinnor och män har samma värde? Förmodligen 

inte, men det är nog inte möjligt att göra det antagandet om någon grupp i samhället. Det är nog 

ett riktigt påstående att många muslimska kvinnor har en utbildning och är förvärvsarbetande, 

dock gäller det inte alla muslimska kvinnor. 

     När det kommer till muslimska kvinnors slöjbärande får läsaren veta att det finns några 

muslimska kvinnor som bär slöja och att slöjbärandet förekommer frekvent i mellanöstern, men 

är mindre vanligt bland muslimer i allmänhet (s. 125).  

I några länder bestämmer lagen att alla kvinnor som vistas utomhus ska bära kläder som 
döljer kroppen på olika sätt. Även i länder där kvinnorna själva får välja hur de vill klä sig 
lever gamla traditioner kvar. Kvinnor vill klä sig på ett sätt som känns passande och anser 
att man bör dölja håret för främmande (s. 125). 

Det som inte nämns är att i de länder där lagen inte påbjuder olika former av täckande klädsel för 

kvinnor, kan det finnas kvinnor som ändå känner sig tvungna att exempelvis bära slöja. Att 

utelämna sådan problematik och endast hävda att det handlar om kvinnors genuina vilja att bära 

”traditionell klädsel”, kan ses som ett mindre utvecklat resonemang och lämna läsaren i tron att 

där lagen inte påbjuder täckande klädsel så sker bärandet av sådan klädsel frivilligt. 

     Därefter förklaras det att synen på kvinnas klädsel är ett kulturellt fenomen snarare en religiöst 

sådant. 

Det beror inte på religionen men religionen används för att försvara gamla traditioner (s. 
125). 

Här poängteras att synen på kvinnans klädsel snarare är av kulturell karaktär än religiös sådan. 

Texten pekar också på att det är frivilligt för många muslimska kvinnor att bära sjal eller inte. De 

formuleringar och ordval som görs i texten tenderar dock att bidra till en generaliserad bild av 

muslimska kvinnors liv. Texten tillhörande en bild föreställandes en flicka iförd huvudduk 
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förmedlar uppfattningen att bärandet av slöja är något som alla muslimska kvinnor i Sverige bär 

helt frivilligt. 

I många länder, som i Sverige, väljer muslimska kvinnor om de ska bära slöja eller inte (s. 
125). 

Det stämmer att svensk lagstiftning inte på något sätt tvingar individer till att bära någon form av 

huvudduk, men detta utesluter inte att det finns kvinnor som känner ett starkt socialt tryck att klä 

sig på ett särskilt vis, något som kan upplevas som ett tvång. 

Sammanfattning av resultat 

I analysens samtliga lärobokstexter om islam och muslimer fanns delar som kan anses 

reproducera bilden av muslimen som ”den Andre”. Utövare av islam i Sverige betecknades oftast 

som ”invandrare” eller som individer med ursprung i andra länder. Muslimska vanor och 

artefakter beskrivs som annorlunda eller ovanliga i Religion och liv: Stadiebok (1986) och Religion och 

liv: elevbok (2001). Företeelser och ritualer beskrivs i och för sig på ett korrekt sätt, men lämnas 

oftast utan en vidare förklaring eller ett utvecklat resonemang. Detta kan leda till att muslimska 

seder kan ses som irrationella, och att muslimer framställs som allmänt oupplysta. Vid några 

tillfällen används kristendomen som måttstock när islam beskrivs. I Religion (1993) nämns ”vårt 

land” utan att tala om vilka det är som utgör ”vi” i ”vårt”. Dessutom görs skillnad på ”muslimska 

ungdomar” och ”svenska ungdomar” i Religion och liv: Stadiebok (1986) och Religion och liv: elevbok 

(2001). Genomgående uttrycker samtliga texter indirekt att islam inte anses vara en del i det som 

utgör ”oss”.  

     Alla lärobokstexter utom Religion (1993), talar om att islam är en religion som finns spridd över 

hela världen, och är som störst i norra Afrika, mellanöstern och delar av Asien. I Religion (1993) 

och Religion: grundbok (2011) nämns de muslimska grupperna shiia- och sunnimuslimer och deras 

utbredning. Samtliga texter berättar att islam finns i Sverige och att den utövas av människor med 

utländsk bakgrund. 

     Texterna ingående i denna analys uppvisar i samtliga fall drag till att dra generella slutsatser 

från enskilda exempel. Även texternas ordval och formuleringar tenderar till att göra enskilda 

muslimers vanor och åsikter allmängiltiga för alla muslimer. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att med hjälp av dikotomierna ”vi och dem”, ”när och fjärran” och 

”individ och kollektiv” undersöka vilka bilder av islam och muslimer som framträdde i läromedel 

avsedda för religionsundervisning i skolans mellanår. Nedan diskuteras studiens genomförande 

och resultat och relateras till tidigare forskning och teoretisk bakgrund. Även det analyserade 

materialets relation till tillhörande läro- och kursplaner diskuteras. 

 

Diskussion om metod och genomförande 

Eftersom denna studie är inspirerad av kritisk diskursanalys har det påverkat min utgångspunkt 

för analysen. De analyserade texterna, läroböckernas islamavsnitt (text), har såväl producerats 

som konsumerats i särskilda kontexter (diskursiv praktik). Texternas innehåll har påverkats av 

omliggande faktorer i samhället, till exempel gällande läro- och kursplaner, och av de normer och 

värderingar som dominerade i samhället vid den aktuella tidpunkten (social praktik). 

Lärobokstexter kan också påverka samhällets syn på diverse fenomen, genom de kunskaper de 

förmedlar till konsumenten av texten. Att läromedel på många sätt är produkter av faktorer i det 

omkringliggande samhället stämmer in på vad Olsson (2010) och Apple och Christian-Smiths 

(1991) studier betonar. Då diskursanalysen utgår från att språk både är konstruerat och 

konstruerande samt att utttrycksättet får konskvenser, får de ordval och formuleringar som 

förekommer i de analyserade texterna ses i ljuset av detta. Författarna har använt sig av redan 

existerande språkliga resurser som har påverkat deras bild islam och muslimer i sin 

textproduktion. Det av författarna valda språket konstruerar i sin tur bilder av samma fenomen 

och påverkar konsumentens föreställning av detsamma. Något jag reflekterade kring innan 

analysen påbörjades var det faktum att två av texterna hade samma författare och ett snarlikt 

upplägg, fast med femton års mellanrum. Efter en stunds reflektion över lämpligheten i detta, 

ansåg jag det vara intressant att se hur samma författare, efter att det skett såväl samhälls- som 

läro- och kursplansförändringar tar sig an en liknande uppgift. Jag vill även starkt betona att 

denna studie inte på något vis anklagar författarna av de analyserade texterna för att vara 

fördomsfulla, islamofoba eller medvetet reproducera orientalistiska/kolonialistiska idéer. 

Tvärtom är det min övertygelse att samtliga författare har haft goda intentioner med sina texter 

och att texterna måste ses utifrån den kontext de skapats i, produkter av sitt samtida 

postkoloniala samhälle där kolonialismens tankemönster lever kvar (Loomba, 1998, s. 47).  
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     Användandet av dikotoma motsatspar som analysverktyg underlättade struktureringen av 

analysen. Det hade varit möjligt att uttöka antalet, något som jag också initialt hade. Dock så 

upplevde jag gränsdragningsproblem när antalet dikotomier var fler. Det var inte helt självklart 

vad som skulle rymmas var. Därför komprimerades antalet till tre, bland annat fick dikotomin 

”primitiv/civiliserad” rymmas inom ”vi/dem” tillsammans med eventuell förekomst av 

stereotyper.  

Analysdiskussion 

I studiens samtliga texter om islam fanns delar som implicit eller explicit kan anses bidra till att 

reproducera bilden av muslimen som ”den Andre”. I flera fall kan delar av texterna medverka till 

att befästa dikotomin ”vi och dem” genom att beskriva muslimers seder som annorlunda och 

definiera islam utifrån en kristen norm. Många gånger lämnas företeelser inom islam utan någon 

utförligare förklaring, något som kan få dessa företeelser att verka primitiva och märkliga. Dessa 

förenklade beskrivningar av muslimska seder är något som också bekräftas i Härenstams (1993) 

avhandling Skolboks-islam. Vidare lyfter lärobokstexterna fram det svenska samhället som norm 

vid några tillfällen, det ideal som nya invånare ska anpassa sig till (Berg, 1986, s. 282). Indonesien 

lyfts även fram som exempel på ett land där kvinnans ställning är ungefär som i Sverige 

(Abrahamsson, 2011, s. 125). ”Svenska ungdomar” får utgöra exemplet för ett frihetligt ideal utan 

livsbegränsande normer, medan muslimska ungdomars liv beskrivs vara fullt av religiösa tabun. 

Dessa formuleringar skulle kunna ses som orientalistiskt präglade beskrivningar av islam och dess 

utövare, med det upplysta västerlandets ideal i kontrast mot ett oupplyst och dogmatiskt 

Österländskt. I samtliga lärobokstexter förekommer generaliseringar utifrån enstaka exempel; 

några utövare får föra talan och utgöra exemplet för alla muslimer. I dessa generaliseringar 

förekommer även beskrivningar av svenskt (vårt) levnadssätt och värderingar när enstaka 

exempel eller författares subjektiva uppfattningar träder fram. Genom sådana exempel kan man 

peka på att dikotomierna ”vi och dem” och ”individ och kollektiv” uttrycks i läroböckerna. Den 

generaliserade bilden av såväl ”svenskar” som ”muslimer” kan ses som att författarna fastnat i 

vad Otterbeck (2004) kallar för ”orientalismens fälla”, något som kan verka avståndsskapande 

och bidra till en polarisering mellan olika grupper (Kamali, 2006a, s. 95).   

     Islam är enligt de flesta analyserade texter en religion som har sin största spridning i norra 

Afrika, mellanöstern och delar av Afrika. Utövare av islam i Sverige, i den mån det beskrivs, är 

främst människor med utländsk bakgrund. Islam är en religion som finns såväl när som fjärran, 

men utövas i Sverige av människor från fjärran skulle kunna vara en slutsats från läroböckerna. 



 32 

     Jag anser inte att det finns tillräckliga belägg för att hävda att de analyserade lärobokstexterna 

skulle vara en del av en anti-muslimsk eller islamofob diskurs. Samtliga texter bär på delar som på 

något sätt lyfter fram gemensamma nämnare mellan islam, judendom och kristendom. 

Härenstams (2006) studie visade på en nämnvärt mer nyanserad beskrivning av islam på senare 

år, något som denna studie delvis bekräftar. Studiens senast utgivna bok Religion: grundbok (2011) 

anser jag vara den bok som beskriver islam och muslimer mest nyanserat, många gemensamma 

nämnare mellan de Abrahamitiska religionerna bekräftas och muslimer, kristna och judar påstås 

be till samma gud (Abrahamsson, 2011, s. 116). Dock tenderar denna bok till ge en generell bild 

över graden av frihet hos kvinnor med muslimsk bakgrund levande i en kontext utan lagstödda 

religiösa tvång. Det är som att författaren blundar för vanans- och kulturens makt. Den äldsta 

boken Religion och liv: stadiebok (1986)  och den näst yngsta boken i studien Religion och liv: elevbok 

(2001) är de böcker som betonar olikheter mellan kristendom-islam och ”svenskar-muslimer” 

allra starkast. Å andra sidan behöver inte dessa böckers definiering av islam utifrån kristen 

vokabulär nödvändigtvis ses som uttryck för eller en reproduktion av muslimen som ”den 

Andre”, det skulle också kunna tolkas som en utmaning av dikotomin ”vi och dem”, som ett 

försök att göra islams uttryckssätt mer relaterbart för eleverna.  

     Denna studie utgår från att diskurser både påverkar och påverkas av samhället. Utifrån detta 

synsätt bör läroböckerna förstås utifrån den kontext de producerades i. Tidigare forskning om 

läromedel visar exempel på i samhället kringliggande faktorer som påverkar och begränsar 

lärobokens innehåll. Läroboken måste förhålla sig till gällande lagar och styrdokument som oftast 

är produkter av politiska och kulturella faktorer. Apple och Christian-Smith (1991) framhåller att 

läromedel är ett resultat av en politisk kompromiss, något jag nästan till fullo instämmer i. Om 

man ser till svenska förhållanden, med en läroplan i form av ett nationellt styrdokument för 

grundskolan, skulle jag istället hävda att läroplaner är resultatet/produkten av en politisk 

kompromiss, något även Brantefors (2015, s. 17) lyfter fram. Eftersom en lärobok som strävar 

efter marknadsmässsig gångbarhet bör relatera till gällande läroplan anser jag snarare att den är en 

följd av den läroplan som kompromissats fram. Såväl Otterbeck (2004) som Härenstams (1993) 

studier resonerar kring lärobokens svårhanterliga form och att författare måste förhålla sig till 

diverse faktorer som läro- och kursplaner, utrymmesbrist med mera. Som en följd av ovanstående 

anser jag att det är viktigt att ställa denna studies lärobokstexter i relation till den läroplan som 

gällde när böckerna producerades. Om de delar i Religion och liv: stadiebok (1986) och Religion och liv: 

grundbok (2001) som jämför och definierar islam utifrån kristendomen med tillhörande begrepp 

relateras till de läroplaner som då var gällande(lgr80 & lpo94), återfinns formuleringar som 

faktiskt kräver eller framhåller sådana jämförelser i skolundervisningen. 
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Även om kristendomen betyder mest för att förstå vår egen kultur, skall det kristna arvet 
jämföras med andra religiösa traditioner och livsåskådningar. Det religiösa arv som många 
invandrare för med sig ger värdefulla bidrag till belysningen av dessa frågor 
(Skolöverstyrelsen, 1987, s. 121). 

Jämförelser mellan religioner ger viktiga bidrag till interkulturell förståelse 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s.38). 

Om utgångspunkten är att produktionen av lärobokstexter påverkas av omliggande faktorer i 

samhället, där läro- och kursplan utgör en sådan, borde även tillkomsten av en läroplanstext vara 

påverkad av omliggande omständigheter exempelvis ideologi, normer och värderingar i samhället. 

Slutligen, om samhället bär på ett orientalistiskt idéarv och ett synsätt på muslimen som ”den 

Andre, eller om den rådande debatten istället präglas av tanken på ett inkluderande samhälle som 

rymmer en kulturell- och religiös mångfald, kommer det att påverka såväl utformningen av 

läroplanstexter som lärobokstexter. För att använda ett slitet citat – skolan speglar samhället! 

Förslag på kommande forskning 

Denna studie undersökte endast text i traditionell bemärkelse. Därför kan det vara intressant att 

göra en liknande studie med en multimodal ansats eller i form av bildanalys. Det kan även vara 

intressant att undersöka framställningar av andra religioner och dess utövare. Att analysera lärares 

muntliga utsagor i religionsundervisningen skulle kunna vara en möjlig påbyggnad på denna 

studie, men även om och hur politiska partiers värderingar återspeglas i läro- och kursplaner. 
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Konklusion 

Studien syftade till att granska och analysera presentationen av islam och dess utövare i 

läromedelstexter ingående i svenska läroböcker avsedda för årskurserna 4-6 inom ämnet religion, 

från och med 1980 till och med 2015. Analysen visade tendenser till ”andrafiering” av islam och 

muslimer i samtliga analyserade lärobokstexter, bland annat genom att ”vi” (svenskar) 

konstrasteras mot ”dem” (muslimer). Det förekom även ett flertal delar i de analyserade texterna 

där dikotomier kopplade till bilden av islam utmanades. En annan slutsats som drogs är att 

läroboken, sedd som en diskurs, påverkas av faktorer i den samhällskontext den produceras i 

exempelvis läroplaner. Analysen visade flera gemensamma nämnare mellan islam och andra 

religioner som kristendom och judendom. Därför drogs slutsatsen att de analyserade 

lärobokstexterna inte kunde ses som en del i en anti-muslimsk/islamofob diskurs. I övrigt 

bekräftades till stor del tidigare forskning som visat en mer nyanserad bild av islam och muslimer 

i läroböcker från senare år. Vid sidan om detta framträdde även en generaliserad bild över 

friheten hos kvinnor med muslimsk bakgrund boende i samhällen utan lagstött religiöst tvång. 
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