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Abstract
Uppsatsens  syfte  är  att  undersöka  orientalistiska  tendenser  i  religionsläroböckerna  som 

används på gymnasieskolorna i centrala Örebro. Edward Saids bok Orientalism är grunden till 

de fyra hypoteser som utgör undersökningens centrum. Dessa hypoteser berör vi- och dem- 

inställningen  i  böckerna,  maktspelet  mellan  öst  och  väst,  västs  tankar  om  islam  som 

outvecklad, oförutsägbar och farlig och synen på islam och muslimer som en grupp.

Metoden i  undersökningen är ett  litteraturstudium av de aktuella religionsläroböckerna,  av 

Kjell Härenstams och Jonas Otterbecks tidigare forskning och av övrig litteratur vilken är 

relevant för undersökningen. Undersökningens fokus ligger på vilka orientalistiska tendenser 

som finns  i  läroböckerna i  beskrivningen av islam och dessa  ställs  mot både  Lpf 94 och 

Kursplanen för religionskunskap.

Vid  undersökningens  genomförande  uppmärksammades  exempel  från  alla  fyra  hypoteser. 

Dessa  visade  sig  framför  allt  i  en  del  ordval  och  formuleringar  som många  gånger  inte 

upplevdes  som  objektiva  beskrivningar  av  islam  och  som  ibland  även  presenterade 

motsägande information om religionen.

Kjell  Härenstam är den som tidigare har forskat  mest kring det han kallar för ”skolboks-

islam” och utgör därför den litteratur som användes i en jämförande analys av resultatet i 

denna undersökning. Många av Härenstams observationer hittades även i dessa läroböcker 

med några få undantag. En del av den problematisering som Härenstam efterlyste gick dock 

att  hitta  i  några  av  läroböckerna  vilket  visar  på  en  positiv  utveckling  även  om mycket 

orientalism fortfarande är utbredd. 

Lärarnas uppgift att lära eleverna se kritiskt på informationen i läroböckerna blir avgörande 

för hur de i framtiden kommer att se på islam och muslimer. En grundlig undersökning av 

läroböckernas texter innan de används i klassrummet är att föredra samt att informera elever 

om att det de läser om islam inte går att applicera på alla muslimer.

Nyckelord: Orientalism, islam, religionskunskapsläroböcker, gymnasiet
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1 Inledning
I  dag  är  det  ingen  nyhet  att  islam  är  föremål  för  många  västerländska  fördomar  och 

missförstånd och den ökända ”vi och dem–känslan” tycks vara allt mer utbredd även i det 

svenska samhället. I hemmen och skolorna formas elevernas framtida inställning till andra 

religioner  och  traditioner,  samtidigt  som  skolan  sägs  vara  ”samhällets  spegel”.  Var 

fördomsfulla tankar föds och vem/vad som bär ansvaret är svårt att veta, men som blivande 

lärare är det intressant att undersöka vilken del religionsläroböckerna har i det. Intresset för att 

undersöka  hur  islam  beskrivs  i  läroböcker  uppkom  efter  min  första  VFU-period  på 

lärarprogrammet, då jag reflekterade över att läroböckerna som användes inte alltid var av den 

senaste upplagan. Vissa av läroböckerna var skrivna innan den nya skolreformen kom 1994. 

Även om detta inte innefattade alla böcker föddes tankar kring hur beskrivningen av framför 

allt  islam såg ut  i  religionsläroböckerna  i  det  till  synes fördomsfria  samhälle  som skolan 

eftersträvar enligt  Lpf 94. Kunde skolans egna religionsläroböcker dölja en av orsakerna till 

elevers fördomsfulla syn på muslimer och islam? Efter en kortfattad B-uppsats i religion, vars 

fokus låg på endast en religionslärobok som användes på högstadiet, insåg jag att det fanns 

mer att hämta från detta ämne. 

Religionslärares insikt i religionsläroböckernas beskrivning av islam är viktig för att en rättvis 

bild av religionen ska kunna möta  eleverna.  Denna undersöknings resultat  är  därför  både 

relevant för mig i mitt framtida yrke och för andra redan verksamma religionslärare. 

Undersökningen berör beskrivningen av islam i gymnasieläroböckerna som används på de 

fem gymnasieskolor som ligger i centrala Örebro. Genom detta kan därför undersökningen 

statuera exempel på hur det kan se ut i religionsläroböcker som kan användas i en medelstor 

stad i Sverige.

Jag  undersöker  om  det  finns  spår  av  orientalism  i  beskrivningen  av  islam  i 

religionsläroböckerna  vilka  kan  leda  till  förutfattade  meningar  om  religionen  eller  om 

muslimerna som utövar den.
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1.1 Teoretisk bakgrund

Definition av begrepp

Ordet  orientalism har  enligt  Sigrid  Kahle,  som skriver  förordet  i  Edward  Saids  bok med 

samma  namn,  fått  ett  negativt  tonfall  efter  Saids  generaliserande  beskrivning  av  ordets 

innebörd. Enligt Said är orienten västerlandets påfund och existerar inte i verkligheten. Kahle 

beskriver  Saids  tankar  som  att  orientalisten  förstärker  ”vi  och  dem  –känslan”  då 

västerlänningen  ser  på  orientalen  som  ”Den  andre”.  Vidare  menar  hon  att  det  är 

västerlänningens  studier  av  orienten,  dess  annorlunda  språk  och  kultur  som  bevarar 

imperialismens grepp om en, sedan hundra år, underlägsen kultur.1 Edward Saids orientalism 

baseras  på  en  generell  uppfattning  av  att  det  var  västerlandets  manipulationer  som  gav 

orienten identitet vilken innebar att kunskapen om den kommer från styrkepositionen mellan 

orienten  och  väst.  Orientalismen  blir  därmed  kunskap  om  orienten  som  exempelvis  en 

skolklass eller ett fängelse som bör granskas, styras eller disciplineras.2 Vidare menar Said att 

kategorierna  västerländskt  och  orientaliskt  som  utgångspunkt  gör  västerlänningen  mer 

västerländsk och orientalen mer orientalisk. Mötet mellan människor, kulturer, samhällen och 

traditioner begränsas och förståelsen av det främmande baseras på öst eller väst.3 Saids egen 

åsikt är att orientalismen grundas på en politisk doktrin vilken användes på orienten då den 

ansågs svagare än Västerlandet och att svagheten blev lika med dess olikhet mot väst.4 Said 

fortsätter med att beskriva hur en vit västerlänning från medelklassen anser att det är hans 

mänskliga rättighet att styra och äga den icke-vita världen på grund av att den inte är lika 

mänsklig som ”vi” är.5 Vidare beskriver Said uppfattningen av orientalister som kamelridande 

araber, örnnästa, sannolikt terrorister och korrumperade horbockar vars rikedom är oförtjänt 

och rent  av en skymf  mot  den verkliga  civilisationen.  Uppfattningen finns,  enligt  Said,  i 

överflöd  i  populära  föreställningar  samt  i  pressen.  Föreställningen  av  den  västerländska 

konsumentens rätt att konsumera eller äga större delen av världens tillgångar motiveras med 

att han är en riktig människa till skillnad från orientalen.6 Said beskriver även orientalismens 

uppkomst  ur  uppfattningen  av  orienten  som  dåligt  utvecklad  och  beklagansvärd  på  det 

mänskliga planet då den ansågs vara efterbliven, antidemokratisk och barbarisk.7 

1 Said 2006 Orientalism, s. 7-8. 
2 Said 2006, s. 113.
3 Said 2006, s. 120.
4 Said 2006, s. 321.
5 Said 2006, s. 199.
6 Said 2006, s. 199.
7 Said 2006, s. 252.
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När Said skriver  om orientalism innefattar  detta  islam och araber  då det  är  vad han bäst 

känner till.8 Västerlandets problem med islam som religion var en verklig utmaning, enligt 

Said, då den låg obehagligt  nära kristendomen både kulturellt  och geografiskt.  Utöver det 

lånade islam kreativt  från  kristendomen och de  islamiska länderna  täckte  Bibelns  länder. 

Islam hade oöverträffade politiska och militära  framgångar9 där väst  ändå hade lyckats  ta 

makten och behållit den under många hundra år. Under 1900-talet verkade dock makten vara 

på väg österut igen.10 

Said menar att islam har blivit ”fundamentalt feltolkad i väst”11 och att det funnits och finns 

uppfattningen av att det på ena sidan finns västerlänningar som är fredliga rationella, logiska, 

vidsynta och saknar naturlig misstänksamhet. På den andra sidan finns araber eller orientaler 

som  helt  saknar  de  ovanstående  egenskaperna.12 Said  menar  dock  att  det  är  fullständigt 

normalt att visa motstånd mot det okända och att det mänskliga tänkandet har tendensen att 

uppfatta främmande kulturer som de borde vara istället  för hur de verkligen är. Detta blir 

bekvämare för mottagaren13 och det verkar vara en mänsklig brist att föredra ”den schematiskt 

tillrättalagda framställningen i en text” istället för att konfronteras direkt med det mänskliga.14 

Said  förklarar  det  med  att  orientaliska  studier  är  svåra  att  förstå  och  därför  endast  har 

betydelse för dem som redan har intresse för orientalism, men vill närma sig den på ett ordnat 

sätt. Här menar Said att den didaktiske talaren visar upp det noggrant utvalda materialet för 

eleverna som blir mottagare. Lärarens material blir en revidering och en reproduktion av fakta 

som försvunnit ur ett större sammanhang då Orienten är gammal och avlägsen. Detta innebär 

att  eleven  endast  får  vissa  delar  av  Orienten  presenterade.15 Vidare  menar  Said  att 

omstruktureringen av den till slut uppfattas som riktiga Orienten och från otillgänglig blir den 

nu mer tillgänglig. Innan var den svår att godta medan den nu blir pedagogiskt användbar och 

Västerlandet har försetts med den orientaliska verkligheten.16

Undersökningens perspektiv bygger  på Saids beskrivning av orientalism som vi och dem, 

västs  makt  över  öst,  västs  rädsla  för  islam  och  generaliseringen  av  muslimer.  Dessa 

inriktningar fastställer orientalistiska tendenser i texterna vilka vidare kan underbygga elevers 

8 Said 2006, s. 8.
9 Said 2006, s. 155.
10 Said 2006, s. 322.
11 Said 2006, s. 43.
12 Said 2006, s. 124.
13 Said 2006, s. 147.
14 Said 2006, s. 179.
15 Said 2006, s. 221.
16 Said 2006, s. 226.
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fördomar om muslimer. Undersökningen beskriver västs syn på orienten som ”det andra” och 

redovisar hur Saids påstående om islam som ”fundamentalt feltolkad” visas i beskrivningen 

av islam i läroböckerna.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med arbetet är att undersöka läroböckernas beskrivning av islam och se om det finns 

spår av Saids orientalism i texterna. För att  åstadkomma det utgörs undersökningen av en 

kritisk granskning av texterna i läroböckerna utifrån fyra olika hypoteser vilka grundar sig på 

Saids resonemang. Dessa hypoteser är följande:

¤ Vi- och dem–känslan är allmänt utbredd inom orientalismen där väst står för det normala 

och orienten/islam för det onormala.

¤ Maktspelet mellan väst och orienten är fortfarande präglat av historiens arv av synen på väst 

som föräldern och orienten som barnet. Här står väst för normen som orienten bör se upp till 

och vilja växa upp till att ta efter. 

¤ Västerlandets tanke om islam som religion är att den är outvecklad, oförutsägbar och farlig. 

¤ Islam och muslimer uppfattas inte som en grupp individer utan endast som en grupp.

Utifrån dessa hypoteser har följande frågeställningar skapats:

¤ Vad finns det för tendenser i beskrivningen av islam i läroböckerna som kan leda till en 

orientalisk/fördomsfull syn på islam och muslimer?

¤ Vad finns det för tendenser i texterna om islam i läroböckerna som kan leda till att elevernas 

”vi- och dem-känsla” ökar?

¤ Stämmer beskrivningen av islam i läroböckerna överens med vad som står i Kursplanen för  

religionskunskap och i Lpf 94?

¤ Har orientalismen reducerats i läroboksbeskrivningarna efter Lpf 94?

Dessutom undersöker jag huruvida man kan se förändringar i läroböckerna och om man kan 

skönja några nya tendenser i bilden av islam.

Utöver detta är ett genomgående tema i undersökningen hur en blivande religionslärare och 

andra redan verksamma lärare kan använda sig och ta till sig av denna information i arbetet 

med religionsläroböckerna.
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1.3 Material och metod 

Inför undersökningen har jag kontaktat en lärare i religionskunskap på varje gymnasieskola 

som ligger i centrala Örebro.17 Genom lärarna har jag fått möjlighet att låna några exemplar av 

de religionsläroböcker som vanligast förekommer på skolan de arbetar på. Totalt är det 14 

stycken läroböcker vilka bildar huvuddelen av undersökningens kritiska studium.

De religionsläroböcker som undersöks är följande: 

Lars-Göran Alm 1996, 1998, 1999 och 2000. 

Bengt Arvidsson, Hans Axelsson, Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman 2001. 

Ola Björlin 1996.

Leif Eriksson, Malin Mattsson och Uriel Hedengren 2004.

Arne Löwgren, Bo Ahlberg och Lars Rydberg 1997.

Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén och Ann Westermark 1994.

Börge Ring 2004, 2004 och 2005.

Sten Rodhe och Bo Nylund 1999.

Birgitta Thulin och Sten Elm 2000. 

Läroböckerna  bildar  uppsatsens  ram  då  böckernas  texter  om  islam  undersöks  efter 

orientalistiska tendenser.

Undersökningen bygger på Edward W Saids bok Orientalism där begreppets negativa attribut 

framhävs,  vilket  kan  jämföras  med  förutfattade  meningar  och  fördomar  om  islam  och 

muslimer vilket undersökningen fokuserar på.

Både Kursplanen för religionskunskap och Lpf 94 utgör en viktig del av undersökningen då 

dessa är normen för vad religionsundervisningen bör innehålla respektive hur skolklimatet bör 

vara i övrigt.

Ett problem med Härenstams  Skolboks-islam kan vara att den bygger på läromedel skrivna 

enligt läroplanerna vilka var giltiga innan den nya skolreformen kom och  Lpf 94 gavs ut. 

Genom det blir Härenstams forskning något föråldrad och kan inte direkt jämföras med denna 

undersökning  och  tillhörande  material.  Vidare  utgår  Härenstam  från  att  alla  elever  inte 

fortsätter  att  studera  på  gymnasienivå18 då  det  var  fallet  när  Härenstam  genomförde 

17 Följande skolor ingick i undersökningen: Tullängsskolan, Virginskaskolan, Karolinskaskolan, 
Risbergskaskolan och Rudbeckskolan.
18 Härenstam 2005 Skolboks-islam Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, s. 178.
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undersökningen. I dag är dock situationen en annan då gymnasiet endast kallas frivillig medan 

praktiken visar att  nära alla elever läser vidare på gymnasiet.  Detta medför att Härenstam 

lägger mindre vikt vid gymnasieläroböckernas framställning av islam.

Övriga problem relaterade till läroböckerna i undersökningen är att de är utgivna under en 

dryg  tioårsperiod.  Detta  försvårar  en  överensstämmelse  samtidigt  som  möjligheten  att 

genomföra  rättvisa  beskrivningar  av  läroböckerna  minskar.  Det  som däremot  skapar  viss 

enhetlighet är att majoriteten av läroböckerna är utgivna av förlaget Natur och Kultur eller av 

förlaget Almqvist & Wiksell (som numer är uppköpta av Natur och Kultur). Detta kan dock 

innebära  problem  med  en  onyanserad  bild  av  islam  vilken  kan  leda  till  att  endast  en 

beskrivning nyttjas på gymnasiet. Även författarnas olika beskrivningar, av till synes samma 

fenomen inom religionen, utgör problem då viss förvirring kan uppstå. Svårigheten med att 

förstå vad som räknas till verklig fakta blir utbredd samtidigt som en företeelse kan beskrivas 

med olika tonfall beroende på vilken författare det är.

1.4 Avgränsningar

Den  tydligaste  avgränsningen  för  undersökningen  är  att  den  är  begränsad  till 

religionsläroböckerna som används på gymnasieskolorna i centrala Örebro.

Utöver denna begränsning utgör även vissa valda teman utifrån Saids bok en avgränsning då 

endast vissa delar av texterna blir relevanta för syftet och frågeställningarna. Koncentrationen 

kring islam medför att jämförelse av orientalismens effekter på andra läroboksbeskrivningar 

av så kallade ”orientalistiska religioner” så som hinduism och buddhism blir överflödiga och 

är därför inte relevanta för undersökningen.

Undersökningen kommer inte heller att värdera böckernas generella duglighet då det inte är 

undersökningens syfte att avgöra detta. 

Uppsatsens fokus kring lärobokstexter innebär även en avgränsning från eventuella intervjuer 

eller frågeformulär som gymnasielärare, elever och föräldrar kunde få ta del av.

Gymnasielärare använder sig inte endast av texterna i läroböckerna, oavsett om de undervisar 

i religion eller något annat ämne. Detta bör därför tas i beaktande då eleverna även får sitt 

informationsflöde från andra källor än läroböckerna. 
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1.5 Disposition

I kapitel två presenterar jag vad den tidigare forskningen framför allt koncentrerat sig på där 

Kjell  Härenstams  undersökning  står  i  centrum.  Jag  beskriver  även  hur  mitt  bidrag  till 

forskningen  skiljer  sig  från  Härenstams  Skolboks-islam.  I  kapitel  tre  redovisar  jag 

läroböckernas vi- och dem-tendenser som följs av en kort summering av mina tankar om vad 

dessa beskrivningar kan leda till. På liknande sätt redovisas väst som föräldern och orienten 

som barnet, islam som outvecklad, oförutsägbar eller farlig och islam och muslimer som en 

grupp i kapitel fyra till och med sex. I kapitel sju fokuserar jag på att redovisa de mer positiva 

beskrivningarna i läroböckerna vilka inte har tydliga spår av orientalism som jag avslutar med 

en kort summering om vad detta kan innebära. I kapitel åtta analyserar och diskuterar jag 

inledningsvis Härenstams resultat som ställs mot några exempel av de läroboksresultat som 

framgår  i  denna  undersökning.  Vidare  ställer  jag  även  resultaten  mot  vad  som  står  i 

Kursplanen för religionskunskap samt i Lpf 94. Kapitlet slutförs med avslutande ord där jag 

redovisar svaren på mitt syfte och mina frågeställningar.

2 Tidigare forskning och bakgrundsmaterial
Skolboks-islam

Kjell Härenstam koncentrerar sig i Skolboks-islam19 på att undersöka läroböckers beskrivning 

av islam enligt en kronologisk ordning med start före 1962 och fram till 1980. Bilderna av 

den fanatiske, exotiske och kvinnoförtryckande muslimen utgör de vanligaste uppfattningarna 

under denna tidsperiod. Härenstam ägnar sig även åt undersökning av läroböckerna indelade 

efter  deras  användningsområde  på olika  stadier  i  skolan.  Studierna  koncentreras  kring tre 

punkter vilka är Gud, djihad och kvinnan/familjen.20 Grunden för studierna är läroböckernas 

beskrivning av islam där Härenstam även väljer att kombinera det med andra faktorer vilka 

anses vara av betydelse för både elevers och lärares bild av islam. Vidare tar Härenstam upp 

de olika tidsperiodernas läroplaner och vad som är utmärkande för varje period.21 Utöver detta 

lyfter  Härenstam  in  både  mediebilden  och  västerlandets  bild  av  islam  vilket  skapar  ett 

helhetsperspektiv  baserat  på  många  olika  faktorer  i  samhället  som  tillsammans  skapar 

islambilden.22

19 Härenstam har genomfört ytterliggare en undersökning av lärobokstexter på inrådan av skolverket. Denna 
undersökning färdigställdes dock inte innan årsskiftet och jag har därför inte kunnat använda mig av den i min 
uppsats.
20 Härenstam 2005, innehållsförteckningen.
21 Härenstam 2005, s. 7.
22 Härenstam 2005, egen sammanfattning.
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Jonas Otterbecks bok  Islam, muslimer och den svenska skolan  undersöker vissa praktiska 

problem som muslimska elever och föräldrar kan utsättas för i den svenska skolan. Otterbeck 

koncentrerar sig kring skolsituationen och går inte in på vad läroböckerna och beskrivningen 

av  islam  kan  betyda.  Undersökningen  koncentreras  kring  vilken  plats  den  muslimska 

identiteten har i den svenska skolan där Otterbeck ger förslag på hur man kan mötas på halva 

vägen.23 Otterbeck  belyser  svårigheterna  med  kommunikationen  mellan  föräldrar  till 

muslimska elever och den svenska skolan och vill även ge vägledning till lärare, muslimska 

föräldrar och forskare på hur de kan öka förståelsen mellan varandra.24

I Otterbecks artikel  Stereotyper styr vår syn på islam problematiseras Saids orientalism och 

lyfts  in  i  en svensk kontext  där Otterbeck även behandlar  Kjell  Härenstams forskning av 

läroböcker. Otterbeck väljer dock att  flytta  fokus från skolans värld i denna artikel för att 

undersöka medias framställning av islam vilken forskaren Håkan Hvifelt står för.25 

I  mitt  bidrag  till  studien  av  hur  islam  skildras  i  läroböcker  så  är  den,  till  skillnad  från 

Härenstams läroboksforskning, centrerad endast kring religionsläroböcker på gymnasienivå. 

Medan  Härenstam  söker  finna  likheter  eller  skillnader  av  framställningen  av  islam  i 

läroböckerna undersöker jag spåren av orientalism. Till skillnad från Härenstams forskning, 

fokuserar jag på vad det står i varje religionslärobok om islam enligt Saids orientalism och 

analyserar  texterna efter vilka orientalistiska tendenser som är synliga med tanke på vissa 

ordval eller tonfall i språket. Målet är att observera konkreta förändringsmöjligheter i texterna 

vilka kan leda till en neutralare ton och ökad objektivitet i beskrivningen av islam. Även om 

Härenstam  tar  med  liknande  fall  i  forskningen  saknas  en  ingående  beskrivning  av 

läroböckernas bild av islam, vilken jag har som mål att förmedla i denna undersökning. 

För att åstadkomma detta fungerar Härenstam som en diskussionspartner där jag jämför mina 

observationer med Härenstams resultat. Här utelämnas fokus kring mediebilden av islam och 

kring Otterbecks konkreta exempel på övriga problem med islam i skolan. Istället fokuserar 

jag på lärobokstexterna i form av orientalistiska tendenser enligt hypoteserna utifrån Edward 

Saids  orientalism.  I  likhet  med  Härenstams  forskning  koncentreras  undersökningen  kring 

texterna om islam i läroböcker ur en kvalitativ mening.

23 Otterbeck 2000 Islam, muslimer och den svenska skolan, egen sammanfattning.
24 Otterbeck 2000, s. 123.
25 Otterbeck 2006-11-12: http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/003E9D8A
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3 Vi- och dem- tendenser
I  Religionskunskap för gymnasiet A- och B-kursen26 beskriver Alm Waqfstiftelser vilket är 

den ekonomiska basen för religiösa inrättningar i muslimska länder. Den gynnade människor 

som ville skänka jordegendom till en stiftelse med fromt ändamål för att undvika att härskaren 

tog  den.  Många  som  är  vana  vid  kristendomens  formella  organisation  kan  ställa  sig 

främmande  inför  detta  religiösa  nätverk  vilket  Alm  menar  är  typiskt  för  islam.27 Alm 

beskriver vidare Koranen i Livsfrågor förr och nu och menar att den innehåller många regler 

vilka vi i Sverige likställer med lagar i lagboken. Västerlänningar som är vana vid att tro och 

lag är två skilda ting kan här bli förvånade.28 Alm betonar att anledningen till att Västerlandet 

kritiserar  spö-  och stympningsstraff  som omänskliga  och grymma  är  att  det  är  två skilda 

synsätt som står emot varandra.29

Skilda synsätt ställs åter igen mot varandra då Ring ställer frågan i Religion och sammanhang 

Religionskunskap kurs A B30 om eleverna skulle kunna tänka sig att leva med en partner som i 

sin tur levde parallellt med flera andra. Därefter förklarar Ring att månggiftet är ovanligt inom 

islam  idag  då  Koranen  hävdar  att  mannen  ska  behandla  sina  hustrur  likadant  och  att 

majoriteten  därför  valt  att  ta  endast  en  partner.31 I  Hela  livet  Religion,  etik,  livsfrågor 

använder Olivestam, Thorsén och Westermark en annorlunda beskrivning av varför månggifte 

är att föredra. De menar att månggifte är bättre än att ha älskarinnor, att det leder till minskad 

barnlöshet,  att  kvinnor  med  sjukdomar  inte  behöver  riskera  skilsmässa  samt  att 

kvinnoöverskottet minskar om samhället accepterar månggifte.32

Eriksson, Mattsson och Hedengren försöker i  Söka svar Religionskunskap kurs A & B  att 

motverka vi- och dem–känslan då de menar att muslimer inte kan generaliseras eftersom alla 

inte har samma nationalitet eller kulturella bakgrund. Författarna vill få svenska elever att 

26 Jag utgår ifrån boken Religionskunskap för gymnasiet, A- och B-kursen av Alm då boken Religionskunskap för  
gymnasiet, A-kursen motsvarar samma text som ingår i den första delen av denna bok och Religionskunskap för  
gymnasiet, B-kursen motsvarar samma text i den andra delen av boken. 
27 Alm 1999 Religionskunskap för gymnasiet, A- och B-kursen, s. 146-147.
28 Alm 1996 Livsfrågor förr och nu Religion, etik och livsåskådningsfrågor för gymnasieskolan, A- och B-
kursen, s. 123.
29 Alm 1996, s. 143.
30 Jag utgår ifrån 2005 års upplaga då 2004 års upplaga innehåller i stort sätt samma text som i den nyare.
31 Ring 2005 Religion och sammanhang Religionskunskap kurs A & B, s. 149, 150. Liknande resonemang finns i 
Thulin och Elm 2000 Religion A 2000, s. 104 och i Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001 Relief A 
Religionskunskap, s. 62.
32 Olivestam, Thorsén och Westermark 1994 Hela livet religion, etik, livsfrågor, s. 132.
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förstå hur det är att bli utsatt för generaliseringar då de väljer att exemplifiera generaliserande 

uppfattningar som muslimer kan ha om svenskar. 

¤ Svenska kvinnor prostituerar sig och visar upp sina behag för alla.

¤ I Sverige skiljer sig vartannat par. Löften inför Gud betyder ingenting. 

¤ I Sverige bryr man sig inte om sina gamla. De placeras bland främmande människor i väntan på 

döden.

¤ Religion betyder ingenting för svenskar. De förnedrar människor som tror.

¤ Svenska kvinnor och män är inga riktiga föräldrar. De lämnar barnen till dagis istället för att själva ta 

hand om dem.33

Arvidsson,  Axelsson,  Hermansson och Tidman beskriver  i  Relief  A Religionskunskap den 

muslimska kvinnan Leyla och hennes tankar om Ramadan. Författarna menar att Leyla bär en 

traditionell  huvudbonad trots att  hon har moderna värderingar och att  hon ”finner sig väl 

tillrätta” i Sverige.34 Debatten om slöjan inom islam tas även upp då författarna (till skillnad 

från  många  av  de  andra  läroboksförfattarna)  påstår  att  varken  Koranen  eller  haditherna 

påbjuder slöjan och att kvinnan generellt sett inte ska klä sig utmanande.35 I Koranen går trots 

detta att läsa:

Säg ock till de rättrogna kvinnorna, att de behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina behag 

undantagandes vad som alltid synligt därav! Och de må kasta sin slöja över sin barm och ej visa sina 

behag annat än för sina män eller sina fäder eller sina mäns fäder eller sina söner eller sina mäns söner 

eller sina bröder eller sina bröders söner eller sina systrars söner eller sina kvinnor eller de slavar, över 

vilka de råda, eller sådana stackare till män, som ej hava något sinne därför, eller barn, som ej förstå 

sig på kvinnors nakenhet.36

Beskrivningen av familjen i  Religion A 2000 av Thulin och Elm kan ligga långt bort från 

bilden av den västerländska kvinnan. Författarna menar att den muslimska kvinnan ska sköta 

hemmet, inte får vara utmanande klädd, är psykiskt svagare än mannen, att hon måste bevisa 

inför  domstol  att  mannen  inte  utfört  sina  plikter  i  äktenskapet  vid  en  skilsmässa  och att 

mannen tar hand om barnen vid skilsmässan. Detta motiveras med att mannen är ekonomisk 

33 Eriksson, Mattsson och Hedengren 2004 Söka svar Religionskunskap kurs A & B, s. 304-305.
34 Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001, s. 58.
35 Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001, s. 76. Liknande resonemang finns i Löwgren, Ahlberg 
och Rydberg 1997 Tro i tid och rum, s. 135.
36 Koranen 2003, s. 266. 
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försörjare för hustru och barn och det är även anledningen till att kvinnor får ärva hälften så 

mycket som männen.37 

I Religionskunskap skriver Rodhe och Nylund om islam i Sverige där 1900-talets stora ökning 

av antalet muslimer beskrivs som ”Det märkligaste som har hänt i Sverige på religionens 

område”.38 Ring  utvecklar  i  Religion  och  sånt  Religionskunskap  kurs  A tanken  om  att 

människor i Sverige ansvarar för sina egna misstag medan muslimer menar att varje enskild 

handling är en direkt påverkan på familjen. Ofta krävs det mer av muslimska flickor vilket 

Ring försöker likna vid synen på en svensk kvinna med många sexuella erfarenheter. Den 

svenska kvinnan uppfattas som billig medan en man ses som en ”riktig karl”.39

Känslan av vi och dem kan förstärkas av Löwgren, Ahlberg och Rydbergs beskrivning av 

muslimer i Tro i tid och rum där en svensk konvertit berättar om bilmekanikern Mustafa. Han 

förklarar  att  Mustafa  mekade  under  en  bil  på  en  plywoodskiva  när  han  rullade  ut  sin 

bönematta på den och tillsammans förrättade de bön.40 Författarna har även konstruerat frågor 

vilka eleverna ska analysera och samtala  kring. Under fråga tre presenterar författarna ett 

påstående vilket en företrädare för Ahmadiya-rörelsen ska ha uttryckt. Företrädaren menar att 

det svenska folket inte längre är trogen den svenska religionen och att de då lättare kommer ta 

till sig islam. Vidare påstår han att svenskars andliga förvirring beror på att de inte har en 

religion som hjärnorna accepterar och där själarna kan vila.41 

Thulin och Elm har en frågeställning i Religion A 2000 som kallas för ”Problemsituation 1” 

vilken beskriver ett arbetslag där alla är beroende av varandra. Kemal är från Turkiet, troende 

muslim och ny på arbetet. Problemet är att Kemal går iväg under skiftet för att be vilket stör 

arbetslagets rytm och inkomsterna sjunker. Trots detta ses Kemal som en bra arbetskamrat 

som är duktig på sitt jobb. Eleverna ska här komma fram till lösningar på problemet.42 Vidare 

ställer sig Thulin och Elm positiva till att islams jämlikhetstanke kan påverka andra kulturer i 

framtiden. I nästa mening menar de dock att vi i vår kultur kommer ha svårt att acceptera den 

hårda styrningen av varje människas liv som påbjuds i Koranen.43 

37 Thulin och Elm 2000, s. 104. Liknande resonemang finns i Löwgren, Ahlberg och Rydberg 1997, s. 140 och i 
Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001, s. 73.
38 Rodhe och Nylund 1999 Religionskunskap, s. 170.
39 Ring 2004 Religion och sånt Religionskunskap kurs A, s. 96-97.
40 Löwgren, Ahlberg och Rydberg 1997, s. 131.
41 Löwgren, Ahlgren och Rydberg 1997, s. 143.
42 Thulin och Elm 2000, s. 101.
43 Thulin och Elm 2000, s. 107.
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3.1 Summering av vi- och dem-tendenser

De tendenser i läroböckerna vilka kan leda till att eleverna känner ökad vi- och dem-känsla 

mot islam och muslimer är inledningsvis författarnas egna poängteringar om att människor i 

väst  kan känna sig  främmande inför  vissa  företeelser  inom islam. Även tendenser  till  att 

framhäva  det  som  ligger  längst  bort  från  väst,  så  som  stympningsstraff,  plikterna  inom 

äktenskapet, månggifte och bruket av slöjan, kan öka vi- och dem–känslan för eleverna. Detta 

då läroböckerna över lag inte har en jämn fördelning av fakta och därför inte beskriver lika 

mycket likheter med väst. I ett försök att motverka dessa tendenser kunde islam i Sverige 

istället få ett ökat utrymme vilket kan kännas närmare för eleverna. De förhållandevis små 

avsnitt  som  redan  finns  om  islam  i  Sverige  beskriver  framför  allt  islam  ur  olika 

problemsituationer vilket kan få eleverna att vidare associera islam till just problem.

Exempel på en annorlunda text som i all välmening ändå riskerar att öka elevers syn på vi och 

dem  är  Eriksson,  Matsson  och  Hedengrens  försök  till  att  beskriva  generaliserande 

uppfattningar  som muslimer  kan ha om svenskar.  Här  finns  det  en risk för  den  motsatta 

effekten då eleverna blir än mer distanserade från muslimerna samtidigt som de får ”kunskap” 

om  hur  fel  muslimer  uppfattar  svenskar.  Det  kan  inte  vara  till  fördel  att  i 

lärobokssammanhang ställa  hårt  mot hårt  då det  inte för ”de andra”  närmare  utan istället 

längre ifrån. Något motsägande är författarnas inledande mening med att ”muslimer inte kan 

generaliseras” då de själva använder precis det i muslimers uppfattning av svenskar.

4 Väst som föräldern och orienten som barnet
Alm intar de muslimska ländernas position i  Livsfrågor förr och nu då deras ekonomiska 

beroendeförhållande till Västerlandet beskrivs som att det ”känts förnedrande” för muslimer. 

Alm nämner även problematiken med att förena ett västerländskt synsätt på teknik, politik och 

ekonomi med det traditionella muslimska tänkandet.44 De fundamentalistiska strömningarna i 

islam beskriver Alm som att muslimer vill slå fast att de är en oberoende kultur som kräver 

respekt för sin egenart. Samtidigt förklarar Alm att många unga i den muslimska världen har 

en ny stolthet över sitt kulturella och religiösa arv och att ”fundamentalismen bärs upp av stor 

entusiasm och idealism”. Vidare beskriver Alm svårigheterna med att avgöra om muslimsk 

44 Alm 1996, s. 138.
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fundamentalism kommer att  konkurrera ut  demokratisk liberalism i framtiden.  Alm ställer 

frågan om det bara är en ”dagslända, uppkommen ur speciella förhållanden” som är ”dömd att 

försvinna när de ändras”.45

I  Relief  A  Religionskunskap beskriver  Arvidsson,  Axelsson,  Hermansson  och  Tidman 

skillnaderna  mellan  länder  och områden i  världen där  författarna  poängterar  att  kvinnans 

situation kan vara mycket  varierad.  Kvinnans ställning anses  vara förbättrad i  en modern 

sekulariserad islamtolkning vilket den stigande utbildningsnivån för män och kvinnor bidragit 

till. En annan bidragande faktor menar författarna är globaliseringsprocessen genom TV och 

film vilket ”skyndar på denna utveckling”.46 

Löwgren, Ahlberg och Rydberg i  Tro i tid och rum menar att Muhammeds uppmaning till 

människorna om att de skulle uppträda anständigt mot varandra är anledningen till bruket av 

slöjan. Den beskrivs som en räddning för kvinnan ”i en tid med löslig moral” och att dagens 

moderna  samhälle  har  svårt  att  behålla  slöjan.  Vidare  förklarar  författarna  att  muslimska 

kvinnor idag kan ha baddräkt, kort kjol och gymnastikkläder, men att utvecklingen i Iran har 

gått åt andra hållet istället.47 

Under rubriken ”Tradition, text och tolkning” i  Hela livet Religion, etik,  livsfrågor menar 

Olivestam, Thorsén och Westermark att  Korantexterna tros ha tillkommit  genom att  vissa 

berättelser övertogs från Bibeln. Händelser och personer omvandlades för att det skulle passa 

en  islamanpassad  tolkning  bättre.  Det  utvalda  folket  övertogs  och  gjordes  om,  de  heliga 

platserna så som Jerusalem blev även heligt för Muhammed, fastan (Ramadan), bönetimmar 

och  allmosan  togs  även  över.48 Löwgren,  Ahlberg  och  Rydberg  beskriver  profeten 

Muhammed som en ”övermänsklig  varelse”  vilken  omgav sig  av  mirakel  och underverk. 

Författarna menar även att Muhammed som kameldrivare kom i kontakt med religioner som 

judendom och kristendom.49 

I  Religionskunskap menar Rodhe och Nylund att Muhammed framställs som den som gav 

kvinnorna  en  bättre  ställning  av  muslimer  som  väljer  att  genomföra  reformer  med 

västerländskt inflytande. Författarna menar dock att en motsatt utveckling går att se då vissa 

45 Alm 1996, s. 145.
46 Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001, s. 73.
47 Löwgren, Ahlberg och Rydberg 1997, s. 140.
48 Olivestam, Thorsén och Westermark 1994, s. 124-125.
49 Löwgren, Ahlberg och Rydberg 1997, s. 124.
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väljer  att  återgå  till  traditionella  seder  utan  ledning  från  Koranen  för  att  visa  sin 

motsatsställning till västerländsk kultur. 

Rodhe och Nylund menar att muslimer själva har svårt att avgöra vad som är nödvändiga 

traditioner (Guds vilja) och vad som är nationella bruk.50 Vidare menar författarna att kravet 

på fastan kan mildras då det exempelvis leder till minskade arbetsinsatser. Rodhe och Nylund 

menar  dock  att  försöken  till  att  avskaffa  fastemånaden  har  misslyckats  då  Ramadan  är 

populärt.51 

4.1 Summering av väst som föräldern och orienten som barnet

Läroböckernas beskrivningar av väst som dominant förälder och islam som underkuvat barn 

framställs  i  en  mer  underliggande  ton  i  texten  än  någonting  direkt  uttalat.  Alm  inleder 

exempelvis  med  en  beskrivning  utifrån  islams  synsätt  vilket  leder  till  viss  insikt  i 

svårigheterna med att förena det muslimska med det västerländska. Vidare ändras dock tonen 

i språket när fundamentalismen beskrivs då Alm menar att det är ”en dagslända” vilken är 

”dömd att försvinna när de ändras”. Intrycket blir att fundamentalister inom islam bör tas lika 

lite på allvar som en upprorisk tonåring då de ändå kommer att växa upp och ändras till västs 

(förälderns) fördel med tiden. 

Beskrivningen av att globaliseringsprocessen har kommit till muslimska kvinnors undsättning 

då hon kan bära både baddräkt och kjol visar författarnas subjektivitet då de utgår från en 

västerländsk  norm.  Även  resonemanget  om  att  avskaffa  Ramadan  visar  på  författarnas 

västerländska syn på en populär muslimsk högtid som de anser vara onödig då den leder till 

minskade arbetsinsatser.

Det faktum att islam endast beskrivs som ett plagiat av judendom och kristendom i flera av 

böckerna är oroväckande då (trots många likheter)  detta kan leda till  att  eleverna inte får 

uppfattningen av att  religionen har  någonting eget.  Det  förstärks  även av att  Muhammed 

beskrivs som en ”övermänsklig varelse” vilket för honom bort från människan Muhammed 

och istället likställs med Jesus.

50 Rodhe och Nylund 1999, s. 183.
51 Rodhe och Nylund 1999, s. 177. 
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5 Islam som outvecklad, oförutsägbar eller farlig
Alm beskriver shiiter och sunniter i Religionskunskap för gymnasiet A- och B-kursen som det 

som ”väckt mest uppmärksamhet i Västerlandet nog är shiiters beredvillighet att dö för sin 

tro”.52 I Hela livet Religion, etik, livsfrågor ger Olivestam, Thorsén och Westermark följande 

beskrivning av shiiter:

Alis son och efterträdare, Hussein, led martyrdöden i ett slag mot sunniterna vid Kerbala. Detta tyddes 

så att sanningen kräver offer och lidande för att segra. Husseins dödsdag firas därför ofta realistiskt 

med blodsristande. Dit hör idag nära 10 procent av alla muslimer.53

Thulin och Elm menar i  Religion A 2000 att shia ofta ansetts vara en drivande kraft av de 

dramatiska politiska händelserna i Mellanöstern och att detta bidragit till massmedias bild av 

islam likställt  med terrorism,  våld  och krig.  Författarna  förklarar  företeelsen  som att  den 

fundamentalistiska rörelsen är stark inom shia  och att  shiamuslimer  är beredda att  dö för 

tron.54 

Alm presenterar de traditionella fundamentalisterna i Religionskunskap för gymnasiet A- och 

B-kursen vilka han ger namnet ”islamister” som det allt oftare kallas i väst.

När det gäller tillämpningen av sharia brukar islamisterna framför allt kräva särskilda skolor för flickor 

och pojkar, strikt döljande kläder för kvinnor, förbud mot alkohol och förbud att ta ut ränta på utlånade 

pengar.  Det  viktigaste  verkar  vara  att  dra  en  klar  gräns  mot  modernismen och mot  västerlandets 

värderingar och livsstil.  Islamister är ofta unga, välutbildade människor som är mycket frustrerade. 

Deras  personliga  framtid  ser  mörk  ut,  eftersom att  det  inte  finns  tillräckligt  många  kvalificerade 

arbeten.55

Alm drar slutsatsen att en tydlig förändringsprocess pågår som drivs av modernistiska eliter 

vilken  gynnar  islamismens  framfart  i  de  muslimska  länderna.  Det  faktum att  islamismen 

bildar  en kanal  för  folkligt  missnöje visar  på  att  den,  enligt  Alm, inte  är  någon tillfällig 

företeelse.56 Alm menar i  Livsfrågor förr och nu att  många inom islam anser att  martyrer 

kommer direkt till paradiset.57 

52 Alm 1999, s. 127.
53 Olivestam, Thorsén och Westermark 1994, s. 135. Liknande resonemang finns i Löwgren, Ahlberg och 
Rydberg 1997, s. 138.
54 Thulin och Elm 2000, s. 107. Liknande resonemang finns i Alm 1996, s. 136.
55 Alm 1999, s. 152.
56 Alm 1999, s. 156. Liknande resonemang finns i Ring 2005, s. 159.
57 Alm 1996, s. 130.
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Björlin beskriver fundamentalism i Livets kurs Religionskunskap för gymnasiet som det islam 

vilket radikalt vill ändra samhället så det styrs av sharialagarna vilket kan exemplifieras med 

Iran.  Björlin  menar  att  denna  utveckling  märks  av  i  massmedia  och  skapar  rubriker  i 

nyhetsflödet då den intensiva kampen ofta innefattar vapen.58 Löwgren, Ahlberg och Rydberg 

beskriver islam och våld i Tro i tid och rum utifrån ett Korancitat hämtat från Sura 2 där rätten 

att  strida  för  Guds  sak  betonas.  Författarna  förklara  detta  med  att  det  tydligt  framgår  i 

Koranen att  människan inte ska ”vända andra kinden till”  och därför  ger  tillåtelse  till  att 

angripa brutal ondska med våld om det krävs.59 Vidare ställer författarna frågan om eleverna 

håller med islam om att det är nödvändigt att använda våld ibland.60 

Thulin och Elm menar i  Religion A 2000 att fundamentalistiska gruppers reaktioner i mötet 

med västerländsk politik, ekonomi och levnadsmönster har visat sig genom stridigheter över 

den muslimska världen.61 Vidare menar Thulin och Elm att drömmen om en muslimsk stat 

finns  och  att  det  drar  som  en  ”väckelsevåg”  genom  muslimska  länder.  Förklaringen 

författarna  ger  är  att  besvikelsen  är  stor  över  västs  negativa  inflytande  och  misslyckade 

politiska experiment.  Detta,  menar författarna,  stärker den fundamentalistiska rörelsen och 

leder till att islam har återtagit den politiska makten i länder som Pakistan och Iran.62 

Djihad beskrivs i Hela livet Religion, etik, livsfrågor där Olivestam, Thorsén och Westermark 

menar  att  det  skapade  förutsättningen  för  islams  spridning  på  600-talet.63 Vidare  menar 

författarna  att  bönen  tränar  människan  till  lydnad  inför  skapelsen  och  för  djihad,  vilken 

beskrivs som ”strävan efter att göra sitt yttersta för Gud”.64 Djihad är enligt författarna en 

”strävan eller kamp till det yttersta av ens förmåga” vilken kan innefatta försvarskrig i Guds 

namn. Om en muslimsk stat blir anfallen är det andra muslimska staters plikt att hjälpa dessa 

muslimer. Koranen belönar, enligt författarna, plikten att offra sitt eget liv i krig med en plats 

i  paradiset.65 Djihad beskrivs även i  Söka svar Religionskunskap kurs A & B  av Eriksson, 

Mattsson och Hedengren där de väljer bort beskrivningen av det inre kriget hos muslimer i 

strävan efter att bli bättre människor.66 

58 Björlin 1996 Livets kurs religionskunskap för gymnasiet, s. 150.
59 Löwgren, Ahlberg och Rydberg 1997, s. 141.
60 Löwgren, Ahlberg och Rydberg 1997, s. 143. 
61 Thulin och Elm 2000, s. 98.
62 Thulin och Elm 2000, s. 106.
63 Olivestam, Thorsén och Westermark 1994, s. 118.
64 Olivestam, Thorsén och Westermark 1994, s. 130.
65 Olivestam, Thorsén och Westermark 1994, s. 131.
66 Eriksson, Mattsson och Hedengren 2004, s. 317. Liknande resonemang finns i Thulin och Elm 2000, s. 97.
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Thulin och Elm menar i Religion A 2000 att muslimska lagar har stränga straff och att vissa 

länder använder Sharialagarna som världslig lag. Författarna förklarar att  stympningsstraff 

kan tillämpas, men att straffet kan bli mildare om en person stal på grund av svält eller om 

personen ångrar sig och ber om Allahs nåd. Upprepad stöld kan leda till avhuggning av ena 

handen,  äktenskapsbrott  till  offentlig  prygling  eller  dödsstraff  och  en  otrogen  kvinna bör 

stenas till döds om det finns fyra vittnen till brottet. Författarna poängterar dock att straffen i 

Koranen är förhållandevis milda i jämförelse med Gamla Testamentet och det betonas att 

Koranen beskriver Allah som förlåtande och barmhärtig.67 

I  Hela  livet  Religion,  etik,  livsfrågor beskriver  Olivestam,  Thorsén  och  Westermark 

Muhammeds yngsta dotter Fatima som ett föredöme för muslimska kvinnor då hon var en 

idealisk hustru som underordnade sig sin man och uppfostrade barnen.68 Efter all utveckling 

kvinnorollen gått  igenom menar Löwgren, Ahlberg och Rydberg i Tro i  tid och rum att  i 

länder där Koranen betraktas som högsta lag är kvinnan fortfarande underordnad. Som en 

parentes i ämnet förklarar författarna att unga muslimer inte får hålla i varandra vid dans då 

kvinnans kropp inte får beröras av en man före äktenskapet.69 

Rodhe och Nylund menar i  Religionskunskap att  det inte är ovanligt  att  träffa muslimer i 

Sverige och skillnaden mellan muslimer som vill bevara hemlandets traditioner och de som 

anpassar sig till Sveriges förhållanden beskrivs. Författarna menar att det blir konflikter, både 

mellan muslimer och det svenska samhället.70 I  Relief A Religionskunskap menar Arvidsson, 

Axelsson, Hermansson och Tidman att det för unga muslimer kan innebära problem då de 

möter  den  europeiska  ungdomskulturen  i  form av  ”krocken  mellan  traditionell  muslimsk 

familjesyn och personlig frihet”.71 

Thulin och Elm beskriver i Religion A 2000 Mehmet som en icke-praktiserande muslim, som 

kom från Egypten till Sverige för tio år sedan och som blivit svensk medborgare. Han gifter 

sig med Pia från Sverige som träffar en annan man efter några år och vid skilsmässan får Pia 

vårdnaden om deras gemensamma son. När Pia ska hämta sonen på dagis finns han inte där 

och  det  visar  sig  att  Mehmet  har  hämtat  honom och  lämnat  honom hos  sina  föräldrar  i 

67 Thulin och Elm 2000, s. 103. Liknande resonemang finns i Björlin 1996, s. 145-146 och i Löwgren, Ahlberg 
och Rydberg 1997, s. 140-141.
68 Olivestam, Thorsén och Westermark 1994, s. 117.
69 Löwgren, Ahlberg och Rydberg 1997, s. 140-141.
70 Rodhe och Nylund 1999, s. 170-171.
71 Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001, s. 77.
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Egypten. När Mehmet träffar Pia i Sverige förklarar han att sonen ska växa upp i Egypten. Pia 

som vill ha sin son tillbaka kan inte acceptera detta. Eleverna förväntas fundera kring hur 

Mehmet kan motivera sitt handlande, vad Pia kan göra och om de själva tycker att Mehmet 

handlat rätt eller fel.72 

5.1 Summering av islam som outvecklad, oförutsägbar eller farlig 

Flera av läroböckerna beskriver shiiter som våldsamma och villiga att dö för sin tro vilket kan 

kännas onödigt med tanke på att (så som Olivestam, Thorsén och Westermark påpekar) shiiter 

endast  består  av 10 % av muslimerna.  Den fördomsfulla  synen på shiamuslimer  kan öka 

genom  dessa  beskrivningar  då  det  inte  står  i  läroböckerna  att  långt  ifrån  alla  shiiter  är 

våldsamma. Även läroböckernas ingående beskrivningar av Sharialagarnas straffsystem kan 

inge  ett  rått  intryck  vilket  hos  eleverna  kan  förstärka  uppfattningen  av  muslimer  som 

outvecklade och blodtörstiga. Thulin och Elm väljer dock att poängtera att straffen i Gamla 

testamentet är värre vilket kan ge eleverna ett annorlunda perspektiv på islam. Författarna gör 

dock misstaget att inte beskriva några exempel på straff ur Gamla testamentet vilket leder till 

att uttalandet endast lämnas hängande i luften. 

Vidare  inger  inte  Thulin  och  Elms  beskrivning  av  Mehmet  något  vidare  förtroende  för 

muslimska män då de här framställs som oförutsägbara och där igenom farliga att beblanda 

sig med.

6 Islam och muslimer som en grupp
I Religionskunskap för gymnasiet A- och B-kursen menar Alm att Allah snart kommer ”döma” 

världen och att människorna ”måste omvända sig” och ”rätta sig” efter Allahs krav.73 Alm 

förklarar vidare ordet islam som underkastelse och muslim som en som underkastar sig Guds 

vilja och menar att betydelserna ”speglar läget bra”.74 Allahs ”krav” gäller människans hela 

verksamhet och liv menar Alm i  Livsfrågor förr och nu.75 Guds stränghet  betonas även i 

Relief  A Religionskunskap  av Arvidsson,  Axelsson,  Hermansson och Tidman vilka vidare 

menar att Koranen även beskriver Guds barmhärtighet och godhet. Författarna menar att Guds 

upphöjdhet och människans underkastelse tillsammans kompletterar bilden av storheten.76 På 
72 Thulin och Elm 2000, s. 105.
73 Alm 1999, s. 125.
74 Alm 1999, s. 130. Liknande resonemang finns i Löwgren, Ahlberg och Rydberg 1997, s. 123.
75 Alm 1996, s. 123.
76 Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001, s. 63.
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flera  ställen  i  Livsfrågor  förr  och nu beskriver  Alm människan utifrån  Allahs  ögon som 

obetydlig.77 

I Religionskunskap för gymnasiet A- och B-kursen menar Alm att kalifen som tillsattes efter 

Muhammeds död hade ”makt och myndighet över alla troende”. Vidare kommer Alm med en, 

enligt honom, ”enkel” förklaring till  varför landet Iran varit  inblandat i självmordsattentat 

under senare år vilken är att Iran sedan 1500-talet varit shiariktningens huvudland.78 

Ring  beskriver  ramadan  i  Religion  och  sammanhang  Religionskunskap  kurs  A  B som 

”förbjudet” att dricka, äta, röka eller ha sex.79 Björlin menar i  Livets kurs Religionskunskap 

för gymnasiet att alkoholkonsumtionsförbudet inom religionen hittar stöd i Koranen vilken 

även kan tolkas till att innefatta endast berusningseffekten.80 I Koranen står även följande:

Det finns intet tvång i religionen, den rätta vägen är tydligt skild från förvillelsen, och den, som förnekar 

Tagut och tror på Gud, han håller fast i det starkaste handtag, som ej har någon rämna; ja Gud är den 

Hörande, den Vetande.81

I  Relief  A  Religionskunskap beskriver  Arvidsson,  Axelsson,  Hermansson  och  Tidman 

sunniriktningen  som en grupp vilka  prioriterar  andligt  liv,  ofta  har  en  samhällsbevarande 

karaktär och tror på den enskilda människans förmåga.82 Författarna beskriver muslimer som 

en heterogen grupp utan gemensam organisation,  men menar även att  muslimer  mer eller 

mindre lever i konflikt med omgivningen och ibland inbördes.83 

Alm beskriver även omskärelse av flickor i Livsfrågor förr och nu där det framgår att det inte 

är en muslimsk sed, men att det sker på flera håll i den muslimska världen.84 

77 Alm 1996, s. 128, 130.
78 Alm 1999, s. 127.
79 Ring 2005, s. 144. Liknande information om vallfärden till Mecka finns på s. 145. Liknande information om 
ramadan finns i Eriksson, Mattsson och Hedengren 2004, s. 307.
80 Björlin 1996, s. 143.
81 Koranen 2003, s. 48.
82 Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001, s. 67.
83 Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001, s. 74.
84 Alm 1996, s. 135. Liknande resonemang finns i Löwgren, Ahlberg och Rydberg 1997, s. 135.
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6.1 Summering av islam och muslimer som en grupp

I  några av läroböckerna beskrivs reglerna under  Ramadan och förbudet  mot alkohol  som 

tvångsaktiga medan Koranorden står fast vid att det inte finns något tvång inom religionen. 

Det framgår inte att det finns många varianter på vad muslimer i olika delar av världen väljer 

att praktisera av islams traditioner, vilket kan leda till ett generaliserande och fördomsfullt 

intryck av att alla muslimer gör allt det som författarna beskriver. 

Alms ”enkla” förklaring till  Irans självmordsattentat som shiariktningens fel bagatelliserar, 

generaliserar och förenklar allvarliga konflikter vilket inte bidrar med en mer nyanserad bild 

av  shiamuslimer.  Arvidsson,  Axelsson,  Hermansson  och  Tidmans  beskrivning  av  att 

muslimer inte kan ses som en homogen grupp omkullkastas helt då de vidare generaliserar 

muslimer genom beskrivningen av att mer eller mindre alla lever i konflikt med omgivningen.

7 Stereotyper mot ett nytt tänkande
Under denna rubrik tas det nya tänkandet i läroböckerna upp vilket står i kontrast mot de 

orientalistiska tendenserna. Finns det beskrivningar i läroböckerna som ger en mer rättvis bild 

av islam och muslimer och på vilket sätt kan detta visa sig?

7.1 Alla muslimer är inte likadana

I Livsfrågor förr och nu beskriver Alm skillnader i beteende och tro hos muslimer med olika 

bakgrund med att islam idag finns i många olika samhällen och kulturer.85 Ring poängterar i 

Religion och sammanhang Religionskunskap kurs A B  att alkoholförbudet inte efterlevs av 

alla  muslimer  i  alla  muslimska  länder.86 Vidare  menar  Ring  i  Religion  och  sånt,  

Religionskunskap kurs A att långt ifrån alla muslimer ber fem gånger per dygn. Ring förklarar 

det med att många muslimer är sekulariserade och deltar i liten utsträckning i det religiösa 

livet.87 

Ring menar även att det inte finns någon enkel förklaring till motsättningar och skillnader i 

dagens muslimska värld. Vidare menar Ring att en förklaring kan vara huruvida du tillhör 

85 Alm 1996, s. 122.
86 Ring 2005, s. 147.
87 Ring 2004, s. 91. Liknande resonemang finns i Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001, s. 60.
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sunni eller shia, men att det är mer avgörande om du kommer från landsbygd eller stad och 

vilket  land du härstammar  från.88 Arvidsson,  Axelsson,  Hermansson och Tidman menar  i 

Relief A Religionskunskap att generella beskrivningar innebär att fördomar förstärks och att 

feltolkningar görs.89 I  Hela livet Religion, etik, livsfrågor beskriver Olivestam, Thorsén och 

Westermark muslimers mångfald och menar att alla muslimer tros tillhöra umma, vilken står 

för den världsvida muslimska gemenskapen. Författarna menar att muslimer är olika och att 

det i mötet med andra trosfränder framträder att islam inte alltid stämmer med den kultur man 

själv är uppfostrad inom. Olika tolkningar av islam och samhälle blir tydliga och varje muslim 

i en ny miljö får söka finna en tradition och hitta svar på frågor för att kunna försvara sin tro.90

Alm menar i Religionskunskap för gymnasiet att det är en vanlig missuppfattning att muslimer 

likställs med araber. Alm förklarar att alla araber inte är muslimer och att missuppfattningen 

beror på att islams gudstjänstspråk är på arabiska.91

Vidare  tar  Alm  upp  olika  terroristgruppers  aktioner  i  Livsfrågor  förr  och  nu och  att 

terrorgrupper  inte  är  representativa  för  islam.92 Ring  poängterar  även  i  Religion  och 

sammanhang Religionskunskap kurs A B att liberala och konservativa förekommer inom både 

sunna-  och shia-  inriktningen.93 I  Relief  A  Religionskunskap inleder  Arvidsson,  Axelsson, 

Hermansson  och  Tidman  texten  med  uppfattningen  av  islam i  massmedia.  Orden  terror, 

kvinnoförtryck  och  intolerans  tas  upp  och  beskrivs  som avvikande  och  döljande  för  den 

verkliga helhetsbilden av islam. Orden står i kontrast till ökad gemenskap, meningsfullhet och 

framtidstro  vilket  muslimer  upplever  islam som.  Vidare  ställer  författarna  frågan om den 

svenska religionen och islam inte ligger närmare varandra än vi tror.94

Djihad  beskrivs  i  Tro  i  tid  och  rum av  Löwgren,  Ahlberg  och  Rydberg  vilka  menar  att 

moderna muslimer tolkar det som plikt att bekämpa det onda i tillvaron och att fokus ligger på 

88 Ring 2004, s. 100.
89 Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001, s. 72. Liknande resonemang finns i Rodhe och Nylund 
1999, s. 170-171.
90 Olivestam, Thorsén och Westermark 1994, s. 120-121.
91 Alm 1999, s. 128 och i Alm 1996, s. 122. Liknande resonemang finns i Eriksson, Mattsson och Hedengren 
2004, s. 286.
92 Alm 1996, s. 136.
93 Ring 2005, s. 158. Liknande resonemang finns i Löwgren, Ahlberg och Rydberg 1997, s. 139
94 Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001, s. 53. Liknande resonemang finns i Thulin och Elm 
2000, s. 106.
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människans inre strid. Författarna betonar även försonlighet och samförstånd inom islam och 

förklarar att den arabiska hälsningen ”Salam” betyder fred och frid.95 

7.2 Problematisering

I  Relief  A  Religionskunskap  beskriver  Arvidsson,  Axelsson,  Hermansson  och  Tidman  ett 

problematiserande avsnitt där en rad frågor som rör islams påverkan på europeiskt samhällsliv 

ställs.  En  fråga  rör  vårt  eget  ansvar  för  den  islamska  fundamentalismen  och fanatismens 

starkare fotfäste i Europa.96 Eriksson, Mattsson och Hedengren tar upp en problematiserande 

fråga i Söka svar Religionskunskap kurs A & B där de för fram jämlikhetstanken inom islam. 

Frågan är hur tanken om att  alla  är lika inför Gud och att  alla  är syskon i samma familj 

stämmer med bilden av islam i massmedia?97 

7.3 Jämlikhet mellan män och kvinnor

Eriksson, Mattsson och Hedengren beskriver i Söka svar Religionskunskap kurs A & B vissa 

företeelser utifrån en muslimsk syn mer än en västerländsk. Författarna menar exempelvis att 

den kristna synen på Eva som orsak till syndafallet, då hon får Adam att äta av förbjuden 

frukt, i Koranen istället beskrivs som en jämlik synd.98 Vidare menar författarna att kvinnan 

och mannen inom islam har olika roller i  förhållande till  varandra men att  ”de har precis 

samma  värde”  vilket  även  förstärks  av  hadithernas  beskrivning  av  kvinnor  och  mäns 

jämlikhet  som ”en kams tänder”.99 Författarna  förklarar  det  patriarkala  systemet  i  många 

muslimska  länder  som mycket  äldre  än  islam och  att  islam ansågs  höja  kvinnors  status. 

Muhammed understryker i många hadither att den bästa muslimen är den som behandlar sin 

fru väl och därav kallades islam för ”Kvinnornas och slavarnas religion” av männen till en 

början.100 Ring belyser i Religion och sammanhang Religionskunskap kurs A B att islam ofta 

uppfattas som kvinnoförtryckande och våldsam, vilket är en missvisande bild som muslimer 

kämpar för att förbättra.101 Beskrivningen av kvinnors plats i moskén förklarar Ring med ord 

som ”särskild plats” och att kvinnan vid mens är ”befriad” från plikten att utföra bönen.102 I 
95 Löwgren, Ahlgren och Rydberg 1997, s. 142. Liknande resonemang finns i Ring 2005, s. 136-137, i Björlin 
1996, s. 147 och i Rodhe och Nylund 1999, s. 176.
96 Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001, s. 77.
97 Eriksson, Mattsson och Hedengren 2004, s. 313.
98 Eriksson, Mattsson och Hedengren 2004, s. 298.
99 Eriksson, Mattsson och Hedengren 2004, s. 300.
100 Eriksson, Mattsson och Hedengren 2004, s. 316. Vidare resonemang finns i samma bok på s. 305.
101 Ring 2005, s. 130. Liknande resonemang finns i Alm 1999, s. 135.
102 Ring 2005, s.144.
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Hela livet Religion, etik, livsfrågor beskriver Olivestam, Thorsén och Westermark att kvinnan 

har en egen självständighet mot mannen och att hon varken tvingas till äktenskap eller till att 

fortsätta leva med sin man mot sin vilja.103  

Olivestam,  Thorsén  och  Westermark  menar  vidare  att  kvinnornas  klädedräkt  ska  täcka 

kvinnans kropp förutom ansikte, händer och fötter och att de ska sitta löst för att möjliggöra 

ett aktivt samhällsliv där respekten för allas sexualitet och kön uppehålls. Mannens klädsel 

beskrivs som att den ska täcka mannens kropp från naveln till knäet och den motiveras av 

författarna som att sensualism och intimitet tillhör den äktenskapliga relationen och därför 

tonas ner i det offentliga livet. Detta, menar författarna, möjliggör jämlikhet mellan könen och 

att koncentrationen läggs på de sociala uppgifterna inom islam.104

7.4 Positiva beskrivningar av islam, Allah och Koranen

Ring inleder Religion och sammanhang Religionskunskap kurs A B med beskrivningen av att 

Gud  är  större  än  allt  annat  och  att  islams  grundtanke  är  ”att  människan  ödmjukt  ska 

underkasta sig Gud”.105 Ring beskriver ordet islam och använder en liknelse med en bokhylla 

från Ikea för att förklara innebörden av underkastelsens betydelse. Ring menar att muslimer 

behöver förlita sig på viss vägledning i livet på samma sätt som när en bokhylla från Ikea sätts 

ihop. Om vi inte följer instruktionerna resulterar det i en sned hylla med tre skruvar över.106 

Björlin beskriver islam i Livets kurs Religionskunskap för gymnasiet på följande sätt:

Tron på Islam är ett  tillstånd av lycka som förvärvats genom positiva handlingar och målmedvetet 

strävande. Koranen och traditionerna definierar de normer som bygger upp en meningsfull tro.107

Ring beskriver i Religion och sammanhang Religionskunskap kurs A B den förlåtande Guden 

vars vilja är att människan ska upptäcka sin sanna natur och leva i harmoni med skapelsens 

regler.108 Arvidsson,  Axelsson,  Hermansson  och  Tidman  beskriver  i  Relief  A 

Religionskunskap bilden av den kärleksfulla Guden då de menar att även satan har möjlighet 

att komma in i paradiset efter döden.109 

103 Olivestam, Thorsén och Westermark 1994, s. 117.
104 Olivestam, Thorsén och Westermark 1994, s. 133. Liknande resonemang finns i Ring 2005, s. 148.
105 Ring 2005, s. 127. Liknande resonemang finns i Olivestam, Thorsén och Westermark 1994, s. 120.
106 Ring 2005, s. 128.
107 Björlin 1996, s. 211.
108 Ring 2005, s. 130.
109 Arvidsson, Axelsson, Hermansson och Tidman 2001, s. 64. Liknande resonemang finns i Löwgren, Ahlberg 
och Rydberg 1997, s. 130 och i Thulin och Elm 2000, s. 100.



24

Björlin menar i Livets kurs Religionskunskap för gymnasiet att Korancitatet vilken beskriver 

det kravlösa inom islam bygger på tro och vilja och att tvång hindrar religiös utveckling.110

7.5 Resonemang för ökad tolerans

Alm  betonar  i  Religionskunskap  för  gymnasiet  A-  och  B-kursen vikten  av  att  motverka 

okunnighet, så en saklig och allsidig bild av den andre kan uppstå. Genom den menar Alm att 

insikten kan öka i  att muslimsk kultur har en del gemensamt med västerländsk i form av 

värderingar och människosyn. Vidare avslutar Alm avsnittet om ”Islam i Sverige” med att 

tolerans och fredlig samlevnad är bäst för alla parter.111 

I  Hela livet Religion, etik, livsfrågor frågar sig Olivestam, Thorsén och Westermark vilken 

hänsyn  som  bör  tas  från  judars,  muslimers  och  svenskars  håll  för  att  visa  respekt  och 

underlätta  samlevnad  med  varandra.112 Björlin  menar  i  Livets  kurs  Religionskunskap  för  

gymnasiet att  på samma sätt  som kristendomen påverkat  samhällen  kommer oundvikligen 

även den svensk-islamska kulturen att spegla de växtbetingelser som finns i Sverige.113 Thulin 

och Elm påpekar i Religion A 2000 att kristna länder har många muslimska anhängare då de 

kommit som arbetssökande eller flyktingar. De menar att kulturkrockarna som kan uppstå bäst 

löses genom förståelse och tolerans.114 Vidare menar Thulin och Elm att det kan vara den 

traditionella bilden av islam som fientligt inställd till kristendomen som präglar hur vi tänker. 

De  menar  att  ökad  förståelse  och  upplysning  från  alla  grupper  måste  till  för  att 

misstänksamheten, vilken grundar sig på bristande kunskaper om varandra, ska minska.115 

7.6 Summering av stereotyper mot ett nytt tänkande

Vid en närmare undersökning av de mer positiva beskrivningarna i läroböckerna går det att 

hitta många exempel på pedagogiska och mer rättvisa förklaringar av islam. 

Alm och Ring är endast några exempel på författare vilka menar att islam inte ser likadant ut i 

världen. Alla muslimer praktiserar inte alkoholförbudet, ber inte fem gånger om dagen, alla är 

110 Björlin 1996, s. 147.
111 Alm 1999, s. 157.
112 Olivestam, Thorsén och Westermark 1994, s. 142.
113 Björlin 1996, s. 151.
114 Thulin och Elm 2000, s. 98.
115 Thulin och Elm 2000, s. 108.
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inte araber och terrorism kan inte likställas med islam. Freden inom religionen framhävs i 

många av böckerna vilket kan ge en mer varierad bild av islam som ställs mot orientalismen.

Arvidsson,  Axelsson,  Hermansson  och  Tidman  ägnar  sig  även  åt  en  del  pedagogisk 

problematisering då de frågar vilken del väst har i den islamska fundamentalismen. Denna typ 

av problematisering kan föra eleverna till eftertanke vilket även kan leda till diskussioner som 

resulterar i utvecklande ny kunskap om islam.

Rings fantasifulla jämförelse av islam med en bokhylla från Ikea kan även lättare fånga upp 

sekulariserade elever i skolan där Ikeamöbler kan ligga närmare till hands än en religiös tro. 

Här tar Ring utgångspunkt i många elevers förståelsesfär och ger dem en djupare kunskap av 

en företeelse som kan vara svårare att förklara med 1000 ord.

Kristna och judars ansvar tas även upp i en del läroböcker i fråga om att öka toleransen och 

förståelsen för muslimer. Thulin och Elms resonemang om att den bristande kunskapen bär 

ansvar för vår misstänksamhet mot varandra är jag villig att hålla med om.

8 Analys och diskussion
Under denna rubrik ställs undersökningens resultat mot den tidigare forskningen samt mot 

Kursplanen i religionskunskap och Lpf 94. Mina egna tankar om undersökningens resultat 

framgår och uppsatsens frågeställningar diskuteras.

8.1 Analys av tidigare forskning

Korancitat i läroboksbeskrivningarna av islam beskriver Härenstam som att de ofta inger ett 

brutalt intryck hos eleverna då Koranen i regel inte problematiseras. Läroböckerna förmedlar 

en,  enligt  Härenstam,  förvriden  bild  av  skriften  då  den  mångfasetterade  och  översiktliga 

bilden inte ges utrymme för.116 

Några av läroböckerna använde sig av Korancitat eller hänvisningar till Koranen som enligt 

min mening förekom allt för sällan. Jag håller inte med Härenstam om att läroboksförfattare 

bör bortse ifrån Koranens innehåll för att undvika det, enligt Härenstam, ”brutala intrycket”. 

Här menar jag att det tvärtom kan vara bra för elever att få tillfälle att diskutera texterna i 

116 Härenstam 2005, s. 266-267.
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Koranen och att problemet med den brutala uppfattningen istället kan ligga i att läroböckerna 

inte  poängterar  nog  att  Koranen  är  skriven  under  en  viss  kontext  för  länge  sedan. 

Fördomsfulla  tankar  om Koranen  underbyggs  snarare  av  exempelvis  Rodhe och Nylunds 

beskrivning av att återgången till Koranen är ett direkt uppror mot västerländsk kultur.

Otterbeck  menar  att  människor  kan  förlöjliga,  demonisera  eller  förskjuta  det  avvikande 

samtidigt som de helt kan avlägsna dem från den ordnade världen och förpassa dem till ”den 

andre” som varken begriper någonting själv eller som det går att begripa sig på.117 

Detta  tror jag eleverna lättare  kan göra då läroböckerna förstärker  bilden av det  ”farliga” 

islam. Ett exempel på detta är Alms beskrivning av att islamister ofta är unga vilket föder en 

del  frågor  kring  var  informationen  är  hämtad  ifrån.  Risken  för  att  elever  ska  se  med 

fördomsfulla ögon på unga muslimer ökar samtidigt som det inte kan vara till fördel för unga 

muslimer i Sverige att läsa detta i sin religionslärobok. 

Härenstam  menar  att  intrycket  av  det  annorlunda  eller  ”konstiga”  förstärks  av 

osammanhängande formuleringar om beteendemönster och trosföreställningar som skiljer sig 

från  vår  kultur.  Vi-  och  dem–känslan  förstärks  av  bilden  av  muslimen  som  ber  eller 

läroböckers bilder av den svarta stenen då den ”vanliga människan”, som är lik oss, ständigt 

lyser med sin frånvaro.118 

Detta kan även appliceras på många av läroböckerna i denna undersökning då de på sina håll 

var inkonsekventa i uppdelningen av information samt i beskrivningen av olika muslimska 

företeelser vilket gav ett rörigt intryck. Svårigheten med att få klarhet över hur exempelvis 

Allah uppfattas inom islam kan bli stor då han på den ena sidan beskrivs som ”kärleksfull” 

och  på  den  andra  som  ”dömande”.  Här  kan  det  vara  till  fördel  om  författarna  istället 

förklarade färdigt en företeelse innan de gick över till en annan samt att de tog det utrymme 

som krävs för att så tydligt och rättvist som möjligt skapa bilden av islam. 

Härenstam efterlyser även en vidare beskrivning i läroböckerna av hur det är att leva som 

muslim idag och hur islam uttrycks  i  det  moderna samhället.  Denna del  är  oftast  väldigt 

komprimerad menar Härenstam och är därför ”ett klart pedagogiskt problem”.119 

Även detta går att hitta motsvarigheter till i några av läroböckerna i denna undersökning då 

mycket i texterna beskriver hur annorlunda muslimer är och beter sig. Liten information ges 
117 Otterbeck 2000, s. 104.
118 Härenstam 2005, s. 127.
119 Härenstam 2005, s. 125.
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om likheterna med oss i väst eller exempel på vad ”vanliga” muslimer lever efter för religiösa 

normer i Sverige. Det finns dock avsnitt om islam i Sverige som ger ett blandat intryck, men 

som  ändå  visar  att  det  har  fått  en  större  plats  mot  vad  den  fick  under  Härenstams 

undersökning.  Det  som är  extra framträdande  är  dock bilden av muslimer  i  Sverige  som 

problematiskt i form av kulturkrockar och konflikter. Thulin och Elms mardrömsscenario om 

Mehmet som lämnar sin son hos sina föräldrar i Egypten är under all kritik och onödig att ta 

med i en lärobok, och framför allt en som är avsedd endast för A-kursen i religionskunskap på 

gymnasiet. Det är ingen omöjlighet att detta scenario kan inträffa, även om det inte hör till 

vanligheterna, men det kan ytterliggare underbygga elevers fördomar och rädsla för att närma 

sig ”nysvenska” muslimer. Författarna borde istället koncentrera sig på att ge information som 

speglar det eleverna kan möta i sin vardag och genom det öka deras förståelse för islam som 

företeelse.

Härenstam observerar i sin undersökning svårigheterna med läroboksbeskrivningar som på ett 

rättvist  sätt  framställer  kvinnans roll  inom islam. Vidare menar  Härenstam att  mycket  av 

problemen ligger i att  den muslimska betydelsen för jämlikhet inte kan jämföras med den 

västerländska förståelsen av det som lika med jämställdhet. Män och kvinnor inom islam har 

huvudsakligen  olika  ansvarsområden  vilka  de  förväntas  uträtta.120 Utöver  detta  menar 

Härenstam att bruket av slöjan är en sed som fanns långt innan islam men som ändå uppfattas 

som muslimsk.121 

Elevers fördomar om kvinnorollen inom islam kan underbyggas då böckernas beskrivningar 

av den ideala hustrun som hemmafru och muslimska kvinnors färre rättigheter inför lagen 

skiljer sig mycket från västs sätt att se på könen. Tankar om att islam är outvecklad kan bildas 

då de inte låter en man och kvinna röra vid varandra under dans. Denna information kan 

kännas onödig då detta inte är någon grundläggande väsentlig kunskap om religionen.

En  del  av  läroböckerna  framhäver  dock  bilden  av  kvinnan  och  mannen  som  varandras 

jämlikar inom islam där exempelvis Eriksson, Mattsson och Hedengren menar att islam höjde 

kvinnornas status. Ring menar att islam som kvinnoförtryckande och våldsam är missvisande 

och Olivestam, Thorsén och Westermark beskriver bakgrunden till den traditionella klädseln 

som ett sätt för att uppehålla respekten för allas sexualitet och kön. När läroboksförfattarna 

ger utrymme åt att försöka förklara muslimers syn på avvikande beteende, i jämförelse med 

120 Härenstam 2005, s. 265.
121 Härenstam 2005, s. 235.
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väst, kan det leda till en mer rättvis beskrivning av varför exempelvis muslimer kallar män 

och kvinnor för jämlikar när det inte visar sig på samma sätt som i västvärlden.

Otterbeck  beskriver  i  sin  artikel  bilden  av  den  muslimska  världen  som full  av  våld  och 

kvinnoförtryck där islam ibland är motiv för dem som utför våldet. Otterbeck menar att vi inte 

kan  beskriva  islam  som  generellt  våldsam  eller  kvinnoförtryckande  då  det  inte  lämnar 

utrymme för motbilder eller mångfald. Våldsbilden tar inte heller hänsyn till den politiska, 

ekonomiska, sociala eller materiella strukturen som är den enskildes livsvillkor.122 

Jag menar att det även är läroböckerna som bidrar till denna bild då det, som även Otterbeck 

efterlyser, inte lämnas mycket ”utrymme för motbilder eller mångfald”. Jag vill inte tro att 

några av läroböckerna i undersökningen är ute efter att skapa denna bild, men detta blir ofta 

fallet  då  böckerna  saknar  en  balans  mellan  positivt  och  negativt  där  ofta  de  negativa 

beskrivningarna  väger  över.  Ett  undantag  till  detta  som  bör  framhävas  är  Söka  svar 

religionskunskap  kurs  A  &  B  av  Eriksson,  Mattsson  och  Hedengren  där  det  märks  att 

författarna genomgående har tänkt på att byta perspektiv i texten i beskrivningen av islam. 

Boken visar att det är möjligt för författare att föreställa sig andras situation för att beskriva en 

rättvis  bild  av  islam.  Detta  är  dock  inte  helt  genomgående  positivt  då  beskrivningen  av 

muslimers generaliseringar om svenskar istället kan leda till fler fördomar.

Härenstam  menar  att  läroboksförklaringen  till  muslimers  erövranden  av  stora  områden 

beskrivs  som  muslimers  fanatism.  Även  om  kunskapen  om  islam  är  begränsad  känner 

människor till att muslimer är fanatiker vilka söker martyrskap för en plats i paradiset.123

Härenstam menar att det faktum att islam likställs med våld, krig och politiska konflikter i 

muslimska  länder  ökar  vikten  av  läroplanernas  uppmaning  till  kritisk  användning  av 

materialet  i  klassrummet.  Detta  menar  Härenstam  är  befogat  inte  minst  när  det  gäller 

läromedlens syn på muslimska världen och islam.124 

Här kan det krävas att författarna anstränger sig till det yttersta (så som Eriksson, Mattsson 

och Hedengren) för att nästan överdriva islamperspektivet och väga upp mot den ofta helt 

igenom negativa bild eleverna kan få från andra håll i samhället. Läroboksförfattarna kan få 

bort mycket av de orientalistiska tendenserna om de som Härenstam väljer att förklara hur 

långt bort bilden av islam som våldsam är i grunden. 

122 Otterbeck 2006-11-12, s. 7-8: http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/003E9D8A
123 Härenstam 2005, s. 41.
124 Härenstam 2005, s. 57. Härenstam syftar här på den läroplan som inte längre är gällande, men uttalandet är 
fortfarande aktuellt då det även går att hitta i Lpf 94.
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I Härenstams bok står exempelvis följande citat:

Krig är inte ett av islams mål. Det är endast den sista utvägen, och skall användas endast då alla andra 

åtgärder har misslyckats. Islam är fredens religion, dess betydelse är fred, ett av Guds namn är Freden, 

muslimernas  dagliga  hälsning  är  fred,  adjektivet  ”muslim”  betyder  fredlig.  Fred  är  Islams  natur, 

betydelse och mål.125

Det våldsamma islam kan förstärkas  genom exempelvis  Löwgren,  Ahlberg och Rydbergs 

beskrivning  av  att  Koranen  uppmanar  muslimer  att  inte  vända  andra  kinden  till.  Denna 

beskrivning  har  en  tydligt  kristen  utgångspunkt  samtidigt  som  det  stämmer  dåligt  med 

muslimers uppfattning av islam som ”fredens religion”. 

Härenstam  menar  att  ytterliggare  ett  stort  problem  blir  aktuellt  i  fråga  om 

religionsundervisningen verkligen ska ägna sig  åt  att  behandla olika uppfattningar  av vad 

begrepp som exempelvis djihad ursprungligen står för. Vidare menar Härenstam att det finns 

risker med att extremisters tolkningar av djihad sprids och att bilden av islam som en fredlig 

religion ifrågasätts.126 

Precis som Härenstam observerade framhäver många läroböcker även i denna undersökning 

beskrivningen av djihad som det heliga kriget framför varje muslims inre kamp med sig själva 

vilket är ordets ursprungliga betydelse. Motsvarande Härenstams beskrivning av muslimers 

syn på islam som ”freden” och att krig inte är ett av religionens mål kan vara till fördel för 

eleverna att läsa i religionsläroböckerna.

Härenstams undersökning visar att vissa texter framställer underkastelsen till Allahs vilja som 

grundläggande anledning till fanatisk krigsiver.127 Vidare menar Härenstam att underkastelsen 

fungerar  som  centralt  tema  i  många  läroböcker  och  muslimer  tolkas  som  passiva, 

osjälvständiga och betydelselösa för Allah.128 Härenstam diskuterar även problematiken kring 

att Guds rättvisa, barmhärtighet och nåd betonas i få läroböcker där istället ett mer mekaniskt 

förhållande mellan Gud och människa beskrivs.129 

Den hårda tonen i beskrivningen av underkastelsen, som Härenstam reflekterat över, kvarstår 

i många läroböcker i denna undersökning då det exempelvis står att Allah kommer att döma 

världen.  Alm  uttrycker  att  den  totala  underkastelse  vilket  muslimer  förväntas  leva  efter 

125 Härenstam 2005, s. 203.
126 Härenstam 2005, s. 212.
127 Härenstam 2005, s. 112.
128 Härenstam 2005, s. 113.
129 Härenstam 2005, s. 167.
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”speglar läget bra”. Här uteblir beskrivningen av den kärleksfulla Guden och uppfattningen av 

underkastelsen inom islam som ett tvång för alla muslimer blir utbredd. Dessa beskrivningar 

riskerar även att föra islams Gud bort från den kristna Guden vilket kan leda till en ökad vi- 

och dem-känsla. För att istället öka förståelsen kan det krävas att likheten mellan den kristna 

och den muslimska Guden kommer i fokus och att olikheterna får ta ett steg tillbaka. 

Beskrivningen  av  islams  underkastelse  förklaras  dock  i  några  andra  läroböcker  som  att 

människan ödmjukt ska underkasta sig Gud och att Gud i grunden är kärleksfull, vilket blir en 

kontrast  till  de  andra  böckernas  beskrivningar  av  den  ”dömande”  Allah  som  ”kräver” 

människans underkastelse.  En enkel  ändring av ordval  kan framställa  underkastelsen som 

mycket  positivare  vilket  vi  kan  se  exempel  på  i  Rings  bok  där  muslimers  ödmjukhet  i 

underkastelsen framhävs.  Läroböckernas  ordval  har  makt  att  antingen höja  eller  sänka en 

beskrivning.

Otterbeck menar i sin artikel att orientalismen är förrädisk genom enhetliga och enkla bilder 

vilka  får  en  enskild  att  känna rätt  att  äga  kunskap om islam.  Människor  tror  sig  äga  en 

förståelse  av  hur  världen  är,  när  den  egentligen  är  mer  komplex,  intressant  och 

motsägelsefull.130 

Enhetliga  och  enkla  bilder  av  islam  finns  även  i  denna  undersökning  vilket  författarna 

antagligen  valde  att  framställa  för  att  presentera  en  lättillgänglig  fakta  om  islam.  Dessa 

beskrivningar kan dock framställa orientaliska bilder av islam vilket bekräftar för eleverna det 

de redan tror sig känna till om islam och fördomarna kan bli djupare.

Härenstam menar att kvinnlig omskärelse kan få funktionen som representativ för hela islam. 

Även om påståendet praktiseras över vissa områden, kan det innebära en generaliserande bild 

av den muslimska världen vilken eleverna uppfattar som väsentlig kunskap om islam.131 

En del av läroböckerna beskriver även i denna undersökning omskärelse av flickor vilket de 

menar inte är någon muslimsk sed men att  det förekommer på flera håll i  den muslimska 

världen. Här är det svårt att förstå varför läroböckerna väljer att skriva denna information 

under avsnittet om islam, då det enligt de själva inte är en muslimsk sed vilket då inte kan 

uppfattas som väsentlig information om islam. Även om författarna betonar att det inte är 

någon muslimsk sed ser ändå eleverna att det står under avsnittet om islam i läroboken och 

kan då ha svårigheter med att inte associera detta till islam. Majoriteten av böckerna väljer 

130 Otterbeck 2006-11-12, s. 8: http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/003E9D8A
131 Härenstam 2005, s. 238.
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även att bortse från det faktum att denna omskärelse endast sker på få ställen i världen och att 

det även praktiseras av kristna grupper i dessa områden. Jag anser dock att informationen i sig 

kan vara nyttig för eleverna att få, men att det inte bör står skrivet under islam som redan 

felaktigt fått vara ansiktet utåt för kvinnlig omskärelse. En förklaring till att det fortfarande tas 

upp i läroböckerna kan vara att det är västs yttersta ”bevis” på islams förtryck av kvinnan 

vilket maskeras som viktig kunskap om islam att informera eleverna om. 

Otterbeck menar att vissa konflikter kan uppstå då muslimska föräldrar får höra talas om den 

svenska religionskunskapsundervisningen. Muslimska föräldrar kan se med misstänksamhet 

på  ämnet  då  det  kan  uppfattas  som  att  skolan  försöker  få  barnen  att  överge  islam.  Här 

poängterar  Otterbeck  att  det  är  viktigt  att  lärarna  tar  sig  tid  och  förklarar  att 

religionsundervisningen handlar om att ge eleverna kunskap och förståelse för andra.132 

Detta menar jag att lärarna bör vara medvetna om då det enligt undersökningen finns många 

orientalistiska  tendenser  kvar  i  texterna  om islam som kan  behöva  uppmärksammas  och 

förklaras.  I  annat  fall  kan  risken  för  konflikter  öka  om  föräldrarna  läser  missvisande 

information med orientalistiska tendenser i beskrivningen av islam i läroböckerna.

Härenstam tar upp att  det största problemet med läroböcker är att  de inte problematiserar 

islam. Ofta handlar det om att en mindre del av muslimska världen får stå för ”hela” islam och 

att den representeras av de fundamentalistiska strömningar och ledare som finns.133

Härenstams efterlysning av problematisering av islam kan jag inte hålla med om fullt ut. Här 

har det utvecklats en del under de senaste åren vilket är positivt att uppmärksamma. Mer eller 

mindre alla böckernas frågor är väl formulerade, pedagogiska och relevanta (med några få 

undantag) vilket får eleverna att behöva tänka utanför sin egen förståelsesfär. Även om jag 

kritiserat några av böckernas så kallade ”Problemsituationer” av islams möte med Sverige så 

leder detta ändå till att eleverna reagerar, vilket jag antar var författarnas avsikt. Beskrivningar 

av inte lika extrema och mer verkliga vardagssituationer tror jag kan leda till att dessa frågor 

och resonemang blir mycket givande i klassrumsdiskussionen.

Enligt Härenstam måste kritik mot texter i läroböcker inte nödvändigtvis resultera i negativa 

resultat då många av läroböckerna i undersökningen är helt godtagbara. Härenstam betonar 

132 Otterbeck 2000, s. 60.
133 Härenstam 2005, s. 271.
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vikten av att få fram vilka böcker som är mindre bra och uppmärksamma böcker med mer 

rättvis beskrivning av islam.134 

Detta håller jag med om då de orientalistiska tendenserna många gånger fick dela utrymme 

med positiva och utvecklande förklaringar av islam. Majoriteten av böckerna har exempelvis 

tagit med att våld inte kan likställas med islam, även om andra delar av texten kan uppfattas 

som motsägande efter dessa meningar. Detta menar jag ändå är ett tecken på att författarna 

själva är medvetna om att generaliserande bilder av islam är det mest framträdande och detta 

är en positiv utveckling. Något liknande går inte att läsa om i Härenstams undersökning vilket 

kan betyda att det är en utveckling till det bättre som tillkommit de senaste åren. 

Mycket  av  Härenstams mer  negativa observationer  går  dock fortfarande att  hitta  i  denna 

undersökning vilket kan bero på att författarna till läroböckerna hämtat inspiration och fakta 

från tidigare utgivna böcker. Detta går att se exempel på då läroböcker utgivna av samma 

författare  under  olika  tidsperioder  innehåller  ungefär  samma  beskrivningar.  Genom  detta 

återanvändande av information kan det ta lång tid för helt nya upplägg och ny information om 

islam att ta plats i religionsläroböckerna. 

Härenstam frågar sig även om hemligheten bakom en bra läroboksbeskrivning av islam ligger 

i en vidare kontakt med muslimer samt en närhet till den aktuella forskningen. Vidare frågar 

han  sig  om  det  just  är  bortfallet  av  dessa  två  saker  vilket  leder  till  en  mindre  lyckad 

läroboksbeskrivning av islam och muslimer. 135 

Detta håller jag med om samtidigt som jag tror att få läroboksförfattare reflekterar över sin 

egen orientalism när  de  skriver  och  att  de  sällan  ägnar  sig  åt  att  byta  till  ett  muslimskt 

perspektiv i texterna. Jag tror även att författarna många gånger inte reflekterar över den vikt 

som  deras  beskrivning  av  islam  har  i  form  av  underbyggande  respektive  utplånande  av 

elevernas fördomsfulla eller orientalistiska tendenser. 

8.2  Beskrivningen  av  islam  i  läroböcker  i  jämförelse  med 
Kursplanen för religionskunskap och Lpf 94

I Lpf 94 står det att trygg identitet och medvetenhet om den egna kulturen och arvet från den, 

ökar förmågan till förståelse och empati för andras värderingsgrunder och villkor. Skolan ska 

134 Härenstam 2005, s. 271.
135 Härenstam 2005, s. 273.
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hjälpa  eleven  att  skapa  en  identitet  vilken  innefattas  och  relateras  till  det  svenska,  det 

nordiska, det europeiska och det globala.136 

Utifrån  Thulin  och  Elms  ”problemsituationer”  och  Löwgren,  Ahlberg  och  Rydbergs 

beskrivning av bilmekanikern Mustafas bön på en plywoodskiva kan det vara svårt att se hur 

Lpf  94s  uppmaning  på  något  sätt  har  tagits  i  beaktande  av  läroboksförfattarna.  Dessa 

beskrivningar kan istället leda till en oförståelse för andra kulturer.

Objektiviteten i undervisningen framhävs i  Kursplanen för religionskunskap  där det står att 

grundprincipen för  skolans  religionsundervisning  under  1960-talet  var  att  den  skulle  vara 

objektiv i den betydelse att undervisningen skulle vara saklig, allsidig och beskriva olika slags 

religioner och livsåskådningar.  Denna grundprincip har sedan ytterliggare utvecklats  inom 

religionskunskapsundervisningen.137 I  Lpf 94 står det även att eleven ska kunna bedöma och 

kritiskt  granska  det  den  hör,  ser  och  läser  för  att  kunna  ta  ställning  och  diskutera  olika 

värderingsfrågor och livsfrågor.138 Vidare nämns att skolans ändamål ska vara att eleverna 

kritiskt granskar och värderar förhållanden och påståenden.139 

Objektivitet och kritisk granskning är ingenting som är särskilt framträdande i läroböckernas 

beskrivningar av islam då exempelvis Rodhe och Nylunds beskrivningar av både återgången 

till Koranen och avskaffandet av Ramadan är allt annat än objektivt. Det kan här vara svårt för 

eleverna att kritiskt granska beskrivningar av islam då lärobokstexterna har en underliggande 

orientalism. Diskussioner  kan istället  gynnas  av att  lärobokstexterna  är  skrivna utifrån ett 

muslimskt perspektiv som är annat än det eleverna i Sverige är vana vid.

Löwgren, Ahlberg och Rydbergs fråga om eleverna håller med islam om att det ibland är 

nödvändigt  att  använda  våld  kan  förstärka  bilden  av  islam  och  muslimska  länder  som 

våldsamma. Detta kan vara svårt att relatera till en saklig och allsidig beskrivning av islam då 

eleverna genom detta får klart för sig att islam är av ondo.

I Lpf 94 betonas även vikten av ett internationellt perspektiv i undervisningen då eleverna ska 

kunna sätta  in  sin  verklighet  i  ett  globalt  sammanhang.  Detta  ska bidra till  internationell 

solidaritet och fungera som elevers förberedelse för att delta i ett samhälle med täta kontakter 

över kultur- och nationsgränser.140 

136 Lpf 94 2001, s. 3-4.
137 Kursplanen för religionskunskap 2006-11-12, s. 2: 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=RE&extraId=
138 Lpf 94 2001, s. 11. 
139 Lpf 94 2001, s. 9.
140 Lpf 94 2001, s. 5.
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Här kan det vara svårt att  se sambandet med exempelvis Thulin och Elms beskrivning av 

fundamentalismen  som  ett  svar  på  muslimers  besvikelse  över  väst.  Den  internationella 

solidariteten  blir  svår  att  genomföra  i  skolan  när  den  orientaliska  bilden  i  läroböckerna 

framställer islam som våldsam vilka visar motstånd mot väst.

Härenstam  tar  upp  1962  års  läroplan  vilken  kräver  ”objektivitet”  av  skolans 

kristendomsundervisning141 som  kan  jämföras  med  det  som  står  i  Lpf  94 om  att 

undervisningen i skolan ska vara ”icke-konfessionell”.142 

Detta innebär att informationen om olika religiösa traditioner inte ska vara värderande. Något 

som inte upplevs som icke-konfessionellt är Löwgren, Ahlberg och Rydbergs utlägg om att 

muslimer inte tillåter en man och kvinna att röra vid varandra under dans. Denna information 

kan kännas onödig då detta inte är någon grundläggande väsentlig kunskap om religionen 

samtidigt som det kan uppfattas som en värdering av islam.

Under rubriken ”Förståelse  och medmänsklighet” poängterar  Lpf 94 att  skolan ska främja 

både förmåga till inlevelse och förståelsen för andra människor och att ingen i skolan ska 

mobbas.  Tendenser  till  trakasserier  ska  bekämpas  aktivt  och  intolerans  och 

främlingsfientlighet ska mötas med öppen diskussion, kunskap och aktiva insatser.143 

Detta kan vara svårt att kombinera med Thulin och Elms beskrivning av Mehmet vilket ger 

bilden  av  muslimen  som  en  ”tickande  bomb”  vilken  är  oförutsägbar  och  ytterst  farlig. 

Orientalismen framträder här extra tydligt vilket gör det svårt att öka elevernas förmåga till 

förståelse för muslimer.

I  Lpf 94 står det beskrivet under ”Saklighet och allsidighet” att skolan ska vara öppen för 

olika  uppfattningar  och  uppmuntra  att  de  framförs.  Betydelsen  av  personliga 

ställningstaganden  ska  framhållas  och  möjlighet  ska  ges  för  att  uttryckta  dessa.  De 

värderingar som uttrycks i undervisningen ska klart redovisas för vem det är som står för 

dem.144 

Dessa  personliga  ställningstaganden  är  dock  ingenting  som  rekommenderas  att 

läroboksförfattarna  tar  efter  då  det  bland  annat  kan  leda  till  att  eleverna  blir  påverkade. 

Olivestam,  Thorsén  och Westermarks  beskrivning av att  månggifte  är  att  föredra framför 

141 Härenstam 2005, s. 264.
142 Lpf 94 2001, s. 3.
143 Lpf 94 2001, s. 3.
144 Lpf 94 2001, s. 4.
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älskarinnor är ett  uttalande där det  underförstått  är  författarnas egna åsikter  som kommer 

fram. Resonemanget är även en felaktig hopblandning av två skilda fenomen då månggifte 

inte har samma innebörd som att ”ta sig en älskarinna”.

Ett  nytt  tänkande  som  träder  fram  hos  exempelvis  Löwgren,  Ahlberg  och  Rydberg  är 

kommentaren om islam som fredlig vilket kan ge en mer nyanserad bild av islam som ställs 

mot  den  övriga  orientalismen.  Även  Arvidsson,  Axelsson,  Hermansson  och  Tidmans 

beskrivning av att terror och intolerans inte ger en bra helhetsbild om islam samarbetar väl 

med Lpf 94. 

I Lpf 94 betonas nämligen att alla som arbetar i skolan ska se till att solidaritet med eftersatta 

grupper i och utanför vårt land efterlevs och att trakasserier och förtryck av individer och 

grupper aktivt ska motverkas.145 

I  Kursplanen för religionskunskap står det att övning i reflektion och kritiskt tänkande ska 

vara framträdande i ämnets omvärlds- och överlevnadsfrågor. Detta ska även framträda i de 

etiska  frågorna,  i  behovet  av  en  allmän  internationellt  övergripande  värdegrund  och  hur 

religion och livsåskådningar står i förhållande till samhälle och kultur.146 

Arvidsson,  Axelsson,  Hermansson  och  Tidmans  fråga  som  rör  västs  påverkan  på 

fundamentalismen inom islam är exempel på elevers chans till att öva reflektion och kritiskt 

tänkande. Denna form av problematisering kan föra eleverna till eftertanke vilket även kan 

leda till utvecklande diskussioner.

Lpf 94  menar att  varje elev ska sträva mot att  respektera andra människors integritet  och 

egenvärde och inte  acceptera  att  människor  blir  behandlade  med förtryck  och kränkning. 

Eleven ska sträva mot att respektera och förstå människor från andra kulturer, leva sig in i och 

begripa deras situation och ha viljan att handla efter deras bästa.147 

Alms resonemang  om att  gynna  en  saklig  och  allsidig  bild  av  den  andre  för  att  minska 

okunnigheten är ett exempel på vad som kan få elever att respektera och förstå människor från 

andra kulturer.

145 Lpf 94 2001, s. 13.
146 Kursplanen för religionskunskap 2006-11-12, s. 2: 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=RE&extraId= 
147 Lpf 94 2001, s. 12.
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Mycket av läroboksbeskrivningarna i form av orientalistiska tendenser strider på något sätt 

mot Lpf 94s och Kursplanens övergripande budskap om ökad tolerans och förståelse för ”den 

andre”. De orientalistiska tendenserna blir särskilt  framträdande i många av läroböckernas 

koncentration på det avvikande och våldsamma hos islam. Om man ska tala om någon slags 

reducering av orientalismen i läroboksbeskrivningarna efter  Lpf 94 framträder det tydligast 

genom problematiserande beskrivningar och frågor. Denna reducering överskuggas dock av 

den stora mängd orientalism som fortfarande finns kvar.

8.3 Avslutande ord

Inledningsvis trodde jag att undersökningens resultat skulle presentera fler revolutionerade 

förändringar i lärobokstexterna i förhållande till Härenstams undersökning än den gjorde. Jag 

var  av  uppfattningen  att  Lpf  94 skulle  ha  satt  stopp  för  orientalismens  tendenser  i 

läroböckerna tillsammans med den ökade medvetenheten om att  islam inte alltid beskrivs 

rättvist.  Resultatet  blev  istället  att  det,  förutom ett  ökat  problematiserande,  inte  har  hänt 

särskilt  mycket.  Genom  de  orientalistiska  tendenserna  i  läroböckerna  kan  det  enligt 

undersökningen  öka  en  fördomsfull  syn,  vi-  och  dem-känsla  samt  att  många  av  dessa 

beskrivningar strider mot Lpf 94 och Kursplanen för religionskunskap.

Jag  menar  att  den  största  anledningen till  att  orientalismen  fortfarande  är  framträdande  i 

religionsläroböckerna  är  att  texterna  om  islam  försöker  förenkla  vissa  företeelser  inom 

religionen  vilket  leder  till  att  sanningen  kring  begreppen  förvrängs.  Det  är  vanligt  att  i 

skolsammanhang försöka förenkla beskrivningar för att öka förståelsen hos eleverna. Risken 

är dock att  informationen (som i detta fall) presenteras med en orientalisk underton vilket 

istället kan leda till ökad okunskap hos eleverna. Här är det avgörande att religionslärarna 

uppmärksammar  de  orientalistiska  tendenserna  i  arbetet  med  religionsläroböckerna  och 

informerar eleverna om det. Islam, och religioner i övrigt, är allt annat än enkla att förklara 

och skulle gynnas av en mer ingående beskrivning vilket i sin tur kräver mer textutrymme i 

läroböckerna.  Det  är  dock inte  endast  kvantiteten  av  information  som måste  utökas  utan 

läroboksförfattarna själva bör framför allt bli mer medvetna om hur orientalistiska tendenser 

kan lysa igenom i deras till synes objektiva beskrivningar av islam. 

Jag tror även som Härenstam att hemligheten bakom en bra läroboksbeskrivning av islam är 

beroende av kontakt med muslimer för att ta ett steg bort från den ”vanliga” faktan om islam i 

böcker. Även en närhet till den aktuella forskningen är viktig tillsammans med en bredare 

kunskap i vad som står i Haditherna och Koranen för att skapa en mer fasetterad bild istället 
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för den som till synes ligger närmare en ”allmän föreställning”. Här är det naturligtvis även 

viktigt att författarna poängterar att muslimer inte är likadana och att det finns många olika 

variationer av muslimska traditioner som praktiseras runt om i världen.

Denna undersökning visar, till skillnad mot Härenstams, att Saids orientalism lyser igenom i 

läroboksbeskrivningarna hur väl författarna än menar då det i det västerländska perspektivet 

alltid ligger nedärvda orientalistiska tendenser. Den ”utomståendes” perspektiv leder i sig inte 

till ”fel” information då den är rätt utifrån västs normer i samhället. Däremot blir det fel för 

människorna vilka exempelvis läroboksförfattarna refererar till som muslimer. Majoriteten av 

läroboksförfattarna i denna undersökning har (förmodligen omedvetet) valt att förmedla den 

västerländska ”sanningen” vilken möter eleverna i läroböckerna.

Utvecklingen är trots detta på väg åt ett mer positivt håll då problematiseringen skiljer denna 

undersökning mest från Härenstams ”skolboks-islam”. En anledning till detta tror jag är att 

dagens läroplan bland annat  fokuserar mycket  på individen i  klassrummet.  Samtidigt  som 

förtryck  av  individen  ska  motverkas  läggs  det  även  vikt  vid  att  individen  är  med  och 

diskuterar,  att  olika  uppfattningar  och  åsikter  uppmuntras  och  framförs  samt  att  olika 

värderingar ska uttryckas. Majoriteten av läroböckerna har på olika sätt tagit intryck av detta 

och försökt skapa det genom bland annat problematiserande frågor vilket framför allt visar sig 

tydligt i böckerna som är utgivna under 2000-talet.

En annan anledning till att problematiseringen är mer framträdande i denna undersökning tror 

jag är för att  Härenstam inte undersökte så många gymnasieläroböcker.  Jag förutsätter  att 

religionskunskapen på gymnasienivå mer eller mindre alltid varit relativt individinriktad med 

mer utrymme för eleverna att resonera kring problematiserande frågor.

Utvecklingen med att  få  bort  orientalistiska tendenser  i  läroböckerna är  uppenbarligen en 

långsam process vilken vi inte har något annat val än att följa med tålamod. Under tiden ligger 

det i lärarnas och elevernas händer att försöka motverka dessa tendenser tillsammans genom 

bland annat  öppna diskussioner  vilket  kan  leda  till  en  förändring  redan nu.  Det  allt  mer 

mångkulturella klassrummet kan även skapa en intressant dynamik i diskussionerna om islam 

vilket kan leda till att de orientalistiska tendenserna direkt slås hål på. Lärarna får inte vara 

rädda för att framhäva de muslimska elevernas inflytande över informationen som ges om 

islam och vara noga med att uppmuntra till att elevers tankar om islam kommer fram. 
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Min förhoppning är att läroböckerna i framtiden kommer känna av dessa förändringar och 

fortsätta utvecklas åt det håll det har gjort hittills. Kanske kommer framtidens läroböcker att 

stå i främsta ledet för en ny och rättvis bild av islam som är fri från orientalism.
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