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Sammandrag 

Detta är en komparativ studie om hur Islam presenterats i svenska läroböcker avsedda 

för gymnasiet före och efter terroristattackerna den 11 september år 2001. Tre 

läroböckers presentation av Islam före år 2001 har analyserats och sedan jämförts med 

tre läroböcker producerade efter år 2001. Detta för att urskilja skillnader och likheter i 

presentationen av Islam och muslimer. Vidare undersöks presentationen av religionen 

och dess utövare utifrån ett postkolonialt perspektiv.  

Studiens resultat visar att det ur ett postkolonialt perspektiv inte går att uppfatta 

någon större skillnad mellan böckerna skrivna före samt efter år 2001. Däremot är de 

perspektiv som den postkolonialistiska teorin skildrar tydligt urskiljbara i samtliga 

läroböcker där en andrafiering av muslimer sker både före och efter år 2001. Samtliga 

läroboksförfattare tenderar att ha sin utgångspunkt i Kristendomen när Islam presenteras 

och vidare framställa Islam och muslimer i lärobokstexterna som något främmande. 

Detta genom att författarna gör skillnad på ett vi och dom när religionen presenteras. 

 

Nyckelord: Islam, diskurs, orientalism, postkolonialism, andrafiering, läroboksanalys 
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1. Inledning 

När jag som blivande lärare träffar delar av elevgrupper som ser Islam som synonymt 

med förtryck och våldsbejakande extremism ställer jag mig frågande till hur en sådan 

uppfattning har uppstått. Detta då ett flertal elever tenderar att förknippa Islam med 

negativa attribut och har en urskiljbar vi- och domattityd till både religionen och dess 

utövare. Uppfattningen som dessa elever ger exempel på är således oroväckande då 

sådana attityder är tydligt islamofobiska.
1
  

Håkan Hvitfelt förklarar i sin bok Den muslimska faran: om mediebilden av islam. 

Mörk magi i vita medier att en sådan här typ av attityd gentemot en grupp ofta ”får 

näring och legitimitet” från medias olika redogörelser.
2
 Stora delar av de nyhetsinslag 

som knyts samman med Islam och dess utövare är många gånger tydligt konfliktladdade 

och muslimer framställs ofta som förövare i sådana skildringar.
3
 Göran Larsson 

förklarar i sin studie Muslimer i Sverige ett år efter 11 september 2001 att media i 

högsta grad verkar bidragande till de stereotypa kategoriseringar som klumpar samman 

alla muslimer, oavsett dessa individers etnicitet, uppväxt eller trosuppfattning.
4
 

Skildringarna är oftast negativa och stereotypa, samtidigt menar Anna Levin i Nya 

nyheter och gamla stereotyper att det hos medierna finns en ”ambition att bredda bilden 

av islam och muslimer”.
5
 

Även om enskilda artiklar och inslag skildrar verkligheten och sanna företeelser så 

menar Levin att medias rapportering bidrar till felaktiga föreställningar eftersom andra 

skildringar förbises. Detta då flera händelser sammanfogas och ger ett falskt 

helhetsintryck av människor, deras identiteter och deras religion trots att nyheterna i 

själva verket inte bör kopplas till Islam som helhet. Nyhetsrapporteringar kring liknande 

händelser som terroristattackerna den 11 september år 2001 har tydligt påverkat synen 

på- och rädslan för både Islam och muslimer i västvärlden. Enligt Larssons rapport 

beskrev exempelvis merparten av de muslimer som intervjuades att de upplevde att det 

krig som förs mot terrorism även registreras som ett krig mot Islam.
6
  

Islamofobi och den stereotypa bild som förekommer gällande Islam och muslimer är 

                                                 
1
 Nationalencyklopedin, islamofobi 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/islamofobi Sökdatum 16-11-16 
2
 Hvitfelt, Håkan 1998: 83-84 

3
 Axner, Marta 2015: 15 

4
 Larsson, Göran 2003: 42 

5
 Levin, Anna 2006: 165 

6
 Larsson 2003: 42-43 
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problematisk och behöver utmanas. Detta då islamofobin liknar den postkoloniala 

diskursens yttringar där muslimer framställs som främmande och farliga. Således blir 

arbetet inom skolan väldigt viktigt då skolan har potential att utföra ett sådant arbete, 

även om dess resurser är begränsade. Christer Hedin talar i sin bok 

Religionsundervisning: didaktik och praktik om mediabevakningen och skolans ansvar 

att komplettera det som rapporteras i medierna, eftersom ”skolan lever i symbios med 

samhället utanför ” är det således ”lämpligt att reflektera över samspelets villkor”.
7
 I 

Malin Löfstedts Religionsdidaktik - Mångfald, livsfrågor och etik i skolan poängteras 

även vikten av ämneskunskaper i förhållande till människors tanke- och levnadssätt, där 

risken annars finns att fördomar och stereotypa föreställningar skapas om människor 

och kulturer.
8
 Här har undervisningen och således även de läroböcker som finns att 

tillgå en central funktion i kunskapsförmedlingen; och då i synnerhet 

religionskunskapsundervisningen och religionsläroböckerna.  

Mot denna bakgrund menar jag att det är både intressant och angeläget att studera 

hur läroböcker i religionskunskap beskriver Islam och muslimer. Då media bidragit till 

att kategoriseringar och stereotypa föreställningar har bildats, i synnerhet efter 

terroristattackerna år 2001, vill jag analysera hur läroböckers skildringar av religionen 

och dess utövare har sett ut efter år 2001. Vidare vill jag också undersöka möjliga 

skillnader som kan finnas i böckernas framställning, varför det blir intressant att studera 

hur böckerna porträtterade religionen även innan terrorattentaten den 11 september år 

2001. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att: undersöka vilka diskurser om islam och dess utövare 

som kommer till uttryck i tre svenska läroböcker för religionskunskap på gymnasial 

nivå, från tiden före och efter den 11 september år 2001. 

Med diskurser avses de språkliga praktiker i vilka det talas om ett visst fenomen i ett 

särskilt sammanhang, likväl kommer en bredare beskrivning delges senare i studien. 

Denna uppsats har således för avsikt att undersöka samt kritiskt pröva innehållet i några 

valda läroböcker. Detta kommer att göras utifrån ett postkolonialt perspektiv i vilket 

Islam och muslimer framställs som främmande genom att dessa andrafieras utifrån en 

indelning av världen i ett vi och dom. 

                                                 
7
 Hedin, Christer 2014: 7 

8
 Löfstedt, Malin 2012: 10 
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Frågeställning 

De grundläggande frågeställningarna i arbetet är: 

 Hur presenteras Islam i läroböcker före den 11 september år 2001? 

 Hur presenteras Islam i läroböcker efter den 11 september år 2001? 

 Hur kan läroböcker, liksom media, bidra till att skapa kategoriseringar och/eller 

stereotypa föreställningar om muslimer och Islam?  

Disposition 

I avsnittet Läromedel och läroböcker kommer Skolverkets beskrivning av läromedel 

och läroböcker att presenteras för att precisera vad som menas när studien berör 

läroböcker. 

Därefter kommer tidigare forskning kring ämnet att redogöras för i kapitel två: 

Forskningsöversikt. Kjell Härenstams bok Skolboks-islam kommer att ligga till grund 

för forskningsöversiktens större del. Jonas Otterbecks granskningar i Vad kan man 

egentligen begära – Läromedelstexter om islam, kommer sedan att återges. Detta då 

Otterbeck redogör för läroböcker producerade senare än det material Härenstam 

presenterar och är således ett intressant tillägg för den tidigare forskningen. Studiens 

teoretiska utgångspunkt kommer att redogöras för i slutet av kapitel två: Teoretisk 

utgångspunkt. Där presenteras Edward. W Saids teori om orientalism, vilken i sin tur 

har sin utgångspunkt i den västerländska kontexten. Här kommer även Michael 

McEachrane och Louis Fayes perspektiv om Sverige i det postkoloniala sammanhanget 

att återges.  

I kapitel tre: Metod, presenteras studiens metod och urval av läroböcker där Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys utgör metoden för hur dessa läroböcker analyseras. 

Därefter kommer studiens tillvägagångssätt för analysen av läroböckerna att läggas 

fram. 

Analysen kommer senare redogöras för i kapitel fyra: Analys. Detta genom en 

presentation av den sociala kontext i vilken läroböckerna producerats. Analysen 

kommer kategoriseras utifrån innehållet i läroböckerna där fokus kommer att läggas vid 

rubrikerna den generella strukturen, tendentiöst urval samt fixering och negligerande av 

andra perspektiv av Islam i läroböcker. Dessa kategoriseringar kommer att jämföras där 

läroböckernas presentationer innan och efter år 2001 diskuteras för att således kunna 
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urskilja eventuella likheter och skillnader. Dessa likheter och skillnader kommer 

därefter kort redogöras för i kapitlets avslutande del Likheter och skillnader. 

Avslutningsvis kommer diskussion och konklusion att presenteras i kapitel fem: 

Avslutande diskussion och reflektion. 

Läromedel och läroböcker 

På skolverkets hemsida definieras begreppet läromedel genom att sammanfatta de olika 

medierna och texterna som kan användas inom olika undervisningssituationer som 

pedagogiska texter eller resurser för lärande.
9
 De pedagogiska texterna följer inte 

någon särskild kursplan medan läroböckerna är anpassade till specifika kursplaner.
10

 Att 

en lärobok är skriven utifrån en viss läroplan behöver dock inte betyda att den täcker 

alla delar i ämnesplanen som är relevanta i undervisningen.  

Läroböcker faller in under kategorin basläromedel tillsammans med exempelvis 

kursböcker, textböcker, talböcker och arbetsinstruktioner. Samtidigt har Skolverket ett 

uttalat syfte där läroböcker inte längre är högprioriterade, snarare läggs ett fokus på 

multimodalitetens inträdande i undervisningen. 

Forskning visar trots detta att det är få lärare som är helt utan läroböcker i sin 

undervisning.
11

 Även om det är vanligt att böckerna inte används kontinuerligt inom 

ämnet så används dessa ofta som referenser och faktamaterial. Många lärare använder 

sig även av läroböcker för att i sin planering få en bra mall för hur upplägg av 

kursinnehåll ska se ut.
12

 Däremot är det efter år 1991
13

 upp till enskild lärare att se över 

huruvida lärobokens innehåll stämmer överens med rådande läroplan och är likvärdig 

annat material som finns att tillgå.
14

  

                                                 
9
 Calderon, Anders. Skolverket, Tema läromedel – vad är läromedel 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel Sökdatum 16-11-20 
10

 Ibid. 
11

 Calderon, Anders. Skolverket, Tema läromedel – på vilket sätt kan läromedel styra undervisningen 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel Sökdatum 16-11-20 
12

 Ibid.  
13

 1991- Året då staten slutade att kvalitetssäkra läromedel 
14

 Calderon, Anders. Skolverket, Tema läromedel – hur väljs och kvalitetssäkras läromedel 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel Sökdatum 16-11-20 
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2. Forskningsöversikt 

Målet med forskningsöversikten är att för läsaren presentera tidigare 

läromedelsstudier som har gjorts inom ämnet. Fokus kommer att ligga på Kjell 

Härenstams bok Skolboks-islam, vilken är det svenska bidraget till ett större 

forskningsprojekt vilket omfattar 22 länder. Här belyser forskare den bild som 

olika läroböcker i Europa ger av Islam. Härenstams studie fokuserar på läroböcker 

i Sverige under 1980 års läroplan, Lgr -80, för grundskolan och 1970 års läroplan, 

Lgy -70, för gymnasieskolan. Undersökningen omfattar samhällsvetenskapliga 

läroböcker för både grundskolan och gymnasiet. Vidare kommer även Jonas 

Otterbecks artikel Vad kan man egentligen begära? – Läromedelstexter om islam 

att redogöras för, där författaren granskar senare skrivna texter om Islam än 

Härenstam. Nämligen lärobokstexter skrivna mellan år 1998 och år 2000. 

Skolböcker om Islam 

Härenstam förklarar i sin studie att läroböcker spelar en stor roll för den 

strukturering och sekvensering av stoffet som sedan ska följa med in i 

undervisningen.
15

 Vidare menar han att läroplanerna ger en relativt stor frihet i 

skolans och lärarens val av läroböcker, samtidigt begränsas denna frihet avsevärt 

av läromedelsmarknadens monopolställning.
16

 Att stora läromedelsförlag 

dominerar marknaden behöver däremot inte vara något som påverkar läroböckerna 

negativt menar Härenstam.
17

 Detta då de säkerligen har helt andra ekonomiska 

resurser. De tidigare undersökningar som det redogörs för i Härenstams studie 

visar att det trots detta finns tendenser till både rasism samt etnorasism som tydligt 

går att urskilja i äldre läroböcker; och att de nyare läroböckerna tenderar att dela 

upp världen i ett vi och dom.
18

  

Bilden av Islam påverkas av hur massmedia porträtterar religionen och 

Härenstam ställer sig kritisk till vilka och vad det är som får representera Islam i 

media. Elever påverkas av den bild som massmedia ger och både Lgr -80 och Lgy 

-70 uppmanar i styrdokumenten att undervisningen inte enbart ska tala om 

religioner ur ett historiskt perspektiv, utan även behandla dem utifrån dagsläget 

                                                 
15

 Härenstam, Kjell 1993: 37 
16

 Härenstam 1993: 37 
17

 Ibid. 38 
18

 Ibid. 33-37 
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där den aktuella situationen förklaras. Härenstam poängterar att medias 

porträttering av Islam riskerar att religionen och muslimer förknippas med 

konflikter och brutalitet då detta ofta är vad media skildrar. Detta visar han 

exempel på i sin undersökning då läromedelsförfattare försöker förhålla sig till 

läroplanerna, som uppmanar till undervisning om aktuella händelser, och således 

hämtar fakta och bildmaterial från massmedia.
19

 Läroplanernas utformning menar 

Härenstam är svåra att förhålla sig till då aktuell information ska ges i läroböcker 

samtidigt som böckerna har en lång produktionstid.
20

 Denna diskussion avslutas 

med att han förklarar att läroplanernas uppmaning: 

 

är riktig, men det som [...] anförts manar ändå till en viss vaksamhet när massmedia 

används både i den direkta läromedelsproduktionen och som fristående material i 

undervisningen.
21

 

 

Vidare går författaren in på vad han menar är läromedelsbildens centrala fråga: 

Vad är Islam? Här beskriver författaren det didaktiska problem som uppstår redan 

när en språklig översättning av själva ordet Islam görs. De vanligaste tolkningarna 

av begreppet tycks vara hängivelse eller underkastelse av Gud, där den sistnämnda 

tolkningen är i majoritet.
22

 Problematiken menar Härenstam ligger i ”termens 

känslomässiga mening” då underkastelse i det svenska språket kan uppfattas som 

”osjälvständighet, blind lydnad, brist på eget tänkande” o.s.v.
23

 Ett ännu större 

dilemma menar Härenstam är vad som syftas på när det talas om Islam. När 

författare beskriver Islam i liknande termer som media gör, där muslimer 

framställs som en homogen grupp samtidigt som Islam får stå i ”motsättning till 

det som är normalt västerländskt” förstår vi dilemmat.
24

 Detta då Islam innefattar 

flertalet ”olikartade religiösa uttrycksformer och mycket olikartade kulturarv”.
25

 

En muslimsk tjej i tonåren som är uppväxt i en liten ort i Sverige skiljer sig 

troligtvis mycket från en tjej i samma ålder som är uppväxt i en liten by i 

Indonesien. 

                                                 
19

 Ibid. 56-57 
20

 Ibid. 56 
21

 Ibid. 57 
22

 Ibid. 57 
23

 Ibid. 60 
24

 Ibid. 64 
25

 Ibid. 64 
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I den forskning som Härenstam redovisar framgår det att före år 1962 

framställdes Islam som en religion där utövarna, ansågs vara fanatiska.
26

 

Exempelvis förklaras Islams snabba expansion ha uppkommit genom deras 

våldsamhet. Jonas Otterbeck menar att dessa läroböcker som Härenstam redogör 

för troligtvis har influerats av Nathan Söderbloms
27

 texter och tidsanda.
28

 

Härenstam skriver att muslimerna framställdes i läroböckerna som: 

omöjliga att bekämpa på grund av sin fanatiska tro. Bilden av den fanatiska muslimen, 

som är fanatisk just därför att han har en fatalistisk tro på att Allah ändå bestämmer allt
29

  

Detta är en bild av Islam som följer med långt in på sextiotalet och som 

förekommer även i läromedel under 90-talet.  

Mellan år 1962 och år 1969 blir muslimen mer exotisk i läroböckerna där 

bilden av ett våldsbenäget Islam modifierats som ett resultat av läroplanens 

objektivitetskrav. Religionen presenteras i läroböckerna under Lgr -62 på ytterst få 

sidor och det som får nästintill ett obetydligt utrymme är hur muslimer lever under 

den här tiden och vilken roll religionen har vid denna tidpunkt. Av de mest 

detaljerade beskrivningar som Härenstam finner är följande den mest utförliga:  

I våra dagar hör mer än 350 miljoner människor till islam. Utom arabländerna har den sina 

flesta anhängare i Kina, Pakistan, Iran och Indonesien. På olika håll i Afrika finns det även 

många muslimer.
30

 

Läroböckernas fokus ligger istället på det historiska ursprunget samt en 

sammanfattning av de fem pelarna. Väsentliga huvudpunkter pressas samman, 

vilket för eleverna kan bli obegripligt menar Härenstam då han ställer frågan: 

”Vilken uppfattning om vallfärden ger t.ex. följande komprimerade 

formulering?”.
31

 Varpå han delger: 

Till Mecka vallfärdar varje år stora skaror av pilgrimer för att bedja i helgedomen och 

kyssa den heliga stenen.
32

 

                                                 
26

 Ibid. 106 
27

 Nathan Söderblom (1866- 1931). Teolog, ärkebiskop och ledamot i svenska akademien.  
28

 Otterbeck, Jonas 2006: 239 
29

 Härenstam 1993: 106 
30

 Ibid. 122 
31

 Ibid. 126 
32

 Ibid. 126 
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Beroende av elevernas förkunskaper kan meningen vara svår att begripa. Frågan är 

vad en sådan här typ av beskrivning förmedlar till den elev som har få- eller inga 

referenser alls till varken Islam eller muslimer. 

När den nya läroplanen Lgr -69 introducerades betonades objektivitetskravet, 

internationalisering samt en styrning bort från ensidiga nationella och 

västereuropeiska perspektiv.
33

 Vidare betonades jämlikhetsfrågorna där jämlikhet 

mellan könen samt internationell förståelse blev två huvudsakliga delar av den 

svenska undervisningen. I och med detta började en del kritiska synpunkter 

gällande kvinnans ställning i religionen dyka upp, och Härenstam ger flertalet 

negativa exempel på hur läroböckerna beskrev kvinnans ställning inom Islam, där 

han talar om ”den värsta tolkningen av de värsta exemplen”.
34

 Otterbeck kritiserar 

senare Härenstam för att han inte ”tar tag i den besvärliga frågan om varför just 

Islam kom att bli den religion som blev synonym med kvinnoförtryck”.
35

 Detta då 

jämlikhetssituationen ur ett svenskt perspektiv, inte ser vidare bättre ut i andra 

religiöst influerade samhällen.
36

 

I Härenstams jämförelser av läroböcker syns en tydlig ökning av information 

om Islam för mellanstadiet samt tidigareläggning av information till lågstadiet.
37

 

Författarna till läroböckerna försöker vidga förståelsen för Islam genom att lyfta 

fram dess likheter med Kristendomen. Men Härenstam menar att det som i 

huvudsak exemplifieras är skillnader och att dessa ofta också gestaltas negativt.
38

 

Avslutningsvis kan vi summera studien med att Härenstam sammanfattar sina 

undersökningar med att påpeka att författare bör skilja mellan Islam som ideal och 

som tradition; en betoning bör göras av att detta är mångskiftande samt 

föränderligt. Detta då läroböcker tenderar att presentera muslimer som något 

främmande, opersonligt och kollektivt. 

De granskningar som Otterbeck gjort av hur läroböckerna presenterar Islam är 

nyare än Härenstams, men Otterbeck anser också han att det går att urskilja drag i 

de nyare läroböckerna som går att koppla ihop med de tidigare lärobokstexterna.
39

  

                                                 
33

 Ibid. 130 
34

 Härenstam 1993: 139 
35

 Otterbeck 2006: 240 
36

 Ibid. 240 
37

 Härenstam 1993: 149 
38

 Ibid. 150 
39

 Otterbeck 2006: 240 
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Den generella strukturen, menar Otterbeck, är relativt lika i läroböckerna 

producerade mellan år 1998 och år 2000 vilka han granskat. Han menar att vissa 

presentationer finns med i samtliga texter men får olika stort utrymme. 

Redogörelsen av religionen Islam innehåller allt från 13 till 38 sidor vilket gör 

beskrivningarnas omfattning olika extensiv. Muhammads liv, Koranen, de fem 

pelarna, Sharia och sociala levnadsregler återfinns i samtliga böcker. Vidare 

brukar dagsläget presenteras, då ofta i samband med fundamentalism. Avsnitt om 

Islam i Europa eller i Sverige är även vanligt förekommande.
40

 

I avsnittet Enkla fel förklarar Otterbeck att det finns åtskilliga småfel i texterna. 

Ett exempel på detta är följande citat hämtat ur en av läroböckerna: ”Koranen 

består till stor del av regler, såväl religiösa som juridiska”.
41

 Om detta säger 

Otterbeck följande: ”Detta är inte sant. Vissa typer av islamisk teologi må vara full 

av regler, men Koranen är det inte”.
42

 Tydliga regler går inte att finna i Koranen, 

däremot kan texterna tolkas och sedan kan regler grunda sig på dessa tolkningar. 

Detaljfelen som Otterbeck redogör för anser han vara relativt ointressanta, där 

exempelvis felaktiga årtalsuppgifter förekommer eller benämningen av rituella 

ord. Däremot intresserar han sig för blindheten i det könsspecifika språket som 

han menar är ständigt återkommande i beskrivningarna.
43

  

Precis som Härenstam, visar även Otterbeck på den bild som ges av Islam 

utifrån det urval som läroboksförfattarna gör. När läroböckerna skildrar 

exempelvis Sharia genom att poängtera och benämna fundamentalism, 

kvinnoförtryck, heligt krig och stränga kroppsstraff framställs en syn som ger en 

tämligen oriktig bild av religionen.
44

 Otterbeck poängterar även att det ofta 

förekommer beskrivningar som utgår ifrån Kristendomen både när det gäller 

ordval och presentation. Dessutom lyfter han fram problematiken med valet att 

lägga in delar av koranverser i läroböcker då urvalet ofta är vinklat. 

Vi erbjuds att läsa de sju verserna som utgör Koranens första kapitel, en vers som rör 

vinförbudet, en som talar om hududstraffen, tre stycken som avhandlar jihad och slutligen 
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den versen som tar upp att det inte ska finnas något tvång i religionen – en favorit bland 

samtida liberala muslimer. Kan någon mena att detta är ett oproblematisk urval?
45

 

Otterbeck förklarar vidare att de författares läroböcker som han har granskat har 

visat att författarna tydligt ser Sunniislam som norm för religionen.
46

 Om andra 

inriktningar inom Islam skrivs det ytterst lite. Dessutom poängterar Otterbeck att 

Sunniislam inte indelas enligt de fyra sunnitiska lagskolorna, utan: 

islamologiprofessorn Jan Härpes modell från boken Politisk islam [...] där han föreslår 

fyra idealtyper för samtidstendenser i hur muslimer uppfattar förhållandet mellan religion 

och politik och nämner följande: sekularism, traditionalism, modernism och 

fundamentalism. Men i texterna anförs oftast fundamentalistiska åsikter som 

representativa för islam.
47

(min kursivering) 

Islam uttrycks genomgående som en enhet och på de ställen där undantag eller 

mångfald benämns görs detta enligt Otterbeck ofta i ”särskilda avdelningar som 

redan från början signalerar att nu ska vi ta upp det avvikande”.
48

 Otterbeck 

avslutar sina granskningar med att diskutera: vad kan man egentligen begära av 

läroböcker och författare. Han sammanfattar sina önskemål enligt följande:  

Ett större mått av konsekvens, ett tydliggörande av vilka perspektiv som texten använder i 

helhet eller i del, ett blottläggande av egna strategier, en mer avslappnad relation till 

helheten, ett större mått av reflektion, färre faktafel och klumpiga formuleringar, en 

frigörelse från tidigare läromedelspresentationer. 
49

 

Dessa önskemål från Otterbeck kan förväntas vara hanterbara, men det innebär att 

förlagen måste anstränga sig och göra ett grundligt arbete där texterna rättas från 

faktafel och stereotypa beskrivningar. Vidare behövs även en förändring göras 

gällande presentationerna av muslimer som en homogen grupp.   

Teoretisk utgångspunkt 

De läroböcker som kommer att analyseras i denna studie är skrivna i en västerländsk 

kontext där läroboksförfattarna redogör för bilden av Islam. Således blir det intressant 

att analysera dessa texter utifrån Edward W. Saids teori om orientalism. Denna teori 

kommer att presenteras i kommande avsnitt. Vidare kommer McEachrane & Fayes 
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antologi Sverige och de andra: postkoloniala perspektiv att beröras där Sverige placeras 

i ett postkolonialt sammanhang, vilket även är av relevans för studiens kontext då de 

läroböcker som kommer att analyseras är skrivna, producerade och har lästs i Sverige.  

Orientalismen och den postkoloniala teorin 

I Edward W. Saids bok Orientalism ställer han sig kritisk till den bild som västerlandet 

har av orienten och orientalismen som akademisk disciplin. Boken undersöker hur 

kunskapen om orienten spridits i Europa och i vilken utsträckning denna kunskap 

påverkades av kolonialmakterna. Said menar att den bild som västerlänningar gett är 

missvisande och att det som framställts inte påverkats enbart av en historisk kontext, 

utan även av framställarens språk, kultur, institutioner samt politiska miljö.
50

 Således 

ifrågasätter Said de olika företeelser som påverkar det som accepterats som sanning 

gällande orienten och det orientaliska folket.  

Said redogör för 1800- och 1900-talets europeiska uppfattning av orienten som 

underlägsen i förhållande till västerlandet och dess behov av förbättring i västerländsk 

anda. Han framhåller att orienten betraktades vara i behov av att undersökas, och 

placerades således i ett sammanhang där det orientaliska analyserades, studerades, 

bedömdes, disciplinerades eller styrdes.
51

 Detta var även den period under vilka 

orientalismens idéer utvecklades som snabbast. Said skriver: 

The period of immense advance in the institutions and content of Orientalism coincides exactly 

with the period of unparalleled European expansion
52

 

Vidare liknar Said orientalismen och dess historia med ett bibliotek i vilket människor 

gemensamt samlat information gällande idéer och värderingar som förklarat 

orientalernas beteenden. Dessa tolkningar har sedan bidragit till hur européerna 

uppfattat dessa människor och deras kulturer.  

These ideas explained the behavior of Orientals; they supplied Orientals as a phenomenom 

possessing regular characteristics […] in short, Orientalism is better grasped as a set of 

constraints upon and limitations of thought than it is simply as a positive doctrine. 
53
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Dessutom förklarar Said att orientaler beskrivs som ett fenomen med bestämda 

egenskaper, underlägsna västerlänningen.
54

 Orientalism, menar Said uttrycker styrkan 

hos västerlänningen och svagheten hos orientalerna. 

Can one divide human reality, as indeed human reality seems to be genuinely divided, into 

clearly different cultures, histories, traditions, societies, even races, and survive the 

consequences humanly? By surviving the consequences humanly, I mean to ask whether there is 

any way of avoiding the hostility expressed by the division, say, of men into “us” (westerners) 

and “they” (orientals).
55

 

Att betrakta orienten som främmande och orientalen som den andre eller den andra där 

en distinktion uttryckligen görs mellan vissa människor och andra skapar problem. Och 

att, så som Said förklarar att västerlandet har gjort, sprida en syn av orienten som evigt 

oföränderlig medför därför svårigheter och fördomar som lever vidare än idag.  

Said har dock kritiserats för att han inte sätter in de forskare och författare han 

studerar i deras historiska perspektiv. De människor han kritiserar framstår som 

fördomsfulla trots att dessa bör bedömas utifrån sitt sammanhang. Vidare har han 

begränsat sin undersökning till: ”brittisk och fransk, alltså kolonialmakternas, samt 

amerikansk orientalism” vilket således utesluter den orientalistik som bidragits från 

andra håll i Europa.
56

 

Då de förhållanden som Said skildrar är avgränsade till dessa kolonialmakter är de 

inte direkt överförbara till just Sveriges relation till situationen. Detta då Sverige aldrig 

varit någon kolonialmakt även om svenska kolonier har funnits. Men liknande tendenser 

som Said skildrar går även att urskilja i ett svenskt sammanhang. Michael McEachrane 

och Louis Faye menar i likhet med Said att Europas kolonialistiska historia ger exempel 

på betonandet av västvärlden som den mittpunkt ur vilken modernitet, kunskap och 

makt framträder. Dagens globalisering har sina rötter i kolonialiseringen och genom att 

förstå globaliseringens ursprung kan vi enligt McEachrane och Faye även förstå 

västvärldens sätt att se på sin omvärld.
57

 Även Sverige går att sätta in i detta 

postkoloniala sammanhang då Sverige formas av de värden och strukturer som finns i 

övriga västvärlden.
58

 Trots att Sverige aldrig varit någon kolonialmakt har landet 

påverkats av de globala processer i vilka västerlandet skapat den koloniserade andre. De 
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postkoloniala perspektiv som dessa författare redogör för visar på hur Sverige är ”en del 

av den komplexa och ojämlika värld kolonialismen efterlämnat”.
59
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3. Metod 

Metodkapitlet inleds med den metod som har valts för studien där Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys presenteras, genom vilken analysen av läroböcker sedan kommer 

utföras. Därefter kommer det urval och avgränsningar, som gjorts av läroböcker 

relevanta för studien, att redogöras för. Avslutningsvis kommer en beskrivning av 

analysens tillvägagångssätt att presenteras. 

Val av metod 

För att uppnå denna studies syfte har valet gjorts att göra en läromedelsanalys inom ett 

kritiskt diskursanalytiskt fält. Studiens teoretiska utgångspunkt kommer vara Saids 

postkoloniala teori om orientalism där dikotomin vi och dom kommer att användas som 

analysverktyg. Då läroböcker gör anspråk på att säga något visst om verkligheten 

kommer studien således utgå från den diskursiva praktiken i enlighet med Faircloughs 

terminologi; vilken kommer att presenteras i detta kapitel, där dessa texters porträttering 

av Islam granskas utifrån det sammanhang i vilka de har producerats. Materialets 

innehåll kommer att analyseras utifrån den kritiska diskursanalysens föreställning om de 

bakomliggande diskursiva praktiker som både socialt och kulturellt har kommit att 

accepteras.  

Innan Faircloughs kritiska diskursanalys presenteras bör diskurs och social praktik 

förklaras inom diskursanalysen för att tydliggöra vad som menas med de begrepp som 

Fairclough använder. 

Diskursanalys 

Diskursanalysen kan användas som både teori och metod och är därför ett brett fält där 

begreppet diskurs brukar syfta till ett ”bestämt sätt att tala om och förstå världen”.
60

 

Diskurser kan således på ett förenklat sätt förklaras som den kommunikation vilken styr 

vår verklighetsuppfattning. De föreställningar om vad som anses tillförlitligt beträffande 

samhälleliga förhållanden existerar som ett resultat av sociala relationer och skildringar. 

Det råder dock ingen given definition om varken konceptet diskurser eller hur dessa bör 

analyseras. Detta innebär enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips att 

diskursanalysen innefattar ”en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som 

man kan använda på många olika sociala områden i många typer av undersökningar”.
61

 

Diskursanalysen innebär likväl att forskaren tänker enligt ”det som sägs, hur det sägs 
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och hur det annars kulle kunna sägas”.
62

 Begreppet social praktik kan tydliggöras 

genom att sätta människors handlingar i ett dubbelt perspektiv. Enligt Whinter 

Jørgensen och Phillips är den sociala praktiken dels ”konkreta, individuella och 

kontextbundna” handlingar, men även ”institutionaliserade och socialt förankrade” och 

kan således även visa på en viss regelbundenhet.
63

 Diskursen kan på så vis ses som en 

form av social praktik. 

Faircloughs kritiska diskursanalys 

I denna studie kommer en kritisk diskursanalys att genomföras med utgångspunkt hos 

Fairclough. Inom den kritiska diskursanalysen problematiseras och granskas den 

diskursiva praktiken genom dess förhållande till det som socialt och kulturellt påverkar 

den typ av kontext i vilken materialet som analyseras förekommer. Den kritiska 

diskursanalysen brukar beskrivas som inte bara konstituerande utan även som 

konstituerad.
64

 Diskursanalysens utgångspunkt är att det både finns en historisk, social 

samt kulturell logik kring riktlinjer som styr vårt språk, där signum för själva analysen 

blir förhållandet till de frågor vilka infinner sig tillsammans med problematiken mellan 

språk och verklighet.
65

 Fairclough lägger en stark betoning vid intertextualitet och 

tidigare diskurser som bidragande till hur skapandet av den sociala världen ser ut idag. 

Han beskriver förändringsprocessen genom att hänvisa till diskursens relation till andra 

och tidigare diskurser. Detta då det konkreta språkbruket alltid anses hänvisa ”bakåt till 

tidigare diskursiva struktureringar”.
66

 Förändring i diskursen betyder att det sker en 

förändring i den sociala och kulturella miljön.  

Målsättningen för den kritiska forskningen är att undersöka den diskursiva praktikens 

roll inom maktrelationer, kritisera dessa samt peka på möjliga åtgärder för att 

åstadkomma social förändring.
67

 I Mats Börjesson och Eva Palmblads bok 

Diskursanalys i praktiken klargörs diskursforskarens uppgift genom ”att göra reda för 

vems kontexten är, att motivera kontextvalet samt diskutera följderna av detta val för 

studien”.
68
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Modell enligt Fairclough 

 

Fairclough utgår från ett tredimensionellt ramverk då han talar om kritisk diskursanalys, 

där diskursen kan förstås utifrån att: 

it is a spoken or written language text, it is an instance of discourse practice involving the 

production and interpretation of text, and it is a piece of social practice. These are three 

perspectives one can take upon, three complementary ways of reading, a complex social event.
69

  

Dessa tre dimensioner används genom att forskaren ser på textens egenskaper, den 

diskursiva praktiken där de produktions- och konsumtionsprocesser förenas med texten 

samt den sociala praktiken vilken den kommunikativa händelsen omfattar. Således har 

analysen tre nivåer enligt Fairclough där samtliga nivåer är exempel på den kritiska 

diskursanalysens utförande.
70

  

Urval och avgränsningar 

Efter ett antal sökningar kontaktades närliggande gymnasieskolor för att finna lämpliga 

böcker för studien, därefter gjordes ett bekvämlighetsurval av läroböcker. Dessa 

läroböcker fanns att tillgå på Högskolan i Gävles bibliotek samt på Gävle stadsbibliotek. 

Böckerna som valdes blev således följande:  

Läroböcker Förlag Utgivningsår Författare 

Livets kurs Gleerup 1996 Björlin, Ola 

Religionskunskap för gymnasiet Natur och kultur 1997 Alm, Lars-Göran 

Religionskunskap: relief Gleerup 1998 Arvidsson, Bengt & 

Arlebrand, Håkan 

Relief: religionskunskap Gleerup 2003 Tidman, Nils- Åke 

Religion och sånt Almqvist & 

Wiksell 

2004 Ring, Börge 
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Religionskunskap för gymnasiet Natur och kultur 2009 Alm, Lars- Göran 

 

Valet att använda Religionskunskap för gymnasiet från år 1997 och även från år 2009 

gjordes då det är intressant att jämföra en senare upplaga med den tidigare. Således 

gjordes även valet av Religionskunskap: relief samt Relief: Religionskunskap från år 

1998 och år 2003. Livets kurs från år 1996 samt Religion och sånt från år 2004 valdes 

då båda böckernas författare är eller har varit lärare i religionskunskap. Författare Börge 

Ring har skrivit ett flertal läroböcker innan och efter ovanstående valda lärobok från år 

2004. Samtliga böcker har valts utifrån att de antingen har tidigare eller senare 

publicerade upplagor. Här har ett antagande gjorts att det funnits tillräckligt stor 

efterfrågan på läroböckerna för att producera nya upplagor vilket bör betyda att 

böckerna anses vara adekvata för undervisning på gymnasiet.  

Vidare har det varit nödvändigt att göra vissa avgränsningar för att uppsatsens syfte 

och frågeställningar ska besvaras. För att se de eventuella skillnader som kan 

förekomma i representationen av Islam i anslutning till terroristattackerna den 11 

september år 2001 har ett medvetet val därför gjorts att inte använda böcker som 

producerades de första åren efter attackerna. Detta då eventuella skillnader tillföljd av 

dessa händelser antogs behöva tid för att vara tydligt urskiljbara. Vidare avgränsningar 

som gjorts har bland annat varit att valda läroböcker skall vara förlagsproducerade samt 

avsedda för undervisning inom religionskunskapens A-kurs
71

 för gymnasiet. För att 

uppsatsen inte ska bli alltför omfattande har ett val gjorts att analysera tre böcker under 

nittiotalet samt tre böcker publicerade under tvåtusentalets första tio år. 

Tillvägagångssätt  

Det första som har gjorts är att studera den sociala kontext i vilken läroböckerna har 

skrivits. Detta då analysen av läroböcker, i enlighet med Fairclough bör presenteras i det 

sammanhang som texterna har producerats, vilket i detta sammanhang avser den 

läroplan och de styrdokument vilka varit grunden för innehållet i läroböckernas 

framställning. Således har 1994 års läroplan, Lpf -94, studerats. 

De tre första läroböckerna från år 1996, 1997 och 1998 har sedan lästs igenom var 

för sig för att plocka ut de delar i texterna vilka fått mest utrymme. Därefter har 

böckerna gåtts igenom ännu en gång för att jämföra innehållets likheter. Sedan har 
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samma sak gjorts med de senare läroböckerna från år 2003, 2004 och 2009.  

Efter detta har djupgående närläsning av texterna gjorts där löpande 

minnesanteckningar samt kommentarer i marginalen av lärobokstexterna under 

läsandets gång skrivits fram. Detta har gjorts för att försöka identifiera: ”mönster och 

processer, gemensamma drag och skillnader” vilka sedan kan göra det möjligt att 

kategorisera teman, göra kopplingar och ytterligare analysera texternas innehåll.
72

 Här 

har avsikten varit att avslöja vad som framhålls som det relevanta i textens innehåll. 

Detta genom att granska vilken ordning samt vilka prioriteringar som går att urskilja, 

vilka speciella ord som är återkommande samt om det går att upptäcka värderingar och 

hur dessa kan anknytas till andra uppfattningar.
73

  

Sedan har valet gjorts att se på materialet utifrån några givna perspektiv där analysen 

delats upp enligt följande:  

Den generella strukturen 

Tendentiöst urval och andrafiering 

Fixering och negligerande av andra perspektiv 

Här har kategoriseringen inspirerats av de rubriceringar som Otterbeck begagnar i sin 

studie på läroböcker mellan år 1998 och 2000.
74

 Det senare materialet har sedan 

jämförts med det tidigare för att urskilja eventuella likheter och skillnader i innehållet 

före och efter år 2001. 

Genomgående har ett kritiskt förhållningssätt tagits till de bilder som ges av 

religionen och materialet har således granskats i förhållande till dess framställning av 

Islam och muslimer som något främmande. Utifrån Faircloughs terminologi kommer 

inte vem som har skrivit vad att stå i fokus för studien, även om det är viktigt att påpeka 

texternas utformande i förhållanden till den tolkning som författaren till texten för fram. 

Utan snarare vad som har skrivits samt hur förändringarna av det som skrivits har sett 

ut. Detta då, som tidigare påpekats att, den kritiska diskursanalysens utgångspunkt 

ligger i det historiska, sociala samt kulturella där diskursen kan ses som en konsekvens 

av ett visst typ av samhälle. 

Det ska också framhållas att dessa lärobokstexter granskats utifrån i vilken 

utsträckning författarnas ”egna jag” kan ha kommit att blandas in i de texter som 

skrivits; där de egna tankemönstren möjligtvis har påverkat dessa framskrivningar. 
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Detta dels då majoriteten av författarna antingen har eller fortfarande undervisar i 

religionskunskap och deras egna erfarenheter och preferenser har fått spela in i 

utformning och innehållet av texterna. Vidare framgår det heller inte tydligt vilka källor 

dessa författare har använt sig av när de författat sina texter. Huruvida det sedan är 

möjligt för författarna att förhålla sig objektivt till sitt material utan att det egna jaget 

spelar in är inte heller helt självklart, eller ens troligt. 

4. Analys 

Innehållet i religionskunskapens läroböcker påverkas av de styrdokument och läroplaner 

vilka är aktuella då läroböckerna produceras. Vidare påverkas dessa styrdokument och 

läroplaner av de förändringar som sker i samhället. Således är det av betydelse att i 

enlighet med Fairclough beskriva den kontext i vilken läroböckerna producerats. Därför 

kommer en redogörelse att göras för några delar ur 1994 års läroplan, Lpf -94, samt 

samtida ämnesplan för religionskunskap A, vilken var aktuell under den tid då de för 

studien valda läroböckerna kom ut på marknaden. Detta kommer att göras då 

läroböckerna, bör ses utifrån sitt sammanhang.  

Därefter kommer läroböckerna som publicerats före år 2001 att redogöras för. Detta 

kommer göras genom att först presentera Den generella strukturen, Tendentiöst urval 

och andrafiering vilket framträder i läroböckerna. Vidare kommer läroböckernas 

Fixering och negligerande av andra perspektiv att diskuteras. Därefter kommer ett 

särskilt intressant avsnitt ur Ola Björlins lärobok från år 1996 att diskuteras. 

Läroböckerna som publicerats efter år 2001 kommer, precis som föregående, att 

redogöras för där böckernas generella struktur, tendentiösa urval, andrafiering samt 

fixering och negligerande av andra perspektiv kommer att diskuteras. Det särskilda 

avsnitt som sedan kommer presenteras är den revidering i vilken en jämförelse av 

Relief- Religionskunskap från år 1998 kommer att göras med den senare upplagan från 

år 2003.  

1994 års läroplan, Lpf -94  

Det offentliga skolväsendets grundläggande värden, enligt Lpf -94, vilar precis som 

nuvarande läroplan på en demokratisk grund där skola och undervisning ska stämma 

överens med värderingar där respekt och människans egenvärde tas i beaktning.
75
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Således ska elever ingå i en verksamhet där förståelse för andra människor vördas och 

diskriminering motverkas. Skolan ska fungera som ett öppet forum där elever 

uppmuntras att föra fram skilda uppfattningar och diskutera dessa, däremot bör 

eventuell främlingsfientlighet och intolerans bemötas med ett tydligt avståndstagande.  

Alla som arbetar i skolan ska:   

i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land, 

och aktivt motverka trakasserier mot och förtryck av individer och grupper. [...] klargöra det 

svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera konflikter mellan dessa 

värden och faktisk verklighet.
76

 

Utifrån detta bör även de normer och värderingar som medföljer läroböckernas texter 

kritiseras utifrån ovanstående värdegrund. Under normer och värden går det vidare att 

läsa följande i läroplanen:  

Skolan ska sträva mot att varje elev[...]inte accepterar att människor utsätts för förtryck och 

kränkande behandling samt medverkar till att bistå människor, förstår och respekterar andra folk 

och kulturer, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen.
77

 

Vidare ska undervisningen enligt skolverket vara saklig och bedrivas på ett sådant sätt 

att eleverna ges möjlighet till en allsidig utbildning där de utvecklar relevanta 

kunskaper. Detta för att eleverna efter avslutade studier ska verka som demokratiska 

medborgare ute i samhällslivet.
78

  

1994 års läroplan för: religionskunskap A 

Religionskunskap A för gymnasiet är en kärnämneskurs som bygger på den kunskap 

elever införskaffar via grundskolan. I 1994 års läroplan betonar A-kursen: ”etiska och 

moraliska frågor samt människors olika livstolkningar”.
79

 Ämnets syfte är att ge 

eleverna möjligheter att ”reflektera över existentiella och etiska frågor ur olika 

perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar 

än den egna”.
80

 Information om tro och tradition, vetskap om begrepp samt redskap för 

förmågan att värdera och ta ställning till olika frågor ska presenteras för eleverna. 

Därmed är tanken att utbildningen ska fördjupa elevernas tidigare kunskaper och bidra 
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till en ökad förståelse för både olika religioner, livsåskådningar samt de människor vilka 

utövar dem. Vidare är etiken något som genomgående ska beröras under kursens gång 

där syftet är att ”ge kunskaper om olika uppfattningar i etiska frågor, som möter den 

enskilde i samhället, analyserade i ett individuellt och ett socialt perspektiv”.
81

  

Nedan följer de mål som ska eftersträvas i undervisningen i religionskunskap. Skolan 

ska sträva efter att eleven utvecklar:  

sin personliga hållning i livs- och moralfrågor på grundval av kunskaper om olika traditioner och 

med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, fördjupar sin förmåga att reflektera över 

och argumentera kring existentiella frågor som rör tro, etik och livsåskådning, utvecklar sin 

förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför levnadsvillkor, traditioner och 

samhällssystem samspelar med religion och livsåskådning, utvecklar sina insikter i 

kristendomens och andra världsreligioners och livsåskådningars huvudtankar, värderingar, 

traditioner, uttrycksformer och urkunder, utvecklar sin förståelse för hur religion och 

livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka, skapa och handla, fördjupar sin 

förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och bilder som uttrycker religioners och 

livsåskådningars tolkningar av livet.
82

 

För att denna ambition skall vara möjlig att omsätta i praktiken är eleverna således 

beroende av en undervisning som främjar de värderingar som framgår i läroplanen samt 

målsättningen i ämnesplanen. Eleverna är därmed även beroende av läromedelsmaterial 

som tar hänsyn till en sådan kunskapsutveckling.  

Läroböckerna innan år 2001 

De tre tidigare läroböckerna som producerats innan år 2001 tilldelar kapitlet om Islam 

allt från 13-26 sidor där den tidigaste boken, Livets kurs, från år 1996 även har ett 

avsnitt på tre sidor längre bak i boken. Denna bok har vidare även störst teckenstorlek, 

rikligt med bilder samt störst utrymme för blankrader. Cirka nio sidor faller bort av 18 

på grund av textens bildmaterial. Således har boken från år 1996 egentligen minst 

utrymme för själva textinnehållet även om den senare boken, Religionskunskap för 

gymnasiet, från år 1997 genom sina 13 sidor har färre sidor än boken från år 1996. 

Boken Relief A -Religionskunskap, från år 1998 är den mest utförliga av dessa tre 

läroböcker på sina 26 sidor. 

Den generella strukturen  

Beskrivningarna kan skilja sig åt en del men vissa ämnen tas upp i samtliga av dessa tre 
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läroböcker som producerats innan år 2001. Böckerna ger en historisk översikt där 

författarna delger läsarna information om profeten Muhammed och där Islams framväxt 

även kort presenteras. Alla tre läroböckerna redogör för de fem pelarna. Andra 

levnadsregler som rör till exempel mat och dryck samt regler gällande familjelivet 

presenteras likaså. Sharia nämns i samtliga böcker. Vidare diskuteras könsstympning 

samt omskärelse och läroböckerna från år 1997 och 1998 lägger även en del fokus vid 

kvinnans ställning inom religionen. Författarna tar åtskilliga gånger upp Koranen; dess 

innebörd, uppbyggnad och innehåll, vissa citeringar ur Koranen förekommer även. 

Haditherna presenteras något kort och alla böcker redogör något kort för religionen i 

nutid. Information gällande Islam i Europa eller Sverige delges också. Vidare talar alla 

läroböckerna om Sunniislam där inriktningen framhålls som det normativa inom Islam. 

De sunnitiska lagskolorna delas in genom Jan Hjärpes modell från boken Politisk islam: 

studier i muslimsk fundamentalism. Dessa fyra inriktningar delas in enligt Hjärpe i: 

sekularism, traditionalism, modernism och islamism/fundamentalism.
83

 Läroboken från 

år 1997 utelämnar dock traditionalismen och lägger istället extra fokus på att redogöra 

för fundamentalismen. Boken från år 1996 nämner fundamentalism, sekularism och 

traditionalism men går inte in på djupet av dessa inriktningar, utan talar istället om i 

vilka länder just fundamentalismen är som mest påtaglig. I samtliga läroböcker går det 

att urskilja stycken i vilka samtliga författare pekar på att västerlänningens syn på 

religionen ibland kan skilja sig från hur verkligheten ser ut.  

Tendentiöst urval och andrafiering 

I samtliga böcker återfinns användandet av kristna beteckningar för att förklara olika 

religiösa termer samt delar inom Islam, och åtskilliga gånger jämförs religionen också 

med Kristendomen. I Ola Björlins lärobok från år 1996 kan vi finna följande 

beskrivning av gudsbilden inom religionen: ”Eftersom människan aldrig präglats av det 

som kristna kallar syndafallet, behövs ingen försoning på det sätt som kristendomen 

antar”.
84

 Lars-Göran Alm skriver exempelvis i sin bok Religionskunskap för gymnasiet 

från år 1997 att ”Uppdelningen i andligt och världsligt, kyrka och stat, som vi är vana 

vid, är främmande med islam”.
85

 I läroboken från år 1998, skriven av Bengt Arvidsson 

och Håkan Arlebrandt, går följande att läsa när muslimernas församling diskuteras: 

”Eftersom prästvigning inte förekommer varierar ledningen för moskén med ett stort 
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inslag av lekmän”.
86

 I sina texter tar författarna åtskilliga gånger utgångspunkt i 

Kristendomen när Islam beskrivs; på så vis särskiljs Islam gentemot övriga religioner då 

religionen både beskrivs och jämförs utifrån Kristendomens ideologi och termer. 

Således riskerar tanken vidare att legitimeras om Islam som något främmande och 

Kristendomen som det normativt rätta. Just i exemplet från år 1997 blir detta extra 

tydligt då författarens förhållningssätt till ett vi och dom klargörs då Alm sätter 

likhetstecken mellan religionen Islam och den andre. Att i läroböcker dela in världens 

befolkning i ett vi och dom visar på att det koloniala arvet och dess teorier fortfarande 

går att urskilja där människor grupperas och definieras som avvikande i förhållande till 

oss. Vilka som ingår i detta vi som Alm redogör för går även att vidare diskutera. 

I en intervju med en muslimsk kvinna i läroboken från år 1998 diskuteras fastan och 

kvinnan porträtteras genom följande text: ”[hon] som bär den traditionella 

huvudbonaden men också har moderna värderingar och finner sig väl tillrätta i det 

svenska samhället”.
87

 Att poängtera att denna kvinna utöver sin huvudbonad även har 

moderna värderingar likställer den muslimska traditionen som något omodernt tillika 

något som inte hör hemma i det västerländska samhället. Detta blir problematiskt, 

speciellt då texten återfinns i en lärobok. Vilken syn får egentligen den elev som läser 

detta på slöjan och individen som bär den? Här framträder även den postkoloniala teorin 

tydligt då muslimen framställs som omodern och Sverige framställs som det moderna 

land i vilket muslimen måste genomgå en förändring för att passa in. 

I både läroboken från år 1997 och läroboken från år 1998 diskuterar författarna 

Islams förhållande till tanken om predestination och den fria viljan. I boken från år 1997 

avslutar dock författaren avsnittet med att skriva: ”Enligt vanligt mänskligt förnuft går 

sådana resonemang inte ihop, men det bekymrar inte muslimer. De menar att Allah vet 

bäst”.
88

 Precis som Otterbeck hävdar framställer en sådan beskrivning muslimer som 

oförmögna till förnuftigt tänkande – vilket i sig förstärker bilden av muslimer som en 

homogen grupp och idén om ett vi och dom.
 89

 Bilden av den muslimska utövaren som 

oförmögen till sunt förnuft legitimerar inte bara tanken om att en religiös grupp är bättre 

än en annan, men det talar också om att den muslimska läran är omodern, inkapabel till 

förändring och oförenlig med modern forskning och vetenskap.  

Samtliga böcker citerar Koranen för att åskådliggöra vissa religiösa företeelser. 
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Boken från år 1996 är den som talar minst om Koranen, men använder sig mest frekvent 

av citat hämtade ur Koranen för att förklara muslimers handlingssätt och idéer. I 

läroboken från år 1997 går följande att läsa om Koranen: 

Muslimer betraktar Koranen som Allahs ord till människorna. Den kan alltså inte ifrågasättas 

utan har absolut auktoritet. Under många sekler har den utgjort basen för de islamiska ländernas 

lagstiftning. Därför har den ett inflytande som vi västerlänningar har svårt att föreställa oss.
90

 

I exemplets sista mening finner vi åter en andrafiering. Intrycket läsaren får kan dels 

vara att muslimers förhållningssätt till sin heliga text skulle vara udda i jämförelse med 

andra religioner, vilket inte är fallet, dels kan det uppfattas som om en västerlänning inte 

skulle kunna vara muslim. Detta är ytterligare ett exempel på postkolonialismens teorier 

där muslimen definieras som den andre vilken för med sig skillnader och underligheter 

oavsett om den bor i väst eller inte. 

Fixering och negligerande av andra perspektiv 

I inledningskapitlet för Islam i Bengt Arvidsson och Håkan Arlebrands bok Relief A – 

Religionskunskap delger författarna hur massmedia porträtterar Islam och att 

fundamentalismen, terrorn, kvinnoförtrycket och intoleransen dominerar dessa 

redogörelser. Författarnas avsikt är troligen att genom detta avsnitt påpeka att bilden 

som ges i media inte stämmer, framför allt då författarna skriver följande: ”Men flertalet 

muslimer är inte fundamentalister”.
91

 Genom att använda sig av ordvalet flertalet kan 

dock formuleringen tydas som om en stor del av utövarna skulle vara just 

fundamentalister. I läroboken från år 1997 finns även ett avsnitt som tituleras ”Islam 

och den moderna världen” där frågan ställs gällande hur Islam ska kunna förenas med 

”moderna västerländska synsätt på teknik, ekonomi och politik”.
92

 I avsnittet 

normaliseras synen på Islam som ociviliserat och strängt shariastyrt. De olika 

inriktningarna inom Islam presenteras genom att påpeka att det västerländska synsättet 

antingen skiljer sig från inriktningen, eller har påverkat den positivt. Detta tal om 

modernitet och utveckling i västerländsk anda är ytterligare ett exempel i läroböckerna 

där tydligt postkoloniala idéer framträder. Fundamentalismen är den riktning som ges 

mest utrymme och avsnittet avslutas på följande sätt: ”Det lär dröja länge innan vi får 

veta om den islamiska fundamentalismen verkligen är ett hållbart alternativ till 
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västerländska demokratiska idéer”.
93

 Att fundamentalismen får mer än tredubbelt så 

mycket utrymme än de andra inriktningarna och även får avsluta avsnittet är även det 

problematiskt då det konstruerar en bild av att synsättet dominerar. 

Författarna lägger stort fokus på att beskriva konflikter, krig, hårda kroppsstraff, 

könsstympning och självmordsbombare när de talar om Sharia och fundamentalism 

inom Islam. Även om dessa beskrivningar ofta görs i syfte att poängtera undantagen kan 

det istället uppfattas som om normen beskrivs då andra perspektiv inte tydligt avskiljs 

när dessa redogörs för. Vidare tenderar samtliga böcker att koppla samman och 

normalisera just religion och politik. Detta genom att de olika inriktningarna inom Islam 

beskrivs utifrån dess uppfattning av huruvida religion och politik hör samman eller inte 

samt i vilken utsträckning religionen ska påverka politiken. I läroboken livets kurs 

förklarar Björlin att ”Mer traditionell islam, är obenägen att blanda samman det 

religiösa livet med den politiska kampen”.
94

 Samtidigt inleder Björlin detta samtal med 

att ändå poängtera att det politiska ledarskapet är ett ”viktigt kännetecken inom islam” 

vilket kan förvirra läsaren något.
95

  

Det som sägs i dessa läroböcker är inte helt och hållet felaktigt, även om vissa avsnitt 

och formuleringar skulle behöva ändras. Problemet ligger inte i de ämnen som 

presenteras då det finns en viss relevans i det som berörs i böckerna. Däremot ligger 

problemet i hur urvalet presenteras då det framställer en tendentiös bild av religionen 

som vidare framställer Islam och muslimer som något främmande. Detta är även en av 

de slutsatser som både Härenstam och Otterbeck belyser genom sina studier.
96

 

Ett särskilt intressant avsnitt 

Det har tidigare nämnts ett avsnitt som ligger på tre sidor längre bak i Ola Björlins bok 

Livets kurs från år 1996. Här kommer en redogörelse för det som författaren delger sina 

läsare i det avsnittet att göras tillgänglig. Författaren börjar med att räkna upp tio 

riktlinjer för den som är muslim. Han förklarar att den uppfattning som finns gällande 

att ”en människa blir muslim när han bekänner sin tro på den Sanne Guden och på 

Mohammed som Hans siste budbärare” rent juridiskt sätt stämmer, men att detta långt 

ifrån fångar vem muslimen är. Författaren menar att:  

De troende är de: 
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1. Som tror på Gud, Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare, på den yttersta domens dag 

och på Guds absoluta kunskap och visdom. 

2. Som alltid litar på Gud och har orubbligt förtroende för Honom. 

3. Som för Guds skull delar med sig av vad Han givit dem i form av rikedom, liv, hälsa, 

kunskap, erfarenhet, m.m.. 

4. Som regelbundet utför sina dagliga tideböner samt deltar i fredagens församlingsbön och 

årets övriga församlingsböner. 

5. Som betalar sina religiösa skatter. 

6. Som uppmanar till det rätta och goda och med alla lagliga medel som står till dess 

förfogande bekämpar det onda. 

7. Som känner att tron stärks när Koranen reciteras och att hjärtat fylls med ödmjukhet när Gud 

nämns. 

8. Som älskar Gud och Hans budbärare mest av allt och uppriktigt älskar sina medmänniskor 

enbart för Hans skull. 

9. Som älskar sina släktingar och grannar och visar äkta vänlighet mot sina gäster, i synnerhet 

om de är främlingar. 

10. Som säger sanningen och talar väl eller också håller tyst.
97

 

Utifrån detta målas en väldigt snäv bild av vem som förväntas tillhöra Islam upp. Där 

människor som eventuellt inte håller med om samtliga av dessa punkter, men som 

samtidigt ser sig själv som troende muslimer exkluderas. Menar författaren att den som 

inte förhåller sig till samtliga av dessa punkter inte är troende? Någon liknande 

beskrivning går inte att finna i samma lärobok vad gäller Judendomen och 

Kristendomen. Där poängteras istället innebörden vad gäller religiösa traditioner och 

personlig tro på Gud som en definitionsfråga som definieras enbart av den troende 

individen. 

Vidare presenteras något som författaren beskriver som ”muslimska kommentarer till 

några aktuella frågor”.
98

 Dessa frågor som författaren anser vara aktuella att ta upp 

handlar om rasism och AIDS. Angående denna rubriksättning bör det påpekas att när 

rubriken muslimska kommentarer skrivs ut antyder författaren att någon form av 

generell uppfattning här ska redogöras för. I själva verket är det Björlin själv som 

kommenterar och tolkar citat. Huruvida han själv är muslim eller ej framgår inte. Vad 

gäller frågan om rasism görs tolkningen utifrån två citat hämtade ur Koranen. Genom 

dessa citat förklarar författaren att religionen ser på rasism som ”en ond aspekt av livet 

som islam försöker utplåna”.
99

 Vidare använder sig författaren av vallfärden till Mecka 
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för att tydliggöra att orättvis behandling inte är acceptabelt inom Islam. Författaren 

skriver att:  

Muslimer av alla raser samlas med ett gemensamt mål [...] Under inga omständigheter får en 

person utsättas för dålig behandling eller förtryck enbart för att hon tillhör en annan ras. Därav 

förstår ni att muslimer inte är en avgränsad rasmässig eller etnisk grupp, som kan klassificeras av 

människor som ”Asiater” eller ”Araber”. Då utesluter man de andra raserna.
100

 

Huruvida det sedan är tidsenligt eller ens försvarbart att tala om människor som 

tillhörande olika raser bör diskuteras då en sådan kategorisering i sig skapar gränser 

mellan människor. Särskilt som rasbegreppet har gått från att betyda ätt eller släktlinje 

till att redogöra för de skillnader som ansetts förekomma mellan ”erövrarna och de som 

erövrades”.
101

 Masoud Kamali poängterar även i förordet till boken 

Kolonialism/Postkolonialism att kolonialismen styrdes av rasistiska ideologier där: 

De europeiska vetenskapsmännens indelning av människosläktet i olika raser grundlade en 

rasistisk ideologi som legitimerade kolonialismen som en modern och ofrånkomlig mission.
102

  

Att således tala om ”muslimer av alla raser” så som Björlin gör, och även att detta görs i 

en lärobok; som bör förhålla sig till skolans värdegrund, är problematiskt då det 

berättigar postkoloniala och rasistiska idéer där bilden av den andre stärks ytterligare. 

De kommentarer som delges angående AIDS är även de citat hämtade från andra 

texter. Denna gång från tre källor, varav två är hämtade från Sunnan och Koranen. 

Dessa två lyder: ”Profeten Muhammed sade, ’Varje berusningsmedel är som vin och allt 

vin är Haram (förbjudet)’.” och ”De som inte har möjlighet att ingå äktenskap, må leva i 

kyskhet..”.
103

 För det första så har det sistnämnda citatet likheter med andra religiösa 

värderingar som går att finna i exempelvis Kristendomen då sex före eller utanför 

äktenskapet enligt vissa kristna inte är att rekommendera. Huruvida dessa citeringar 

sedan kan ses som muslimska kommentarer på frågan om AIDS är även det diskutabelt 

då citaten är cirka 1400 år gamla och de första rapporteringarna kring AIDS kom först 

på 1980-talet.  Att överhuvudtaget plocka ut citaten ur sitt sammanhang för att använda i 

läroböcker i undervisningssyfte är märkligt. Att sedan inte tala om vilka tolkningar som 

kan göras utifrån citaten är i ännu större grad märkligt. En tolkning skulle kunna göras 

där det första citatet angående berusningsmedel åsyftar missbruk av droger och det 

andra citatet förbjuder promiskuösitet och/eller homosexualitet? Men någon sådan 
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tolkning görs inte av författaren. Han låter istället citeringarna stå för sig själva. 

Även om författarens ambition verkar ha varit att genomgripande belysa Islam som 

ett ”tillstånd av lycka” och som en fredstiftande religion tenderar beskrivningarna att 

skapa föreställningar om ett vi och dom.
 104

 På dessa tre sidor signalerar författaren dels 

en normativ kategorisering för vem muslimen anses vara men även en normativ bild av 

vad muslimers allmänna uppfattning skulle vara i dessa frågor. Detta utifrån några av 

författaren valda citat ur dessa 1400 år gamla heliga texter, vilket är bekymmersamt då 

andra perspektiv helt förbigås. 

Läroböcker efter år 2001 

De tre senare läroböckerna som producerats efter år 2001 tilldelar kapitlet om Islam allt 

från 15-28 sidor där boken från år 2003, Relief- Religionskunskap, skriven av Nils-Åke 

Tidman är en uppdaterad upplaga av Religionskunskap- relief från år 1998 som tidigare 

behandlats. Denna nyare upplaga har även en medföljande lärarhandledning på nio sidor 

med kommentarer samt fyra sidor kompletterande text till själva läroboken. Boken 

Religionskunskap för gymnasiet skriven av Lars-Göran Alm från år 2009 är även den en 

nyare upplaga av en tidigare diskuterad bok, nämligen Religionskunskap för gymnasiet 

från år 1997. Börge Rings lärobok Religion och sånt från år 2004 är också en reviderad 

upplaga men dess tidigare upplaga har inte tagits med i denna studie. 

Den generella strukturen 

Precis som det poängterats i redogörelsen för de tidigare läroböckerna vilka producerats 

före år 2001, har även böckerna som producerats efter år 2001 en del skillnader i sina 

beskrivningar och urval. Men den generella strukturen är densamma. Samtliga böcker 

väljer att göra en relativt grundlig historisk översikt där Muhammeds liv redogörs för. 

Vidare benämner samtliga böcker Gud som Allah men läroboken från år 2004 ger den 

mest utförliga beskrivningen av Guds roll för religionen. Alla böcker beskriver de fem 

pelarna, andra levnadsegler som rör mat och dryck samt regler i förhållande till 

äktenskap. Läroboken från år 2003 är den enda av dessa tre som talar om högtider, så 

som exempelvis nyårsdagen. Denna bok diskuterar även traditioner kring bröllop, 

begravning samt redogör för sufismen i ett senare avsnitt. Alla läroböckerna talar även 

om könsroller, omskärelse och könsstympning, men författarna berör dessa ämnen på 

olika sätt. Vidare ges även Koranen ett stort utrymme i samtliga böcker. I boken från år 

2004 avsätts även en sida åt det författaren anser vara lämpliga lästips i Koranen för 
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eleverna. Samtliga böcker talar om Sharia, Haditherna och Sunna och två av böckerna 

talar om Jihad. Böckerna berör också de olika inriktningarna inom Islam där Hjärpes 

modell används. I två av böckerna ges en beskrivning av Islam idag där religionen 

presenteras i ett västerländskt sammanhang. 

Tendentiöst urval och andrafiering 

I de tre böckerna som publicerats efter år 2001 återfinns flertalet beskrivningar där 

Kristendomen används som den utgångspunkt i vilken företeelser inom Islam förklaras. 

Exempelvis:  

Den som leder gudstjänsten är en böneledare eller imam. Han är en man med goda kunskaper om 

Koranen, men han är inte präst. Det finns inga präster inom islam.
105

  

I läroboken från år 2003 står följande om traditionen för den manliga omskärelsen: ”Det 

kristna dopet som ett uttryck för Guds kärlek och omsorg kan delvis jämföras med 

omskärelsen”.
106

 Beskrivningar med utgångspunkt i Kristendomen förekommer således, 

men de är betydligt färre i antal än de som presenteras i de tidigare böckerna före år 

2001. 

Till skillnad från läroböckerna producerade före år 2001 är det heller inte lika vanligt 

förekommande i läroböckerna efter år 2001 att generaliseringen alla muslimer görs. 

Böckerna från år 2003 och 2009 är båda konsekventa i utelämnandet av liknande 

formuleringar. I Börge Rings lärobok, Religion och sånt, från år 2004 skriver författaren 

att skillnader förekommer mellan muslimska individer. Dock står det även i ett senare 

stycke att alla muslimer förhåller sig till någon aspekt av det religiösa livet på ett visst 

sätt. I denna lärobok står det att: 

Många muslimer är sekulariserade, vilket innebär att de i liten utsträckning tar del i det religiösa 

livet.
107

 

 Detta åtföljs sedan av formuleringen:  

Om du är muslim påverkas hela ditt liv. Det går inte att skilja det religiösa livet från det liv du 

lever varje dag: maten, kläderna, familjelivet, barnuppfostran, kärlekslivet, arbetslivet – allt 

berörs.
108 

Detta kan tyckas både motsägelsefullt samt avsevärt förvirrande för eleven som läser 

texten. Vilket påstående menar författaren speglar sanningen eller kännetecknar Islam? 
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På sina ställen sker det andrafieringar där Islam och muslimer särskiljs från både 

västvärlden och Sverige. En tankeväckande sådan kommer att tas upp i avsnittet En 

intressant förnyelse. I läroboken från år 2004 står det exempelvis följande när en 

redogörelse görs för de fem pelarna och fastan presenteras:  

I Sverige fastar vi sällan av religiösa skäl, kanske mer av medicinska, för vi tror att det renar 

kroppen från gifter. Att fasta i syfte att gå ner i vikt är heller inte ovaligt. Muslimer fastar av 

andra skäl.
109

  

Att skilja på ett vi och dom som Ring gör i detta stycke skapar en uppfattning om 

muslimen som främmande, och i detta fall även som icke-svensk då författaren skiljer vi 

i Sverige från dom muslimerna. Detta blir problematiskt då själva åtskillnaden är vad 

som i läroboken hjälper eleverna att förstå religionen. Vidare är det denna diskursiva 

föreställning om ett vi och dom som den postkolonialistiska teorin syftar till, där den 

kolonialiserade andre framställs som annorlunda och underlägsen. Ring tycks därefter 

även göra ett antagande att samtliga av hans läsare firar jul då han försöker förklara 

stämningen kring den islamiska fastetraditionen genom att uppmana läsarna att tänka på 

julafton och den doftande granen. ”Då infinner sig rätt stämning, eller hur?” säger 

Ring.
110

 Antagandet att: en svensk elev firar jul, eller som det framgick i det föregående 

citatet att: muslimen inte är svensk, konstruerar en falsk bild av både normer och 

svenskhet. 

Alla tre läroböcker förklarar Islam genom definitionen underkastelse. Denna vanliga 

översättning av Islam behöver inte vara problematisk i sig, men när de olika författarna 

upprepar de troendes underkastelse inför Gud genom texterna åtskilliga gånger kan en 

viss problematik uppstå. Detta då själva ordet underkastelse kan uppfattas ha en relativt 

negativ klang där den troende kan uppfattas blint lyda och vara helt undergiven Gud. 

Härenstam menar exempelvis att beskrivningen av muslimers underkastelse under Guds 

vilja kan tolkas ”på ett sätt som ger bilden av muslimen som en passiv och osjälvständig 

människa”.
111

 Detta liknar kolonisatörernas syn på den icke-västerländska befolkningen, 

där den andre framställdes som primitiv, enfaldig och obegåvad. Läroboken från år 

2004 är den enda av de undersökt utgivna böckerna både före och efter år 2001 vilken 

även poängterar att själva betydelsen i ordet Islam inte enbart betyder underkastelse 

utan att ”bokstävernas s, l och m som ingår i ordet är desamma som i ordet salam, som 
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betyder fred och frid”.
112

  

Fixering och negligerande av andra perspektiv 

Vad det gäller rättstraditioner delar samtliga författare in de troende i grupper enligt 

Hjärpes kategoriseringar: islamister/fundamentalister, sekularister, modernister samt 

traditionalister. Vidare fokuserar författarna på presentationen av Sharia och hårda 

kroppsstraff, vilka de menar är islamistiska/fundamentalistiska tankemönster och idéer. 

När författarna sedan redogör för resterande inriktningar är det utifrån dessa 

islamistiska/fundamentalistiska idéer som inriktningarna presenteras. Vilket således kan 

uppfattas som om islamism/fundamentalism skulle vara normen inom Islam. 

Exempelvis: ”Modernisterna strävar liksom fundamentalisterna efter att ett samhälle ska 

präglas av islam”.
113

  Eller när hårda straff så som spöstraff, avhuggning av händer och 

stening till döds diskuteras i samband med islamism/fundamentalism skriver Alm att 

muslimer kritiserar detta, och att de hårda straffen enligt kritikerna bara kan: 

tillämpas i ett idealiskt islamiskt samhälle och att den som i det läget ändå bryter mot lagen är 

medvetet upprorisk mot Allah, och då kan stränga straff vara mera befogande.
114

  

(Detta framgår även i den tidigare upplagan).
115

  

Här framstår det som om muslimer i själva verket inte alls har något emot dessa typer 

av straff så länge samhället präglas av Islam; detta då muslimen som bryter mot lagen i 

det fulländade samhället inte kan ses som en sann muslim och därför bör straffas. Denna 

del i avsnittet blir problematisk då författaren kan uppfattas framställa muslimer som en 

homogen och tämligen hänsynslös grupp. Frågan bör även ställas huruvida diskussionen 

om det idealistiska samhället fyller något syfte i läroboken och vidare även vilka dessa 

muslimska kritiker är som författaren talar om? Om syftet är att visa på att majoriteten 

av muslimer fördömer den typ av straff som författaren nämner, bör diskussionen helt 

enkelt ha avslutats vid att: muslimer kritiserar detta. 

Vidare förklarar Ring att det är svårt att kartlägga och förstå skillnader mellan dessa 

inriktningar och att det inte går att dra gränser mellan dessa grupper, ändå är det precis 

det han själv sedan gör då han ställer inriktningarna direkt mot varandra för att klargöra 

dess skillnader.
116
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En särskilt intressant förnyelse 

Syftet med denna studie är att undersöka de språkliga praktiker i vilka författarna talar 

om Islam och dess utövare före och efter den 11 september år 2001. Det blir således 

särskilt intressant att jämföra Relief- Religionskunskap från år 1998 med sin senare 

upplaga från år 2003. Nedan belyses ett särskilt tillägg som förekommer i den senare 

upplagan från år 2003.  

Inledningskapitlet för Islam i Relief- Religionskunskap från år 1998 har tidigare 

diskuterats i redogörelsen för böckerna producerade före år 2001. Detta under rubriken: 

Fixering och negligerande av andra perspektiv. Där delgavs författarnas presentation av 

massmedias porträttering av muslimer som fundamentalister. I analysen framkom det att 

författarna genom sitt ordval misslyckades med att kritisera medierna i presentationen, 

även om ambitionen troligen var att kritisera. Författarnas ordval fick det istället att låta 

som om majoriteten av muslimer skulle vara just fundamentalister.  

Det intressanta med den senare upplagan från år 2003 är att detta klumpiga ordval 

från år 1998 kvarstår, men ett märkligt tillägg har gjorts. I tillägget står följande:  

Islam spänner dessutom på samma gång över politik och religion. Islam skiljer inte heller på 

andligt, sakralt, och världsligt, profant, som vi brukar göra.
117

  

Tillägget är särskilt märkligt då författarna i ett senare skede liknar just ovanstående 

skrivning angående: politik och religion samt obenägenheten att skilja på det andliga 

och sakrala med det världsliga och profana, med fundamentalistiska tankemönster.
118

 

Det författarna även gör i detta tillägg är att tydligt skilja på dom, muslimerna och vi. 

Vilka vi är framgår inte, men ett antagande kan göras att vi är svensken, västerlänningen 

eller den kristne. Genom att andrafiera religionen samtidigt som beskrivningen av Islam 

liknar den senare beskrivningen av fundamentalismen, kan det anspela på att muslimers 

närvaro skulle utgöra någon form av fara för oss och vårt samhälle. Detta är ytterligare 

ett avsnitt där den postkoloniala diskursen tydligt framträder i läroböckerna då den 

koloniala närvaron syns dels genom att författarna gör skillnad på ett vi och dom, dels 

genom att poängtera skillnader istället för likheter vilket framställer muslimen som 

särskiljande. 

Likheter och skillnader i läroböckerna 

Den generella strukturen i läroböckerna producerade efter år 2001 är snarlik den 
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struktur som böckerna producerade innan år 2001 har. Författarnas urval av ämnen i 

texterna har fler likheter än skillnader men mängden innehåll som tilldelas samt vad 

författarna lägger fokus på skiljer sig åt en del. Vidare förekommer det en del skillnader 

vad gäller beskrivning av olika religiösa företeelser i samtliga böcker, både före och 

efter år 2001. 

Genom studiens analys går det att urskilja att läroböckerna producerade efter år 2001 

inte utgår lika ofta från Kristendomen när Islam redogörs för, så som de tidigare 

läroböckerna gör. Flertalet av dessa böcker, både före och efter år 2001 framhåller 

däremot ett perspektiv där religionen Islam och västvärlden blir varandras motsatspar. 

Detta genom att poängtera västvärldens modernitet och kunskap i förhållande till Islam. 

Böckerna innan år 2001 citerar Koranen för att exemplifiera olika förhållningssätt 

och religiösa åtaganden, medan en avsaknad av sådana textcitat förekommer i böckerna 

producerade därefter. Vidare framhåller både böcker från tiden innan år 2001 och efter 

att medias skildringar och västerlänningens syn på Islam inte alltid stämmer överens 

med verkligheten. 

Samtliga läroböcker använder sig av Hjärpes kategoriseringar när olika 

rättstraditioner presenteras och åtskilliga gånger presenteras även fundamentalism och 

våldshandlingar i dessa böcker; i dessa stycken poängterar dock författarna till böckerna 

producerade både före och efter år 2001 att dessa idéer och handlingar inte är vanligt 

förekommande. Vissa av författarna förklarar även att detta inte bör ses som 

representativt för Islam. Vidare är skrivningar så som enligt muslimer eller alla 

muslimer tämligen vanligt förekommande i läroböckerna, men sker i större utsträckning 

i läroböckerna utgivna före år 2001 än i de som producerats därefter. Den postkoloniala 

diskursen är däremot synlig i samtliga läroböcker där andrafieringen av Islam och 

muslimer förekommer genom att ett vi och dom blir synbart i texterna. Detta då både 

religionen Islam och muslimerna förklaras vara särskiljande i jämförelse med oss i 

Sverige. 
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5. Avslutande diskussion och slutreflektion 

Innan studiens slutliga diskussion och reflektion, bör det i likhet med Otterbeck, 

understrykas att det finns en risk att de presenterade delarna och citaten i denna studie 

kan uppfattas som specifika eller särskiljande för läroböckernas presentation av just 

Islam.
119

 Detta då Islams framställning i böckerna ej jämförs med de övrigt presenterade 

religionerna. En sådan jämförelse vore intressant men denna studie skulle vid en sådan 

sammanställning bli alltför omfattande. Framtida forskning kan däremot göras där en 

jämförelse med övriga religioner undersöks. Det vore även tänkvärt att utföra en studie 

där denna studies resultat jämförs med andra länders presentation av Islam. Detta för att 

således kunna urskilja om diskursen är ett svenskt fenomen eller om liknande 

postkoloniala perspektiv går att urskilja i andra länders läroböcker. Vid ett tillfälle i 

denna studie har dock presentationen av hur Islam sett ut i ett avskilt avsnitt jämförts 

med hur samma del presenteras i Judendomen och Kristendomen. Vid det tillfället har 

detta betonats i studien. Likväl är det inte studiens syfte att jämföra läroböckernas 

presentationer av Islam med övriga religioners framskrivningar.  

Det bör även framhållas att de analyserade texternas riktighet förekommer i mycket 

stor utsträckning då de delar vilka författarna väljer att ta upp i läroböckerna är 

relevanta ämnen att belysa. De valda citaten och delarna som förekommit i analysen är 

således dessa texters undantag.  

Slutligen bör det påpekas, så som Skolverket gör, att det problem som 

läromedelsförfattare ställs inför när de orienterar och balanserar ”alla de krav och 

önskemål som ställs från bland annat ämnesforskning, pedagogisk debatt, den aktuella 

samhällsdebatten, lärarnas och elevernas krav” kan utöver tidspress och andra krav som 

måste uppfyllas från förlagen, vara svårt att förhålla sig till.
120

  

Diskussion 

De undersökta läroböckerna innehåller både otydligheter och faktafel. Vissa läroböcker 

redogör för Islam på så få sidor att utelämnandet av viss information kan riskera att 

religionen blir obegriplig för läsaren. Andra böcker kan upplevas svårorienterade då 

dessa istället innehåller väldigt mycket information om religionen och dess utövare. Fler 

svårigheter vilka läsaren kan stöta på är att vissa religiösa personer eller begrepp 
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används tidigt i texten och flertalet gånger, trots att själva personen eller begreppet 

förklaras i ett långt senare skede. Detta är ganska irrelevant för själva studien, men det 

bör likväl kommenteras. Skillnader som förekommer i texternas innehåll när 

beskrivningar görs och vilket fokus som läggs på vilka delar är inte förvånande då nya 

formuleringar och prioriteringar av mängden innehåll görs. Detta då nya upplagor ges ut 

eller nya författare får uppdraget att förnya skrivningarna. Det som förvånar är således 

inte det urval av ämnen eller den mängd information som ges inom dessa, utan snarare 

de värderingar samt den andrafiering som är representerad i urvalet av böckerna. Detta 

både före och efter år 2001. De värderingar som lyfts under analysen av 

läroboksmaterialet bör därför tas upp för diskussion.  

Problematiken i de postkoloniala perspektiv och värderingar som förekommer i 

böckerna synliggörs genom den röda tråden vi och dom som återfunnits i samtliga 

lärobokstexter. Dessa har lyfts fram i analysen i enlighet med Said, McEachrane och 

Fayes teorier om orientalism och postkolonialism. 

 Då Fairclough betonar att intertextualitet och tidigare diskurser bidrar till hur 

skapandet av den sociala världen ser ut idag är synligheten av den orientalistiska och 

postkoloniala diskursen i läroböckerna viktig att poängtera. Dessa föreställningar tycks 

leva kvar genom den enhetliga kategoriseringen och andrafieringen som sker i dessa 

läroböcker. I likhet med vad Härenstam poängterar i sina studier angående nyare 

läroböcker tenderar även denna studies läroböcker att dela upp världen i ett vi och dom. 

Dessa tendenser finns i läroböckerna producerade både före och efter år 2001. Däremot 

är de böcker som producerats efter år 2001 betydligt bättre på att göra ett tydligt 

avståndstagande gentemot en uttrycklig generalisering. Likt det Said framhåller 

angående orientalismens teorier, åskådliggörs det flera exempel i analysen där Islam och 

dess utövare beskrivs med bestämda egenskaper och där muslimen även framstår som 

underlägsen inför västerlänningen. Distinktionen som många av författarna gör mellan 

ett vi och dom skapar problem och bidrar ytterligare till de fördomar som lever i 

samhället idag. Det McEachrane och Faye redogör för när de talar om Europas 

kolonialistiska historia och dess betoning av västvärlden som den mittpunkt ur vilken 

modernitet, kunskap och makt framträder, blir även synlig i läroböckerna. De 

analyserade läroböckerna visar på hur det postkoloniala perspektivet fortarande tenderar 

att påverka delar av det innehåll som finns i läroböckerna. 

Genom Härenstams tidigare studier framstår lärobokens roll väldigt tydligt där den 

behandlas som den enda verkliga sanningsförmedlaren. Härenstam skildrar även något i 
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sina studier som i detta sammanhang bör beröras. I forskningens förord berättar han om 

en av sina tidigare elever, som själv var muslim. Eleven menade att hen inte kunde 

relatera till det som Härenstam påstod var typiskt för islam och ifrågasatte således denna 

typ av generalisering.
121

 Eleven visar på något som genom denna studie synliggjorts 

som tämligen vanligt, nämligen att generaliseringen och vidare även andrafieringen som 

existerar i läroböcker görs till allmän sanning i nya upplagor. Kategoriseringar, 

påståenden och formuleringar görs där samtliga muslimer tenderar att klumpas samman. 

När författarna generaliserar på ett sådant sätt framstår muslimer som en homogen 

grupp trots att majoriteten av författarna samtidigt framhåller att undantag förekommer i 

både tro och utövande. 

Angående det faktum att läroböckerna tar utgångspunkt i Kristendomen när de 

presenterar Islam, poängterar Härenstam att detta antagligen görs för att vidga 

förståelsen för Islam genom att lyfta fram likheter.
122

 Jag menar, likt det Härenstam 

senare redogör gällande böckerna producerade under Lgr -80 för grundskolan och Lgy -

70 för gymnasieskolan att: religionen istället särskiljs i de läroböcker som i denna studie 

analyserats och att Islam presenteras som något främmande. Att detta förekommer i 

läroböckerna kan möjligtvis förstås utifrån ämnesplanen för religionskunskap, där det 

står att eleven ska utveckla sina insikter ”i kristendomen och andra världsreligioner”. 

Vilket åskådliggör genom att skriva ut ”och andra världsreligioner” i ämnesplanen, att: 

Kristendomen är den religion utifrån vilken de andra religionerna jämförs.
123

 

När aktuella händelser beskrivs i läroböckerna görs det ofta i form av att författarna 

redogör för konflikter. Risken finns således att när sådana händelser återfinns i 

lärobokstexterna förknippas religionen med våld. Att informationen ändå tas upp trots 

att författarna pekar på en avsaknad av våld inom religionen, görs förmodligen på grund 

av medias representationer där sådana skildringar prioriteras framför andra. Vidare är 

det tydligt att massmedias skräckvision av rapporteringen kring islamistisk extremism 

påverkar innehållet i läroböckerna, men att det påverkar skrivningarna negativt går inte 

tydligt att påvisa. Detta då flertalet av läroböckerna poängterar att massmedias 

porträttering är falsk. Dock blir detta motsägelsefullt då flertalet läroboksförfattare 

också själva kommer med konkreta exempel på just våldsamma handlingar och 

brutalitet när de redogör för Islam. 
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Otterbeck menar att läroböcker från samma period som denna studies granskade 

böcker från före år 2001 särskiljer undantag och mångfald i religionen genom att 

benämna dessa i ”särskilda avdelningar som redan från början signalerar att nu ska vi ta 

upp det avvikande”.
124

 Detta har i denna studie däremot inte urskilts som vanligt 

förekommande i läroböckerna varken före eller efter år 2001. Dock är säkerligen 

Otterbecks öga mer tränat att avgöra sådana signaler.  

Avslutningsvis vill jag gå tillbaka till kapitlet Forskningsöversikt och lyfta 

Otterbecks avslutande önskemål av förändringar i läroböcker där han framhåller 

följande: 

Ett större mått av konsekvens, ett tydliggörande av vilka perspektiv som texten använder i helhet 

eller i del, ett blottläggande av egna strategier, en mer avslappnad relation till helheten, ett större 

mått av reflektion, färre faktafel och klumpiga formuleringar, en frigörelse från tidigare 

läromedelspresentationer.
125

 

I enlighet med Faircloughs betonande av intertextualiteten, vill jag i synnerhet lyfta 

Otterbecks absolut sista punkt: ”en frigörelse från tidigare läromedelspresentationer”. 

Detta anser jag vara otroligt viktigt då den postkoloniala diskursen i läroböcker 

fortfarande går att urskilja i nästan samtliga utgåvor, där läromedelsförfattarna skiljer på 

ett vi och dom. Genom att särskilja människor på ett sådant sätt kategoriserar 

läroböckerna liksom media både Islam och muslimer och bidrar till att stereotypa 

föreställningar förstärks om religionen och dess utövare. Denna andrafieringen som 

förekommer är både problematiskt och otidsenligt då världen förändras och 

läroböckerna bör förändras med den. Således krävs det att en tydlig frigörelse från 

tidigare läromedel görs för att skapa förändring i denna diskurs och på så sätt skapa 

förändring i den sociala miljön i vilken diskursen förekommer.  

Slutreflektion 
De texter som har undersökts visar att religionen Islam framställs som främmande i 

läroböckerna och således kan religionens utövare upplevas stå utanför det svenska 

samhället. Det sker en andrafiering i böckernas texter där ett vi och dom tydligt 

framträder, vilket kan bidra till att utanförskap, klyftor och islamofobi ökar.  

I enlighet med orientalism och den postkoloniala teorin tenderar författarna att 

beskriva Islam och dess utövare på ett sådant sätt att muslimer kan uppfattas som 

omoderna, okunniga och underlägsna västerlänningen. Författarnas ambition att 
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förändra bilden av Islam gentemot massmedias skräckrapportering av religionen är 

uppenbar då ett avståndstagande gentemot sådana rapporteringar görs, särskilt efter år 

2001. Frågan är dock om författarna lyckas med detta? Läroböckerna som producerats 

efter år 2001 är i förhållande till böckerna producerade innan år 2001 bättre på att 

framhålla att den västerländska synen på religionen inte alltid stämmer överens med 

verkligheten. Samtidigt förekommer generaliseringar i de nyare läroböckerna där 

liknande formuleringar som enligt muslimer eller alla muslimer påträffas, men inte lika 

ofta som i de böcker som producerats innan år 2001. Det framstår som om läroböckerna 

gör sitt yttersta för att riva ner konstruktionen av ett vi och dom, men kategoriseringen 

förekommer likväl fortfarande i samtliga läroböcker och går att väl urskilja i samtliga 

utgåvor.  

Huruvida konsekvenserna av författarnas texter bidrar till ökad förståelse eller ökade 

fördomar blir därför en fråga för fortsatt diskussion. 
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