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Abstract 

Sweden today is a quite multicultural country with people from all over the world. 

A large part of the population is descended from the Middle East, from where 

culture and religion can be foreign to us Swedes. Due to lack of knowledge 

regarding these religions stereotypical images can easily arise which can lead to 

fear or even hatred for the alien religion or the people belonging to the foreign 

religion. 

   This paper aims to investigate how Swedish school books of the subject religion 

depict the phenomena of Islam phobia and anti-Semitism in their work over the 

past 40 years. This paper also intends to examine the similarities and differences 

in the depiction. My main question of this paper is "How is anti-Semitism and 

Islam phobia depicted in the school books?" Method used for this study is a 

content analysis. Content analysis is a form of text analysis that is used to describe 

characteristics of the messages embedded in texts.  

    The terms anti-Semitism and Islam phobia origin portrayed both as 

consequences of historical reference that led to negative attitude against the 

specific religion and this in turn can lead to racism and discrimination. 

     

 

Nyckelord: Islamofobi, antisemitism, innehållsanalys, läromedel 
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Kapitel 1 Inledning 

Vi lever i ett väldigt mångkulturellt samhälle med invånare från olika bakgrunder 

där kulturen och religionen kan vara främmande för oss svenskar. På grund av 

denna okunskap kan lätt stereotypiska bilder uppkomma både när det gäller 

kulturen och religion. Inom religionen kan detta leda till rädsla eller till och med 

avsky mot den främmande religionen eller mot personer tillhörande den 

främmande religionen. Moderna exempel på detta är fenomenen islamofobi och 

antisemitism. Islamofobi innebär en rädsla eller avsky för religionen islam medan 

antisemitism innebär en rädsla eller avsky för religionen judendomen samt för 

människor med judisk identitet. Judisk identitet kan man ha som etnisk identitet 

även utan att bekänna sig till judendomen som religion. Detta har att göra med 

den regel som säger att man är jude om man är född av en judisk mor (eller har 

konverterat, men om man konverterar till judendom så är det förstås till religionen 

man konverterar). 1900-talsantisemitismen har i hög grad handlat om just rasism 

mer än aversion mot judendomen som religion.  

 

Både islamofobin och antisemitismen är aktuella i dagens samhälle, speciellt 

islamofobi och är därför av ännu mer intresse. Något som kan vara ännu mer 

intressant är hur dessa fenomen skildras i läroböckerna då det är material som 

allmänheten tar del av. Detta påverkar elevers perspektiv av dessa begrepp, vilket 

i sin tur kan påverka hur dessa elever, i det här fallet, bemöter muslimer och 

judar.  
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1.1. Syfte och mål 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur läroböcker inom religion skildrat 

fenomenen islamofobi och antisemitism i deras verk under de senaste 40 åren. 

Denna uppsats ämnar även till att undersöka likheter och skillnader i skildringen 

mellan dessa fenomen i läroböcker. Detta ska bidra till en större kunskap om 

dessa två fenomen främst inom skolans värld, vilket är mitt huvudsyfte. 

1.2. Frågeställning  

 

Min huvudfråga kommer vara: 

  

-          Hur skildras antisemitism och islamofobi i svenska läroböcker i 

religionskunskap? 

 

Mina bifrågor kommer vara: 

 

-          Hur kan man jämföra dessa skildringar med varandra? 

-          Kan det ha skett en förändring av beskrivningen genom tiden på grund av olika 

historiereligiösa händelser och hur har detta skett i sådana fall?  

 

1.3 Disposition 

Förutom detta inledande kapitel är den här uppsatsen disponerad i fem ytterligare 

kapitel. I nästkommande kapitel med rubriken ”Begreppsdefinition m.m.” där 

begreppen islamofobi och antisemitism diskuteras främst när det gäller deras 

uppkomst.  I övrigt innehåller kapitlet även en textdel som beskriver den tidigare 

forskningen inom detta ämne. Därefter beskrivs det mer djupgående det material 

jag ska använda mig av. Materialet bestod av läromedel och det görs en 

genomgång av dessa samt deras lämplighet för denna studie. Sedan går jag vidare 

med att göra en beskrivning av mina metodologiska utgångspunkter och val under 
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rubriken ”Metod och teori”. Här ges utrymme för att beskriva den metod jag 

använt mig av inför denna uppsats som då är innehållsanalysen. Även den 

vetenskapliga teorin beskrivs här som då var den socialkonstruktivistiska teorin i 

ett diskursanalytiskt fält.  Detta leder vidare till det fjärde kapitlet, resultat och 

analys. Det kapitlet är indelat i tre större underrubriker som är menade att ge 

struktur till analysen och visa specifikt på de områden jag funnit framträdande 

inom den diskurs som synliggörs. Därefter samlar jag mina reflektioner och 

diskussioner i kapitel fem med rubriken ”diskussion”.  Här problematiseras bland 

annat analysresultat utifrån tidigare forskning. Uppsatsen avslutas därefter med ett 

slutsats kapitel där jag återknyter hela uppsatsen med förslag till fortsatta studier 

inom ämnet.  
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1.4. Avgränsning 

 

Jag begränsar mig till 1968 talet och framåt. Anledningen till att jag valde just 

1968 var för att det var under denna period som skolämnet kristendomskunskap 

ändrade namn till religionskunskap i Sverige och mer utrymme gavs till andra 

religioner som till exempel islam och judendom.  Innan dess existerade inte en 

definitionsbeskrivning av begreppet religion eftersom att det endast existerade en 

religion som befolkningen skulle lära sig om och utöva, kristendomen.  

Inför denna uppsats var tanken att jag skulle använda mig av både faktaböcker och 

läroböcker. Dock efter att jag undersökt tillgängligt material så kom jag till 

slutsatsen att jag endast kommer använda mig av läromedel. Innehållet i 

kursplanerna är fastställt av staten och innehållet läroböckerna är i sin tur 

kopplade till läroplanerna alltså att läromedelsförlagen anpassar sin bokutgivning 

efter läroplanerna. Läroböckerna blir då ett material som berör allmänheten och 

detta kan vara väldigt intressant att undersöka.  

En annan anledning till att jag bestämde mig för att endast använda mig av 

läromedel är för att det är det som intresserar mig för min framtida yrkesroll som 

lärare. Inför denna uppsats har jag valt att använda mig av läromedel för 

gymnasiet, då min framtida yrkesroll handlar just om att undervisa 

gymnasiestudenter.  
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Kapitel 2 Begreppsdefinition 

 

2.1. Begreppen islamofobi och antisemitism  

Islamofobi och antisemitism är två olika begrepp med komplex historia, upphov, 

följder m.m. Olika vetenskapliga teorier används för att förstå och förklara 

uppkomsten av dessa två företeelser. Hur begreppen definieras har betydelse för 

hur problemen studeras, förklaras och för de åtgärder som sätts in för att 

motarbeta spridningen. Begreppet antisemitism kommer i min uppsats beteckna 

fientlighet mot judar. Medans islamofobi kommer beteckna fientlighet mot 

muslimer. I de äldre läroböckerna kunde det vara svårt att hitta just begreppet 

islamofobi, istället har jag tolkat det begreppet som synonym till begreppet 

främlingsfientlighet. Främlingsfientlighet i de sammanhang då det begreppet är 

kopplat till islam när man talar om en tillökning av den invandrande muslimska 

befolkningen i Sverige.  

2.2. Tidigare forskning 

När jag skulle leta fram litteratur inför denna uppsats så var det vissa faktorer jag 

upptäckte. Här använde jag mig av universitetets bibliotekskatalog Libris. När det 

gäller antisemitismen så har den existerat under en lång tid, den existerade även 

innan förintelsen. När det kom till att hitta litteratur om islamofobin så var fanns 

det en skillnad. Tidigaste verket man hittade här var från år 2001, alltså betydligt 

senare. Dessa verk nedan är representativa för den tidiga forskningen. I referaten 

av forskningsgenomgången här nedan återges endast det författarna skrivit om 

ämnena.  

Skolboksislam: Analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap /Kjell Härenstam 
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Islamofobi / Mattias Gardell 

Rasism och främlingsfientlighet i Sverige : antisemitism och 

islamofobi/ Integrationsverket (utgivare) 

Anti-semitism and Islamophobia: hatreds old and new in Europe / Matti 

Bunzl 

Det finns en del tidigare forskning om både islamofobi och antisemitism generellt 

men just hur dessa begrepp skildras i skolböckerna så fanns det knappt något. Det 

är också därför jag valt skriva den här uppsatsen för att öka kunskapen och 

förståelsen av hur användningen av dessa begrepp i svenska läroböcker förändrats 

under de senaste decennierna. Här hittades en betydelsefull bok, Skolboksislam: 

Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, den är författad av 

Kjell Härenstam och handlar om analysen av bilden av islam i religionsböcker. 

Han inleder sin bok med att beskriva islam som ett didaktiskt problem där han 

diskuterar den svenska skolan och religionskunskapen, läromedel där samt bilden 

av islam. Han tar upp tre olika tidsperioder för sin beskrivning av läromedel och 

islam. Han menar att tiden fram till 1962 sågs muslimen som en fanatiker, därefter 

resten av 60-talet sågs muslimen som exotisk, som något positivt spännande. 

Medan dagens bild av islam ses som en kvinnoförtryckande religion.1 Man kan 

undersöka om detta även representeras i de läromedlen jag valt ut, och därefter 

tillföra ny kunskap till denna studie, försöka fylla ut luckorna med andra ord. 

I integrationsverkets rapport definieras antisemitism som en struktur av fientliga 

föreställningar mot judar, som på ett individuellt plan tar sig uttryck i attityder, 

och på ett kulturellt plan i bland annat myter och ideologi samt i handlingar som 

till exempel social eller legal diskriminering och politisk mobilisering. Islamofobi 

brukar betraktas som en rädsla för muslimer som kommer till uttryck både genom 

rasism och diskriminering. Islamofobin har liksom antisemitismen många sidor, 

dels kan den visa sig som hat i form av verbala hot och fysiskt våld riktade mot 

muslimer, dels kan den resultera i exkludering, till exempel från arbetsmarknaden. 

                                                 

1 Härenstam, Kjell (1993). Skolboks‐Islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap. S,1. Acta universitatis gothoburgensis: Göteborg 
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Islamofobin uttrycks också genom fördomar, t.ex. genom diskriminering av 

muslimer på arbetsmarknaden och i skolan. 2 

Rasistisk propaganda på Internet 

När något världsomfattande sker som till exempel terrordåden i USA i september 

2001 eller de i London i juli 2005, är internet en av de snabbaste och mest 

effektiva informationsspridarna. Den negativa aspekten av internet här är den mer 

odemokratiska och olagliga information som mycket enkelt sprids. I och med sin 

globala karaktär är internet okontrollerbart. Det man inte kan publicera på en 

svensk sida kan offentliggöras på en sida i ett annat land. Främlingsfientlig och 

rasistisk propaganda är exempel på information som kan vara svår att hämma. 

Muslimer har under senare år visat sig vara en av nutidens mer utsatta grupper. I 

Sverige slår den strukturella rasismen hårdast mot den muslimska befolkningen. 

Den strukturella rasismen är den som exkluderar vissa individer från olika 

samhälleliga arenor, här det mest synliga exemplet arbetsmarknaden. Men 

svenska muslimer drabbas även av den organiserade rasismen, den som bland 

annat kommer till uttryck genom de rasistiska organisationernas webbplatser. Den 

judiska gruppen är också en grupp som är utsatt i Sverige på grund av sin etniska 

och religiösa identitet. Det mest synliga som svenska judar är utsatta för är 

förmodligen den organiserade rasismen i form av hatpropaganda, men många 

judar bosatta i Sverige vittnar också om allmänhetens negativa attityder och 

fördomar mot dem. Under 2004 rapporterades 151 hatbrott med antisemitiska 

motiv.3 Media har under de senaste åren rapporterat om upprepade antisemitiska 

hatbrott ibland annat Malmö.4  

Gardell inleder sin bok islamofobi med en jämförelse mellan antisemitism och 

islamofobi. Han menar att vi är mindre bekanta med de islamofobiska än de 

antisemitiska tanketraditionerna och exkluderingspraktikerna. Den som vill rita en 

judesugga skulle inte framstå som lika originell som den som bildar avbild 

profeten som hund eller muslimer som hundar. Idag skulle inte våra ledande 

                                                 

2 Integrationsverket. 2005. s, 2. Rasism och främlingsfientlighet 2004. Integrationsverkets 

rapportserie 2005:02. 
3 Intregrationsverket, 2005, s. 17-19 
4 http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-anmalda-hatbrott-mot-judar/ 
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dagstidningar kanske bestämma sig för att publicera judesuggan i samordnad 

aktion för yttrandefrihet. I skuggan av förintelsen är det inte längre juden utan 

antisemiten som framstår som ett hot mot det goda samhället. När det kommer till 

islamofobin är läget annorlunda. Det är inte islamofober utan islam och muslimer 

som framställs som problemet.5 

Enligt Matti Bunzl måste antisemitism och islamofobi förstås i sekulära 

perspektiv som två olika fenomen. Både termen antisemitism och dess åtföljande 

ideologi var en skapelse av högt uppsatta män i Tyskland som utrotade judar i en 

politisk och kulturell rörelse. I slutet av 1800 talet så handlade judehatet om 

begreppet ras. Med tanke på de rasskillnader som företrädare för denna ideologi 

hävdade fanns mellan judar och den så kallade ariska rasen runt så skulle de aldrig 

kunna tillhöra den nationella gemenskapen. Islamofobin är ett begrepp som 

började uppkomma under det sena 1900 talet och tidiga 2000 talet. Vad som står i 

centrum för den islamofobiska diskursen är frågan om civilisation, där det hävdas 

att vissa islamiska värderingar och normer kan ses som oförenliga med den 

västerländska kulturen. Det sistnämnda kan vara svårt att applicera på just 

antisemitismen och därför kan islamofobiska påståenden vara ganska annorlunda 

från den moderna antisemitismen.6 

  

                                                 

5 Gardell, Mattias. (2011). s, 10. Islamofobi. Leopard förlag. Stockholm. 
6 Bunzl, M. (2007). S 12-13. Anti-semitism and Islamophobia: Hatreds old and new in 

Europe. Chicago: Prickly Paradigm Press. 
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2.3. Material 

Det tidigaste läromedlet jag använder mig av är från 1968 och det senaste verket 

från 2014 alltså kommer jag titta på förändringen av skildringen av antisemitism 

och islamofobin under cirka 40 års tid. Från slutet på 1970 talet till mitten på 1990 

talet har jag räknat in de äldre läromedlen och från mitten på 1990 talet till 2014 

har jag räknat in de nyare källorna. 

 

Anledningen till att jag gjort denna indelning är främst för att det på senare tid 

uppvisats ett mer fientlighetsgörande mot religionen islam, tidigare har det varit 

fokus på judendomen men idag kan man se att fokuset mer eller mindre flyttats 

över till islam. Det kan vara intressant att undersöka diskurser gällande den 

förflyttningen. Med fientliggörandet menas här att islam började ses som ett hot 

främst i och med terrorattackerna i början på 2000 talet, en av dessa var 11 

september attacken som påverkade många och skakade om hela världen där islam 

och muslimer började svartmålas. 

De verken som kommer hamna under kategorin ”de äldre läromedlen” 

är Religionskunskap för gymnasiet (1968), Faktabok religion (1972) samt Rondo 

Religion (1995.) Det sistnämnda verket är nyare än de andra två verken under 

kategorin äldre läromedlen och detta är jag medveten om. Mellan dessa år har det 

skett en mängd samhällsförändringar som till exempel oljekrisen på 1970 talet och 

Iran-Irak kriget som båda har tillfört en stor invandrarvåg till Sverige. Dessa 

händelser har mer eller mindre bidragit till uppkomsten av begreppet islamofobi.  

 

De verk som kommer hamna under kategorin ”de nyare läromedlen” är Religion 

Sofi (2003), Din tro eller min? religionskunskap för gymnasiet (2007)  samt PRIO 

Religion Stadiebok (2014). Anledningen till att jag valde just dessa verk är för att 

dessa verk är de som är mest representativa för sin karaktär. Dessa verk tar mer 

eller mindre upp denna historiereligiösa problematik medans andra verk uteslöt 

denna problematik helt och hållet, just därför jag ansåg att dessa verk jag 

presenterat nu är de lämpligaste för denna studie. Begränsningen var här 

nödvändig i den bemärkelsen att tillräckligt med tid och omfång fattades.  
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Kapitel 3 Metod 

  

3.1. Innehållsanalys 

Innehållsanalys är den metoden jag valt att använda mig av inför denna studie. 

Det är en form av textanalys som används för att beskriva och förklara egenskaper 

hos meddelanden inbäddade i texter. Innehållsanalys kan både utföras på 

kvantitativa som kvalitativa metoder. Denna typ av analys är användbar som en 

diskret metod och gör det möjligt för forskare att hantera och sammanfatta stora 

mängder information samt ge värdefull historisk och kulturell insikt i ett 

forskningsproblem. Innehållsanalys används i religiösa studier för att förstå 

religiösa uttryck och identiteter, utvärdering av religion i media och för att 

undersöka religion i samhällsstruktur och kultur.7 

Innehållsanalys utvecklades främst som en metod för att beskriva och förklara 

egenskaper i meddelanden som var inbäddade i massmedia och offentliga texter. 

För det första är innehållsanalys användbar om forskare är intresserad av att spåra 

specifik data för att identifiera och förstå en riktning eller förändringar i specifika 

fenomen över tid. För det andra, är innehållsanalys lämplig om forskarna vill 

identifiera mönster inom en viss genre. För det tredje, om man inte söker efter 

gemensamma nämnare vid en innehållsanalys så kan forskarna använda 

innehållsanalys till att identifiera skillnader genom att dra jämförelser mellan 

liknande typer av variabler i två olika system eller i olika sammanhang.  För det 

fjärde, kan forskarna använda innehållsanalys för att bedöma bilden av vissa 

grupper i samhälle. För det femte kan innehållsanalys användas för att mäta en 

specifik företeelse mot någon standard och för att klassificera fenomenet, göra en 

bedömning om det, eller bestämma hur nära det är.  

Inom innehållsanalysen studeras texter som redan existerar snarare än att få 

människor att producera texter. Eftersom innehållsanalys avser befintliga texter, 

av vilka några kan förekomma under långa tidsperioder, kan metoden ge värdefull 

                                                 

7 Stausberg, M., & Engler, S., 2011, s, 109 
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historisk och kulturell insikt i forskningsproblemet.8 Den här typen av analys är 

den som är mest lämplig för att uppfylla syftena för denna uppsats anser jag. I min 

studie så appliceras innehållsanalysen i undersökningen av mitt material, det är 

texten gällande dessa begrepp i läroböckerna som då analyseras närmare.  

 3.2.  Teori 

Jag kommer utgå från en socialkonstruktivistisk teori inom ett diskursanalytiskt 

fält. Med hjälp av språket skapas representationer av verkligheten, dessa 

representationer behöver inte nödvändigtvis spegla omvärlden utan bidrar även till 

att skapa den9. När man väljer att tala om detta blir det en del av diskursen.  Detta 

perspektiv gäller även på samma sätt i förhållande till religion. Språket blir ett 

verktyg för att förmedla kunskap och grundar den sociala världen, inte främst i 

läromedel10. Social konstruktivism kan vara något som hänger ihop med 

diskursanalys i det avseende att förutsättningen är att allting är socialt konstruerat, 

diskursanalys används för att se utvecklingen i konstruktionen.   

 

  

 

 

                                                 

8 Stausberg, M., & Engler, S., 2011, s, 110-111 
9 Jørgensen M., Phillips L., Torhell S. (2000). S 15. Diskursanalys som teori och metod Lund: 
Studentlitteratur  
10 Jørgensen., 2000, s 16 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

 

Presentationen av resultatet kommer ske på detta sätt att jag först lägger upp det 

resultat jag fått fram bok för bok utan kommentarer eller analyser. Jag gör små 

referat av författarnas skildring av fenomenen. Efter presenterandet av resultatet 

för varje bok så kommenterar jag det som jag tycker borde specificeras och 

förtydligas och gör en kort analys för att sedan diskutera resultaten i nästa kapitel. 

4.1. Äldre källorna 

 

Religionskunskap för gymnasiet 

Antisemitism 

Här inleder författarna med att beskriva att antisemitismen uppkom i och med när 

judarna fick samma rättigheter som andra medborgare och man började se dem 

som konkurrenter.  Författarna lägger upp kritiken som funnits mot dessa genom 

historien. Under medeltiden påstod man att det var judarna som hade dödat Jesus 

och att den moderna antisemitismen handlar mer om ett rastänkande, att man ser 

de som en underlägsen ras. Deras ”brott” är att de är födda som judar och det är 

detta synsätt som dominerat genom tiden. Antisemitismen har alltså varit något 

som existerat länge och när Hitler kom till makten så utnyttjade han detta och fick 

många följeslagare. 11  

Islamofobi/främlingsfientlientlighet 

Om islamofobi stod det knappast något dock hittades en paragraf om 

främlingsfientlighet. Det tar de upp i ett kapitel om islam i Europa. Författarna 

beskriver muslimers härkomst i olika europeiska länder och nämner att 

                                                 

11 Sundén, H. Arvidson, S. Hök, G. (1968). S, s 77-79. Religionskunskap för gymnasiet. 
Stockholm: Liber. 
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främlingsfientligheten ökat i dessa länder på sistone och skapat en svår situation 

för muslimerna. Det faktum att de bland annat blir diskriminerade samt att deras 

kultur och religion möter negativa attityder. Författarna menar att den negativa 

särbehandlingen kan leda till att man går in i en försvarsattityd, att risken finns att 

det fundamentalistiska synsättet på islam blir den dominerande. Författarna 

använder inte ordet islamofobi här utan främlingsfientlighet som enligt dem beror 

på okunnighet. 12 

Religionskunskap för gymnasiet beskriver att den tidiga antisemitismen som då 

handlade om att man beskyllde judarna för olika historiska och religiösa händelser 

som till exempel Jesu död. Medan den moderna antisemitismen handlade mer om 

ras utrotning, här kan man se förintelsen som en historisk anledning. Författarna 

benämner det tidiga fenomenet som antisemitism, dock existerade inte begreppet 

antisemitismen då utan uppkom betydligt senare, i och med förintelsen när denna 

problematik var som synligast. Islamofobi nämndes inte alls här men 

främlingsfientlighet i och med islams spridning var något som problematiserades, 

till exempel att deras religion och kultur fick möta negativa attityder. Skildringen 

av dessa begrepp innehöll likartade beskrivningar, om att det mer handlar om 

beskyllning och okunskap. Den mest slående skillnaden man kan se i 

skildringarna är nog att begreppet islamofobi inte alls används i denna lärobok 

utan det används i synonym med begreppet främlingsfientlighet. En annan 

skillnad är historien, det faktum att skildringen av antisemitismens historia eller 

det som senare kom att heta antisemitism sträcker sig ända till Jesu tid, medan 

främlingsfientlighet uppkom som något modernt. 

 

Rondo Religion 

  

Antisemitism 

Här inleder författarna med att beskriva att antisemitismen existerat under hela 

den kristna historien och det nämns även att judarna fått skulden för Jesu död. På 

                                                 

12 Sundén, H. Arvidson, S. Hök, G., 1968 s, 156 
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grund av allt detta har judarna varit nära att upphöra som folk men att deras 

trogenhet till religion hållit ihop dem. Även sionismen tas upp här och då beskrivs 

det att det uppkom som en idé om att judarna ska bosätta sig i Palestina. Nazismen 

är också något som tas upp här, att det efter första världskriget gick bra för 

judarna tills nazisterna kom till makten i Tyskland under andra världskriget då 

större delen av judarna utrotades. 13 

Islamofobi/främlingsfientlientlighet 

Jag hittade ett väldigt intressant kapitel om denna problematik i detta verk. Det 

fanns en hel paragraf om djihad och det som jag fastnade för var uttrycket ”många 

människor får därför den felaktiga bilden att islam alltigenom är våldsam och 

krigisk religion”.14 Detta är något som jag återkommer till i diskussionskapitlet.  

I Rondo Religion ser man också antisemitismens spår ända från Jesu tid och även 

här beskriver författarna antisemitiska motiv och inte antisemitism då begreppet 

inte existerade då. Här skrivs det också mer om förintelsen vilket är förståeligt då 

förintelsen är en betydelsefull historisk period för judarna. Islamofobi som 

begrepp nämns inte men det kan vara intressant att fråga sig själv varför det just 

stod om djihad i detta verk. Här blir det svårt att göra en jämförelse då det knappt 

stod något om islamofobi eller något liknande fenomen som man kan dra 

synonymer eller kopplingar till. 

  

Faktabok Religion  

Antisemitism 

Det författarna skriver här är liknande det de andra författarna skrivit. I och med 

korstågen på 1100-talet så utbröts judeförföljelser och under 1300 talet när 

digerdöden bröt ut, ansåg man att det var judarna som hade förgiftat dricksvattnet 

till exempel. Därefter tar även dessa författare upp händelserna kring andra 

                                                 

13 Nylynd, B & Wesslegård, M. (1995). S, 80. Rondo Religion. Västerås: Almqvist & 
Wiksell förlag AB. 
14 Nylynd, B & Wesslegård, M., 1995, s, 280 
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världskriget.15 I ett senare kapitel beskrivs även ”nazismen idag”. Då beskrivs det 

på det sätt att i och med sammanbrottet av Italiens fascism och Tysklands 

nazism så upprättades demokratin i Tyskland och Italien och Tyskland delades i 

två. Författarna nämner att nazismen inte försvunnit helt och existerar idag inte 

bara i Tyskland utan andra länder också. 16 

Islamofobi/främlingsfientlientlighet 

I detta verk stod det mindre om islamofobi det närmaste som kunde hittas var en 

sektion där de skriver om förhållande till andra folk. Där beskrivs det att enligt 

Islam är alla likgiltiga, att blandäktenskap är vanliga och att många färgade i USA 

konverterat till Islam på grund av jämlikhets tänket som finns i islam. 17  

I detta verk skrivs det också om antisemitism där skildringen beskriver att judarna 

blivit svartmålade och att man beskyller de för hemskheterna som skett genom 

historien som till exempel digerdöden. Det tas också upp en del om nazismen och 

förintelsen. Islamofobi var även här något som det inte skrevs om, vilket gör det 

omöjligt att jämföra skildringarna här. 

4.2. Nyare källorna 

   

PRIO Religion Stadiebok 

Antisemitism 

Här betonas judarnas förföljelse i bland annat Spanien, Frankrike och Ryssland 

och sedan även förintelsen och hur Sverige tagit emot judarna.18  

  

                                                 

15 Ström, I. Pettersson, O. Sundström, E. Wall, H. (1972). S, 146. Faktabok Religion. 
Läromedelsförlagen. 
16 Ström, I. Pettersson, O. Sundström, E. Wall, H., 1972, s, 287 
17 Ström, I. Pettersson, O. Sundström, E. Wall, H., 1972, s, 142 
18 Högberg, O,; Isaksson, D. & Sundqvist, M.. (2014). S, 176-177. PRIO Religion 
Stadiebok. Stockholm: Sanoma Utbildning. 
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Islamofobi/främlingsfientlientlighet 

Här hittades ett kapitel som snuddar vid problematiken. Man beskriver islams 

mångfald i Sverige och att man som muslim får stå till svars för olika händelser i 

de muslimska länderna på grund av att man är muslim och att man då kan 

bemötas med misstänksamhet. Detta leder då till att muslimer i Sverige lever 

isolerade från det svenska samhället med sina traditioner och tolkningar. Sedan 

finns det även de som strävar efter att förena islam och de svenska värderingarna. 

19 

I PRIO Religion Stadiebok beskrivs den moderna antisemitismen, och sträcker sig 

inte så långt tillbaka i tiden som några av de tidigare läromedlen. Dock kan man ju 

fråga sig varför författarna just tar upp judeförföljelserna Spanien, Frankrike och 

Ryssland och inte resten av Europa. Begreppet islamofobi används inte i denna 

lärobok men som tidigare nämnt så beskrivs ändå en del av problematiken, det är 

då den moderna främlingsfientligheten som beskrivs. I de olika skildringarna är 

det svårt att hitta någon slående likhet då det inte skrivs lika mycket om 

antisemitismen och att författarna endast tar upp historiska händelser här. Detta är 

då alltså skillnaden mellan beskrivningarna av fenomenen. 

  

Religion Sofi 

Antisemitism 

Här hittar man en liknande beskrivning som tidigare. Det författarna skriver om 

dagens antisemitism är att den lever kvar hos de nynazistiska grupperna samt att 

vissa politiker i Ryssland anklagar judarna för landets dåliga ekonomi. 20 

Islamofobi/främlingsfientlientlighet 

Här var det svårt att hitta något rörande denna problematik. Det stod en mening 

om jihad men inget om problematiken kring detta. 

                                                 

19 Högberg, O,; Isaksson, D. & Sundqvist, M., 2014, s, 257 
20 Eklund, Per, (2003). S, 80. Religion Sofi. Solna: Ekelunds förlag AB 
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Eftersom att det varken står något om islamofobi eller främlingsfientlighet 

i Religion Sofi så blir det även här svårt att göra en jämförelse mellan 

skildringarna. Detta är även skillnaden, att antisemitismen beskrivs men inte 

islamofobin. 

  

Din tro eller min?: religionskunskap för gymnasiet. Kurs B 

Antisemitism 

I detta verk fanns det ingen beskrivning av antisemitism överhuvudtaget, däremot 

fanns det en hel del skrivet om främlingsfientlighet och islamofobi. 

Islamofobi/främlingsfientlientlighet 

Kapitlet inleds med meningen ”många svenskar upplever inte bara islam som 

något främmande utan också som något skrämmande, fientligt och hotande”. 

Författarna betonar att islam i början av 1900 talet såg som något exotiskt och 

intresseväckande men att den bilden småningom övergått till en mer negativ bild, 

att islam kan idag förknippas med terrorism och våld. Detta får muslimer att 

känna sig orättvist behandlade och att man kan anse att man drar alla muslimer 

över en kam. Sedan förklarar författarna vidare begreppet islamofobi och menar 

att det egentligen betyder islamrädsla med antiislamiska attityder. Detta leder lätt 

till att muslimer diskrimineras. Islam brukar oftast anträffas i media så som 

nyheterna eller debatt och det på ett negativt synsätt och då får allmänheten 

likartad uppfattning.21 

Det som kan vara det mest slående här är att i Din tro eller min? så tas inte 

antisemitismen upp alls. Däremot tas det upp en hel del om islamofobin, i de 

tidigare läroböckerna har det alltid skrivits om antisemitism men oftast inte om 

islamofobi men här är det omvända. Här beskrivs en bild av islam som inte 

beskrivits i de tidigare verken och man kan se en mer fördjupad bild av 

problematiken. Bland annat så tar författarna upp orsakerna till den 

                                                 

21 Appelros, Erica (2007). S, 36-37. Din tro eller min?: religionskunskap för 
gymnasiet. Kurs B. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur. 
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misstänksamma attityden som kan finnas mot muslimerna och en av orsakerna är 

mediebilden av islam som tidigare nämnt, men detta faktum kan vara av intresse. 
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Kapitel 5 Diskussion 

 

5.1. Egen reflektion  

Härenstam problematiserar begreppet islamofobi i sin beskrivning som han 

återger i sitt verk skolboksislam, han menade att islam under andra halvan av 

1900 talet sågs som något exotiskt och spännande. Därefter, efter slutet på 1900 

talet, började islam ses som mer främlingsfientligt. Om man sedan tittar på 

resultaten jag fick fram så överensstämmer det i ganska stor utsträckning med 

Härenstams antydanden. De äldre verken målar upp en bild av islam som en 

okänd och exotisk religion, konflikter som kunde existera inom religionen undvek 

man tala om eller var det inte känt då helt enkelt. 

Integrationsverket tog upp ganska intressanta punkter i sin rapport. Mycket av det 

de beskriver där överensstämmer med skildringen av antisemitism i majoriteten 

av mitt källmaterial.  Bland annat det faktum att antisemitism är fientliga 

föreställningar mot judar som kan uttryckas genom diskriminering på olika sätt, 

samma innebörd gäller också för begreppet islamofobi fast då för islam. Eftersom 

att islamofobin är ett relativt nytt begrepp så har internet blivit betydelsefull här 

enligt rapporten. Mycket av diskrimineringen och fördomarna sprids oftast via 

internet idag, det här gäller för både antisemitismen och islamofobin. Detta kan 

även jag hålla med om, dock är detta något som inte tas upp i de nyare 

läromedlen, vilket jag tycker att det borde eftersom vi lever i ett sådant modernt 

samhälle. 

Matti Bunzl beskriver den moderna antisemitismen som nära sammankopplat 

med ras. Eftersom att judendomen spridit sig över hela världen i och med deras 

komplexa historia så har judarna tvingats utvandra till andra kontinenter. I de 

studerande läroböckerna dras inte denna parallell mellan antisemitismen och ras i 

skildringen som Bunzl gör. Enligt min mening kan det vara av värde att göra det, 

främst för att judendomen är en av majoritetsreligionerna i dagens samhälle samt 

för judarnas spridning i världen. Islamofobi beskriver Bunzl som en modern 

företeelse där problematiken handlar om att de islamiska värderingarna går emot 
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de västerländska och att det då uppstår misstänksamhet mot muslimerna. Detta 

påstående har stöd i de studerande läroböckerna, där skrivs det också om 

stereotypiska bilder, mer i de nyare läromedlen. 

Äldre källorna 

Om man jämför de två fenomenen så kan man se vissa gemensamma drag, bland 

annat så är både islam och judendomen stora världsreligioner där båda 

religionerna har troende från världens alla hörn, där de troende inte nödvändigtvist 

behöver dela samma nationalitet, språk eller kultur. Därför innehåller även 

skildringen av dessa begrepp likartade beskrivningar, om att det mer handlar om 

beskyllning och okunskap. Den mest slående skillnaden i skildringarna i 

Religionskunskap för gymnasiet var ju att begreppet islamofobi inte alls användes 

i denna lärobok utan det används i synonym med begreppet främlingsfientlighet. 

Detta gäller inte bara för denna lärobok utan vissa av de andra läroböckerna 

också.   

I verket Rondo Religion var det intressant varför just djihad togs upp. Detta 

fenomen måste ha varit känt för just de författarna, då religiös extremism. 

Författarna gick aldrig heller vidare med att problematisera det ytterligare.  

I Faktabok Religion tas det också om förintelsen och nazismen men här drar 

författarna också kopplingar till antisemitismen i dagens samhälle vilket jag 

tycker är väldigt betydelsefullt, eftersom att ny fakta måste hållas uppdaterad. 

Eleverna kan då lättare också relatera vilket kanske gör det mer intressant för 

eleverna. När det kommer till islamofobin så fanns det inte beskrivet här heller, 

dock diskuterades det muslimers förhållande till ”andra folk”, och med andra folk 

menas antagligen folk som inte delar samma religiösa åskådning.  

I de äldre källorna beskrivs alltså antisemitismen ganska utförligt medans 

islamofobi antingen inte beskrivs alls eller så använder man begreppet 

främlingsfientlighet istället. I och med att förintelsen är närmare i tid här så kände 

dessa författare förmodligen att det är värdefullt att ta med den skildringen. Den 

mest uppenbara orsaken till att begreppet islamofobi inte togs med här är nog att 

begreppet inte hade uppkommit då, förmodligen var inte denna problematik 
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erkänd då. För att ett världsproblem ska bli känt krävs det att det sker något som 

får omvärlden att reagera. Det var ju inte förrän i slutet av 1900-talet och början 

på 2000-talet som detta då började bli känt, till exempel i och med terrorattacken 

9/11 när muslimska extremister tog massvis av människors liv så har man sett en 

ökning i förekomsten av fördomar och negativa attityder mot muslimer i 

allmänhet. I de äldre källorna var det alltså svårt att hitta något om denna 

problematik, detta var hypotesen också.  

Nyare källorna 

Det som är av intresse i PRIO Religion Stadiebok är varför författarna just tar upp 

judeförföljelserna i Spanien, Frankrike och Ryssland och inte resten av Europa. 

Det kan vara så att judeförföljelserna var mest extrem i dessa länder eller kan det 

vara så att författarna bara slumpmässigt gjort det urvalet, det skulle underlätta om 

författarna nämnde varför de just gjort det urvalet. Fastän denna lärobok ändå är 

relativt ny beskrevs inte islamofobin utan istället skrevs det om 

främlingsfientlighet. Det faktum att dessa författare i alla fall skrev om 

främlingsfientlighet tycker jag var nyttigt gjort. Eftersom i en modern tid som 

denna när mångkulturen i världens länder är rik och där uppkomsten av 

stereotypiska bilder enkelt kan leda till rasism, så är detta något som elever borde 

få upplysning och kunskap om för att bidra till att hindra spridningen av rasism.    

I Religion Sofi gör man även här en skildring av den moderna antisemitismen 

vilket som tidigare nämnt är ytterst betydelsefullt eftersom att det är i denna 

moderna tid som eleverna lever i. Även här var det fokuserat på Ryssland och 

författarna nämner inte varför de tar upp just Ryssland, det nämns att nynazismen 

lever kvar hos vissa ryska politiker som beskyller judarna för landets dåliga 

ekonomi. Då kan man ju fråga sig hur en så högt uppsatt person kan uttala sådana 

rasistiska påståenden, men det är en annan diskussion som man inte ska gå in på 

nu. 

Det som kanske var mest anmärkningsvärt I Din tro eller min: religionskunskap 

för gymnasiet var att antisemitismen inte nämndes alls, judendomen beskrevs men 

inte antisemitismen. Vad detta kan bero på kan man bara spekulera om. Kanske 
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tänkte författarna att detta är en så ”gammal” historisk händelse att det inte ens är 

värt att nämna. Eller kanske författarna tänkte att det var ett så känsligt ämne att 

man helt enkelt inte vågade ta upp det. Det vet man ju inte men eftersom 

antisemitismen är en så betydelsefull historisk period i judarnas historia och 

lämnat många spår inom judendomen, så borde det ha skrivits om detta tycker jag. 

När det kommer till skildringen av islamofobin så finns det ganska mycket skrivet 

i den här boken. Det ges en fördjupad bild av problematiken som existerar kring 

islamofobin. Det skulle vara intressant att veta varför författarna valt att fokusera 

så mycket på islamofobin men så lite på antisemitismen. De senaste åren har visat 

en tillökning av terrorattacker där det är den Islamiska Staten som ligger bakom 

de flesta attacker, därmed kan jag tänka mig att främlingsfientligheten mot islam 

och islamofobin i sin tur också ökat. Man kan ju undra om författarna har 

resonerat på det sätt att islamofobin blivit den nya antisemitismen, detta är något 

som jag återkommer till i slutsatskapitlet. 

Den stora frågan man kan ställa sig är vad som kan ha hänt med dessa begrepp 

under de senaste 40 åren. I de äldre källorna kan man se hur antisemitismen 

beskrivits väldigt noggrant medans i de nyare källorna bara skrivits några rader 

om eller inte alls i ett fall. Beskrivningen av antisemitismen i de nyare källorna 

skildrar en mer moderniserad bild. Islam beskrivs i de äldre källorna som något 

spännande och exotiskt i positiv bemärkelse och spår av främlingsfientlighet syns 

inte, då hade problematiken inte blivit känd och inte en endaste gång används 

begreppet islamofobi i de äldre källorna. Detta var också det jag hade förväntat 

mig. I de nyare källorna användes inte heller begreppet islamofobi förutom i en 

källa. Detta var något som jag inte förväntade mig faktiskt, min teori var att det 

skulle ha skrivits en hel del om detta då problematiken är så omtalad i dagens 

samhälle. Vad det kan bero på är kanske okunskap hos författarna eftersom det är 

ett nytt fenomen och man kanske inte vill trampa någon på tårna med sina 

skildringar. Okunskap i den bemärkelsen att författarna har ett perspektiv utifrån 

med ett västerländskt synsätt vilket kanske inte överensstämmer med någon som 

kommit islam och islamofobin nära som innehar ett perspektiv inifrån.  
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Kapitel 6 Slutsats med avslutande reflektioner 

6.1 Slutsats  

Min huvudfråga var ju ”Hur skildras antisemitism och islamofobi i skolböcker?”  

Denna fråga kan nu besvaras på det sätt att begreppen antisemitismens och 

islamofobin ursprung skildras båda som påföljder av historiska händelser som lett 

till att man får en negativ attityd mot den specifika religionen och kan leda till 

rasism och diskriminering mot de troende. Den ena bi frågan var ”Går det att 

jämföra dessa skildringar med varandra och hur kan den jämförelsen göras?” Då 

kan man säga att det gick, i vissa böcker. Skildringen skedde på liknande sätt, 

skillnaden handlade mer om vilka av de äldre respektive nyare böckerna som 

valde att jag göra det och vilka böcker som inte gjorde det.  Den andra bi frågan 

var ”Kan det ha skett en förändring av beskrivningen genom tiden på grund av 

olika historiereligiösa händelser och hur har denna skett då?” Här kan frågan 

besvaras på detta sätt; ja, när det kom till förändringen eller egentligen 

uppkomsten av begreppet islamofobin. För antisemitismen så var skildringen mer 

eller mindre oförändrat, nazismen och förintelsen var ett återkommande tema i 

skildringen. 

Det skulle vara intressant att kombinera en sådan här studie med en kvalitativ 

studie som till exempel intervjuer. Intervju med frivilliga muslimer eller judar om 

deras undervisning i skolan om ”deras religion”. Bland annat vad de tycker om 

den, vad de tycker saknas eller vad som inte alls stämmer överens med skildringen 

av ”deras religion”. Vad de tycker om beskrivningen av religionskonflikter som 

islamofobi och antisemitism i läroböckerna skulle kanske vara den fråga som 

skulle vara mest intressant, inte minst för denna studie.  
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6.2  Sammanfattning med avslutande reflektioner  

Denna uppsats syftade till att undersöka hur läroböcker inom religion skildrat 

fenomenen islamofobi och antisemitism i deras verk under de senaste 40 åren. 

Denna uppsats ämnade även till att undersöka likheter och skillnader i skildringen.  

Begreppens ursprung skildras båda som påföljder av historiska händelser som lett 

till att man får en negativ attityd mot den specifika religionen och detta kan i sin 

tur leda till rasism och diskriminering av de troende på grund av okunskap hos 

den dominerande folkgruppen. Metoden som användes för denna uppsats var en 

innehållsanalys. Min huvudfråga för denna uppsats var ”Hur skildras antisemitism 

och islamofobi i skolböcker?” 

Man kan se en tendens att islamofobin fått mer utrymme i medierna idag och det 

talas mer som ett samhällsproblem i högre grad än antisemitismen i dagens 

samhälle. Har islamofobin ersatt antisemitismen i modern tid? Genom historien 

kan man säga att man har sett att det har genomsyrats ett vi och de tankesätt hos 

västvärlden. Man ser att västvärlden sett sig själva som de upphöjda och 

överlägsna, världen ses oftast från deras perspektiv. Västvärlden har en stark och 

stabil gemenskap samt att det är ju de som har den större makten jämfört med 

resten av världen. Därför är det inte märkvärdigt att västvärlden reagerar när 

extremistgrupper inom en religion med helt andra värderingar kränker och till och 

med tar människors liv. Men återigen så är den religiösa inriktningen endast en 

del av huvudreligionen, vilken har helt andra värderingar än huvudreligion och 

bidrar till att man skyddar sig mot dem, samt hyser diskriminering även mot 

huvudreligionens troende. Där uppstår en problematik då det bland annat går emot 

allas lika värde. Alla de troende inom den religionen blir syndabockar för 

extremistgruppernas handlingar. Detta med att dra alla över en kam måste 

motverkas. Judarna har länge varit de utsatta men idag är det muslimerna som är 

de mest utsatta och detta har blivit ett samhällsproblem. Genom att låta hela 

befolkningen ta del i dialoger och kunskap om denna problematik så man får en 

bättre förståelse om vad det egentligen handlar om, och då även själv får en chans 
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att få sina frågor och stereotypiska bilder utredda, så kan man försöka motverka 

denna rasism som existerar.  

Både antisemitism och islamofobi är båda fenomen som måste motverkas för att 

värna om allas lika värde och här har skolan en stor makt. Det är lärarna som 

eleverna ser upp till och skolverket bestämmer det som ska läras ut till eleverna. 

Ju tidigare eleverna får ta del av kunskapen desto bättre, då hinner inte de 

stereotypiska bilderna skapas hos eleverna. I dagens samhälle är kanske 

islamofobin mer aktuell. På grund av det faktum att detta fenomen är så nytt så 

kan man tycka att det är väldigt viktigt att det tas upp i skolböckerna och att 

eleverna får en god förståelse för denna problematik. Det andra förslaget till 

lösningen återfinns alltså redan i skolåldern.  Dock tycker jag inte att det är 

lämpligt att dessa fenomen diskuteras i de lägre åldrarna då de kan ha svårigheter 

att hantera och förstå denna problematik, vissa barn kanske precis flytt från sitt 

hemland där IS tagit över och kanske till och med blivit vittne för en terrorattack. 

För de yngre eleverna borde man hantera det med försiktighet, man kan snudda 

vid detta ämne men att man nämner det på ett mer distanserat sätt.  
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