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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida tesen att läroböcker i ämnet religion i 

olika hög grad bär på islamofobiska tendenser stämmer. Frågan som författaren söker att 

besvara är: hur tar sig islamofobiska tendenser uttryck i läroböcker i ämnet religion på 

gymnasienivå? Den metod som används är syftesrelaterad textanalys, viket innebär att syftet 

styr analysen. Den analysmodell som används möjliggör analyserandet av förekomsten av 

islamofobiska tendenser. Vidare används analysmodellen för kartläggandet av öppna och 

stängda attityder gentemot islam och muslimer i de undersökta läroböckerna. Öppna attityder 

diskuterar islam utifrån samma förutsättningar som andra fenomen, medan stängda är 

fördomsfulla, negativa och stereotypa. Den vetenskapliga förankringen behandlar forskning 

rörande det mångkulturella samhället, orientalism och postkolonialism, islamofobi, 

stereotyper och även forskning om läroböcker, dess betydelse och deras framställning av 

islam och muslimer. Denna forskning påvisar att det i det svenska samhället finns en 

överdriven rädsla för islam och muslimer. Detta kallas för islamofobi. Grunden till denna 

rädsla förklaras i den orientalistiska diskursen. Huvudtesen är att kolonialmakter under 

historien skapat ett vi- och dem- perspektiv, där de andra är västvärldens antagonister. Det är 

genom att beskriva folk från orienten som barbariska, primitiva och underlägsna, som folket i 

väst kan förklara sig själva som intelligenta, civiliserade och överlägsna. Den stereotyp som 

existerar gällande islam och muslimer presenteras i massmedia och läroböcker. Bilden är 

oftast negativ även om den under senare tid blivit mer positiv än tidigare. Genom analysen av 

de två läroböckerna kan denna utveckling bekräftas då den äldre av de två böcker var den 

som bar på islamofobiska tendenser. Den tes som var utgångspunkten i detta arbete var mer 

svårbesvarad än vad jag trott. Eftersom endast en lärobok bar på stängda attityder kan ingen 

slutsats dras annat än att läroböcker kan bära på islamofobiska tendenser. Men med tanke på 

att den yngre läroboken endast bar på öppna attityder står tesen obekräftad. Det som dock 

måste lyftas fram är att även om det endast är ett fåtal böcker som idag bär på stängda 

attityder så är det illa nog. Dessa böcker kan av elever ses som bärare av kunskap vilket kan 

generera i negativa attityder gentemot islam och muslimer. Skolan är en arena där sådana 

attityder skall och kan motarbetas.   

Nyckelord: religion; lärobok; islam; islamofobi; muslim.  
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Inledning 

En förutsättning för att ett samhälle ska kunna fungera är att det finns en respekt för olikheter 

inom de gränser som följer av samhällets grundläggande värderingar, normer och regler. 

Sverige är idag ett land där det finns många främmande kulturer representerade. Världen har 

krympt i och med globalisering och landet har krympt genom urbanisering. Vad får detta för 

effekter i skolans värld? Anpassar vi oss till det faktum att vi har grannar med andra 

traditioner och trosövertygelser eller anpassar vi grannarna till våra traditioner och 

övertygelser?  

Dagens internationalisering innebär en kulturell mångfald där kunskap och förståelse för 

olikheter såväl som likheter mellan olika kulturer är av stor vikt (Lärarförbundet 2002). 

Kulturell mångfald betecknar skillnader mellan land och stad, kön, olika sociala klasser, 

generationer och människor med olika livserfarenheter och värdesystem (SOU 1996:143). I 

grundskolan, som är obligatorisk genom skolplikten, skapas möten mellan olika socialklasser, 

kulturer, generationer, kön etc. Enligt Annika Rydman (2000) är antalet representerade 

kulturer i skolan fler än någonsin tidigare och elever med invandrarbakgrund blir allt fler. 

Läroplanens intentioner och texter om ett mångkulturellt samhälle som de nedan blir i och 

med detta mer aktuella än någonsin.  

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 
kulturarv 

 

värden, traditioner, språk, kunskaper 

 

från en generation till nästa. 
Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 
utveckling (Lpo 94, s 5).  

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser. Det svenska samhällets internationalisering och den växande 
rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenheten om det 
egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 
viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 
villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en 
möjlighet och ett ansvar att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där (Lpo 94, s 
3-4).  

Dessa texter kan tolkas så att de som arbetar inom skolväsendet måste ha en aktiv roll 

gällande barns utbildning och fostran där det skall beredas plats för alla. Den svenska skolan 

är en arena där flera kulturer möts varje dag vilket gör att möjligheten att lära känna den egna 

kulturen samtidigt som chansen att lära känna andra kulturer existerar i hög grad. I skolan har 
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alla som verkar där kravet på sig att aktivt bekämpa intolerans och främlingsfientlighet med 

kunskap och öppen diskussion.  

I västvärlden har rädslan och misstron mot islam och muslimer under senare tid aktualiserats i 

media som en följd av attacken mot USA den 11 september 2001. Danmark hamnade i 

blåsväder på grund av karikatyriska målningar av profeten Muhammed som publicerades 

världen över. I Storbritannien är muslimer rädda för att bli kallade terrorister efter attentaten 

mot tunnelbanan i London. I Frankrike har en debatt om rätten att bära slöja förts, vilken har 

rapporterats om i Sverige. Media har ofta låtit fanatiker spegla bilden av muslimer och få 

muslimer känner igen sig i den bild som visas. Det är västvärldens tolkning av företeelser och 

kulturer som får göra sig gällande och de har alltför ofta presenterat en schablon eller 

stereotyp av islam och muslimer som är negativ och dessutom i stora drag felaktig (Hvitfelt 

1998; Jonsson 2005; Larsson 2005; Englund 2005).  

Disposition 

I detta examensarbete kommer du som läsare att få ta del av den undersökning av två 

läroböcker i religionskunskap för gymnasiet som jag genomfört. Syftet med undersökningen 

och dess problemformulering behandlas i nästföljande kapitel. Under rubriken metodologiska 

överväganden presenteras några perspektiv på metod och metodval i allmänhet samt en kort 

redogörelse för kvalitativa forskningsmetoder. Detta följs av den forskningsmetod samt 

analysmodell som jag valt att använda i mitt examensarbete. Vidare redogörs för 

tillvägagångssätt och urval innan den vetenskapliga förankringen presenteras. Avsnittet är 

uppdelat i två delar. Den första delen behandlar forskning om islamofobi, hur islamofobi tar 

sig uttryck samt orsaker till islamofobi. Dessutom behandlas det mångkulturella samhället och 

hur stereotyper skapas med utgångspunkt i diskursen om orientalism. En attitydundersökning 

(Intoleransrapporten) från 2004 utgör exempel på skolungdomars attityder gentemot islam 

och muslimer. Den andra delen av den vetenskapliga förankringen behandlar forskning om 

läroböcker. Läroböckernas presentation av islam och muslimer presenteras samt 

läroböckernas betydelse. Efter detta följer resultatet av undersökningen, där analysen av de 

två läroböckerna presenteras. Resultatet av analysen diskuteras sedan tillsammans med den 

forskning som utgör den vetenskapliga förankringen. Arbetets sista del består av tankar som 

uppstått i och med uppsatsförfattandet.  
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Syfte och problem 

I denna avdelning presenterar jag den tes som leder fram till det syfte och den 

problemformulering jag kommer att utgå från i mitt examensarbete. Forskning kring 

islamofobi är av relativt nytt datum och den senaste tidens händelser runt om i världen som 

kopplas till islam och muslimer kan vara en förklaring till att detta forskningsfält växer 

mycket fort. I Sverige är forskningen i ett expanderande stadium och nya resultat presenteras i 

snabb följd.  

I Jonas Rings och Scarlett Morgentaus attitydundersökning1 (2004) studeras ungdomars 

intolerans gentemot olika minoriteter samt utsatthet för och delaktighet i olika typer av 

kränkande beteenden med koppling till främlingsfientliga motiv. Resultatet från 

intoleransrapporten visar att det existerar främlingsfientliga attityder bl.a. gentemot muslimer. 

I rapporten kallat för islamofobiska tendenser. Då intoleransrapporten påvisade att 

skolungdomar bar på islamofobiska tendenser anser jag att det är av intresse att utreda 

varifrån dessa attityder får näring inom skolans ramar. Det fält som jag själv är intresserad av 

som blivande religionskunskapslärare rör läroböckernas framställning av islam och muslimer 

i religionsämnet. Intresset för detta grundar sig i att jag under min utbildning i 

religionskunskap uppfattade medias framställning av islam och muslimer som missvisande 

och negativ. Den bild som presenterades i media stämde inte överens med den bild som 

förmedlades av lärarna, vilket fick mig att fundera över varför det var så. Dessutom började 

jag fundera över hur religioner och deras utövare framställdes i läroböcker med tanke på 

mediebilden. Utifrån ovanstående har jag valt att undersöka två läroböcker i ämnet religion på 

gymnasienivå. Jag är medveten om att det inte ger en total bild av fenomenet om jag endast 

undersöker ett isolerat område såsom läroböcker, men genom att belysa eventuella problem 

med vad som förmedlas genom läroböcker kommer åtminstone en del av helheten att 

behandlas. Valet att analysera läromedel grundar sig på det faktum att ett flertal forskare anser 

att läroböcker tar upp en stor del av undervisningen och att dessa anses vara bärare av 

kunskap (Englund 1999; Gustafsson 1980; Härenstam 2006; Selander & van Leeuwen 1999). 

Kan det vara så att attityder och tendenser som förmedlas via utbildningstexter i skolan är ett 

större hot mot det fostransuppdrag som skolan har än vad klotter och rasistiska tillmälen är?   

                                                

 

1 Rapporten författades av Jonas Ring & Scarlett Morgentau (2004) på uppdrag av BRÅ och Forum för levande 
historia. Rapporten kommer hädanefter att benämnas som intoleransrapporten i detta arbete. 
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Min tes är således att läroböcker för ämnet religion bär på islamofobiska tendenser av olika 

hög grad. Om tesen kan bekräftas efter denna undersökning leder det till ett nytt problem. I 

vilken form kommer dessa tendenser till uttryck i läroböckerna? För att besvara denna fråga 

måste exempel från läroböckerna lyftas fram och diskuteras. För att inte enbart fokusera på 

det negativa kommer öppna såväl som stängda attityder2 gentemot islam och muslimer att 

lyftas fram. En eventuell följdfråga som kan relateras till detta är, huruvida skolan i så fall 

uppnår det fostransuppdrag som den har? Men det problemet kommer inte att bearbetas i detta 

arbete.  

Utifrån ovanstående kan syftet formuleras enligt följande: 

Syftet med min studie är att undersöka om det förekommer islamofobiska tendenser i två 

utvalda läroböcker i ämnet religion för gymnasiet.  

Problemformuleringen lyder således: 

Hur presenteras islam och muslimer i läroböcker i ämnet religion på gymnasienivå?  

Metodologiska överväganden 

I detta kapitel kommer jag att presentera den forskningsmetod samt analysmodell jag valt att 

använda i mitt examensarbete. Men först presenteras några perspektiv på metod och metodval 

i allmänhet samt en kort redogörelse för kvalitativa forskningsmetoder då vald metod ingår i 

denna genre.  

Att forska innebär att man samlar in, producerar och förmedlar kunskap om den 
värld vi alla delar på. Att forska inom samhällsvetenskaperna innebär att man 
producerar kunskap om samhället och de mellanmänskliga relationer som 
förekommer där (Conny Svenning 2003, s 9).  

Det finns vissa grundkrav för att en studie i den akademiska världen skall kunna anses vara 

vetenskaplig. Kontrollverktyget som används för att andra personer skall kunna förstå och 

kontrollera forskningsresultaten kallas metod. Det finns ett flertal metoder som är mer eller 

mindre frekvent förekommande inom forskningen t ex intervju, enkät, textanalys etc. De 

metoder som förekommer kan delas upp i två genrer, kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder. Skillnaden mellan kvantitativa forskningsmetoder och kvalitativa ligger i 

                                                

 

2 Öppna och stängda attityder redovisas i bilaga 1. 
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att man inom den kvantitativa forskningen lägger tonvikten på kvantifiering vid insamlande 

av data för att kunna generalisera, medan den kvalitativa forskningen ägnar sig åt tolkning och 

förståelse där mening är viktigare än generalisering. Båda dessa genrer har gemensamt att de 

inriktar sig på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor 

och grupper handlar och påverkar varandra (Svenning 2004, Kruuse 1998, Holme & Solvang 

1997, Rosing 1988, Bergström & Boréus 2005, Kvale 1997).  

Enligt Conny Svenning (2003 s 11) får forskaren inte begränsas av åsikten att endast vissa 

metoder är giltiga. Forskaren måste låta problemställningen vara överordnad valet av metod. 

Vilket i praktiken innebär att problemställningen skall styra valet av metod. Hans Rosing 

(1988) anser att metoden är ett regelverk eller en måttstock med vilken andra forskare skall 

kunna kontrollera forskningsresultat genom att till exempel upprepa undersökningen eller 

granska resultatet. Kvalitativa såväl som kvantitativa forskningsmetoder har ett gemensamt 

syfte enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997). Detta syfte är att tolka, 

förstå och förklara samhälleliga fenomen.  

Kvalitativa forskningsmetoder 
Emil Kruuse (1998) menar att det inte finns någon bestämd definition av kvalitativa metoder, 

men att dessa är olika tolkningstekniker som försöker att beskriva och förstå meningar. 

Kvalitativa metoder är ett sätt att uppleva den särskilda kvaliteten hos ett givet 

undersökningsobjekt eller undersökningsfenomen. Det rör sig om att finna den särskilda 

logiken hos det särskilda objektet eller det särskilda fenomenet. Steinar Kvale (1997) menar 

att kvalitativa metoder syftar till att tolka meningen med ett beskrivet fenomen för att kunna 

förstå detta. Nils Gilje & Harald Grimen (2004) förklarar begreppet mening då de behandlar 

mening och förståelse inom det hermeneutiska forskningsidealet enligt följande.  

Vi säger om en rad fenomen att de är meningsfulla, dvs att de uttrycker en mening 
eller att de har en betydelse. Vi säger också att texter, språkliga uttryck och 
mänskliga handlingar har mening. [ ] Begreppet mening används alltså både om 
mänskliga aktiviteter och om resultaten av mänskliga aktiviteter. Dessutom använder 
vi det ofta om betingelserna för aktiviteter (exempelvis normer, regler och de 
situationer i vilka aktiviteter utförs) (Gilje & Grimen 2004, s 175).  

Vidare påpekar de att vi alla är sociala aktörer som ständigt tolkar fenomen för att möjliggöra 

interaktion med andra. Tolkningen av fenomen individer emellan går oftast bra eftersom de 

har samma förutsättningar att förstå, exempelvis kulturella eller sociala. Men vid ett flertal 



 

6

 
tillfällen kan meningen vara oklar, vilket gör att det krävs en mall för att skapa förståelse. Ett 

sätt att tolka och förstå ett fenomens mening är att använda kvalitativa metoder, vilket är 

vanligt förekommande inom hermeneutiken. Det hermeneutiska forskningsidealet strävar efter 

att tolka fenomen och att beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningar (Gilje & 

Grimen 2004 s 175 ff.).  

Enligt Svenning (2003 s 159 ff.) kännetecknas den kvalitativa analysen av att forskaren 

försöker att tränga in på djupet utifrån ett litet material och snarare vill exemplifiera än 

generalisera. Tolkningsprocessen sker i cykler där forskaren läser igenom materialet ett flertal 

gånger och varje genomläsning innebär att forskaren finner nya infallsvinklar. Inom 

hermeneutiken (Kruuse 1998) talas det om den hermeneutiska spiralen, vilken innebär att 

forskaren ständigt utvecklar nya frågeställningar under arbetets gång. Med ökad förförståelse 

kommer nya infallsvinklar och frågor som måste besvaras och dessa leder i sin tur till nya 

insikter samt ytterligare frågor osv. Denna process är som jag ser det snarlik den kvalitativa 

analysprocessen som Svenning (2003) beskriver ovan.  

Objektivitet och validitet 
Svenning (2003) tar upp objektivitetsproblemet inom samhällsforskningen och påpekar att 

många forskare anser att objektiv samhällsvetenskap är omöjlig. Objektivitetsproblemet 

innebär att forskarna försöker finna sätt att i största möjliga mån försöka eliminera de 

svagheter som bristande objektivitet kan innebära. Om forskaren belyser sina utgångspunkter 

genom att tydliggöra sina syften och egna perspektiv, får läsaren en möjlighet att förstå och 

relatera sin egen uppfattning till det behandlade ämnet. Rosing (1988) anser att vetenskap, för 

att vara meningsfull, inte kan vara fri från värderingar. Vidare anser han att objektiv 

vetenskap inte innebär att den är fri från värderingar. Vetenskapens objektivitet bygger alltså 

inte på värderingsfrihet utan på det faktum att forskaren måste följa bestämda regler när han 

testar sina hypoteser

 

(Rosing, 1988 s 168).  

Validitet handlar enligt Gösta Bergström och Kristina Boréus (2005) om huruvida en 

undersökning verkligen kan besvara den fråga som just den skall besvara. Om så är fallet har 

den undersökningen en god validitet, men de påpekar att god validitet inte garanterar en god 

undersökning. Svenning (2003 s 64 ff.) anser att en undersöknings förmåga att mäta det som 

skall mätas avgör validiteten. Han menar att en undersöknings giltighet är beroende av att 
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undersökningens metod är utformad så att dess syfte kan uppfyllas. Med andra ord, validiteten 

avgörs av om det som skall mätas verkligen mäts. En mätmetod är valid om den faktiskt 

mäter det som den är avsedd att mäta (Rosing 1988, s 100). Martin G Erikson (1999 s 311) 

menar att validitet uppnås av forskaren då han eller hon legitimerar sitt resultat i en studie 

genom att föra fram den mest sannolika tolkningen efter att ha ställt olika möjliga tolkningar 

mot varandra.  

Svenning (2003 s 65 ff.) skiljer på inre och yttre validitet. I inre validitet ingår aspekter som 

huruvida rätt mätinstrument används, om frågorna ställs till rätt grupp etc. Yttre validitet 

handlar om huruvida det går att generalisera utifrån uppnådda resultat. Inre validitet är 

därmed kopplingen mellan teori och praktik medan yttre validitet är den inre validitetens 

förankring i ett större perspektiv.  

Textanalys 
När det gäller analyserandet av texter finns en mängd metoder att tillgå. Vissa former av 

textanalys tar sin utgångspunkt i innehållsmässiga aspekter, andra i språkliga. Mot olika 

intressen för en text svarar dessutom olika sätt att betrakta den. Syftet med analyserandet av 

en text kan vara att se hur texten hänger ihop och samspelar med sin omgivning, vilken dess 

stil är eller vilka bakomliggande sociala och ideologiska krafter den röjer (Hellspong 2001 s 

55 ff.). Bergström & Boréus (2005) å sin sida menar att texter skapade av människor för 

människor speglar, reproducerar eller ifrågasätter föreställningar som mottagaren kan relatera 

till då de uttrycker såväl medvetna som omedvetna föreställningar som hon eller han är bärare 

av. En text är resultatet av att en individ vill förmedla något till andra individer. När texten 

läses, tolkas eller refereras får innehållet konsekvenser för mottagarens uppfattningar och 

handlingar.  

Modell för analys av läroböcker 
Staffan Selander och Theo van Leeuwen (1999) anser att lärobokstexter används i ett socialt 

fostrande sammanhang där läraren och eleven använder sig av texten tillsammans, men på 

olika sätt. Läraren kan använda lärobokstexten till att utveckla egna frågor och teman för 

undervisningen medan eleven kan använda texten som ett sätt att lära sig rätt saker och 

därmed få ett bra betyg.  Vidare menar de att lärobokstexter är socialiserande, då de förmedlar 
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fakta och perspektiv som påverkar och informerar läsaren. En lärobokstext är inriktad på 

lärande då texten syftar till att förmedla kunskap.  

Enligt Göran Larsson (2004 s 86) krävs det en utvecklad metod för att samla in och bearbeta 

data för att kunna analysera förekomsten av islamofobiska tendenser, dvs. det som jag har för 

avsikt att göra. En sådan modell har tagits fram av Runnymede Trust3. Modellen kom till för 

att möjliggöra kartläggandet av öppna och stängda attityder gentemot islam och muslimer. 

Enligt denna modell innebär öppna attityder ett synsätt som utgår från att islam och muslimer 

skall diskuteras utifrån samma förutsättningar som andra fenomen i samhället. Stängda 

attityder är handlingar och yttringar som är fördomsfulla och negativa gentemot islam och 

muslimer där muslimer behandlas utifrån stereotypa föreställningar och som en homogen 

grupp. Modellen gör det möjligt att analysera hur media, läroböcker och offentliga debatter 

förhåller sig till islam och muslimer4.   

Val av metod och tillvägagångssätt 
De forskare som presenterats ovan är av den uppfattningen att textanalys syftar till att 

analysera en texts mening och möjliga konsekvenser. Denna metodologiska ansats kan med 

fördel användas då svaret på en forskningsfråga inte går att finna genom andra ansatser som 

exempelvis intervju eller observation. Mitt val av metod skedde i enlighet med åsikten att 

forskningsproblemet bestämmer metoden. En kvalitativ textanalys eller innehållsanalys valdes 

som metod i detta arbete, då jag anser att denna ansats är bäst lämpad för att kunna besvara 

forskningsfrågan. Jag har valt att kalla den textanalytiska modell som används i arbetet för 

syftesrelaterad innehållsanalys, vilket innebär att syftet med undersökningen styr min läsning. 

Jag kommer i min analys följa de teman i den modell5 som Runnymede Trust skapat och som 

Larsson (2004) presenterade i sitt arbete för att finna tendenser till islamofobi i läroböckerna. 

Detta innebär att varje lärobok läses ett flertal gånger med syftet att söka efter tendenser eller 

mönster som enligt analysmodellen definieras som stängda eller öppna attityder gentemot 

islam och muslimer. Då analysmodellen har åtta kriterier och två möjliga uppfattningar för 

varje kriterium är det omöjligt att komma ihåg alla kriterier vid en genomläsning av 

läroböckerna. Med detta i åtanke genomfördes analysen i två steg. Det första steget gick ut på 

att finna material som eventuellt stämde in på analysmodellens åtta kriterier. Steg två utgjorde 

                                                

 

3 Runnymede Trust är en brittisk tankesmedja. 
4 Modellen presenteras i bilaga 1. 
5 Se Bilaga 1 
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själva analysen av det utvalda materialet. Detta innebar att materialet prövades mot de åtta 

kriterier som förekommer i analysmodellen. I de fall som materialet och kriterierna 

korrelerade användes analysmodellen för att fastställa huruvida materialet var exempel på 

öppna eller stängda attityder.  

Metoddiskussion 
Resultatet av en syftesrelaterad textanalys är beroende av vem som utför den. Beroende på 

förförståelse kan två individer komma fram till olika resultat. I detta arbete minskas den 

risken då jag använder mig av en analysmodell med fastställda dimensioner. Med det menar 

jag att läsaren kan använda analysmodellen som ett kontrollverktyg för att se om de slutsatser 

jag drar av en text är rimlig eller inte. Vidare vill jag nämna att samtliga kriterier inte med 

nödvändighet behandlas i detta arbete. Detta kan bero på att jag valde att endast koppla det 

analyserade materialet till ett kriterium då det eventuellt kunde kopplas till flera. Att använda 

samtliga kriterier var inte heller ett mål i sig. Fokus i analysen var att finna öppna och stängda 

attityder gentemot islam och muslimer. Slutligen vill jag påpeka att det eventuellt finns 

textavsnitt i de analyserade kapitlen som inte tas upp för bearbetning i detta arbete. Detta 

beror på att det uppstår en viss mättnad. Med detta menar jag att utelämnat material inte tillför 

något ytterligare till resultat eller diskussion, då det endast är repetitioner av redovisat 

material.  

Urval 
Holme & Solvang (1997) anser att forskaren måste försäkra sig om att urvalet passar 

undersökningen oavsett vilken urvalsmetod som används. Slumpmässigt urval tillämpas inte 

inom kvalitativ forskning eftersom man inom denna inte söker att generalisera utifrån 

statistik, utan istället söker djupare och mer fullständiga uppfattningar om ett undersökt 

fenomen. De menar att urvalet sker utifrån medvetna kriterier som är systematiskt och 

strategiskt utformade. Vill jag t ex ta reda på om den nya innebandybollen anses vara bra kan 

jag inte fråga handbollsspelare för att få svar på frågan, jag måste istället fråga 

innebandyspelare.  

I detta arbete har jag valt att avgränsa mig från det vida begreppet läromedel till det mer 

specifika begreppet läroböcker. Skolverket (2006) påpekar att det inte finns någon fastställd 

definition av läromedel. De menar därför att läromedel  är sådant som lärare och /eller 
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elever använder för att eleverna ska nå uppställda mål  (Skolverket 2006 s 15). Läromedel 

kan enligt detta citat utgöras av Internet, uppslagsböcker, massmedia, läroböcker, studiebesök 

osv. Läroboken definieras av Englund som  en koncentrerad form för 

erfarenhetsförmedling som har långa anor och traditioner  (Skolverket 2006 s 17). I detta 

arbete fokuserar jag på läroböcker. Därför kommer läromedelsbegreppet inte att utvecklas 

mer än att jag i enligt ovanstående konstaterar att läroböcker är ett av ett flertal läromedel som 

används i skolan.  

Läroböckerna i denna studie har valts utifrån kriteriet att de används i en eller flera 

gymnasieskolor i en mellanstor stad i landet. Detta för att säkerställa möjligheten att de 

böcker som analyseras kan ha påverkat elevers attityder och föreställningar gentemot islam 

och muslimer. För att välja vilka böcker som skulle analyseras i mitt arbete skickades e-post 

till samtliga gymnasieskolor i staden. I brevet tillfrågades religionslärarna vilken lärobok som 

användes i undervisningen. De två första titlarna som förekom i svaren från lärarna var de 

som sedermera valdes ut för analys.  

Sammanfattning 
Textanalys som metod och då särskilt inom den kvalitativa forskningen innebär att varje 

individ gör sin personliga tolkning av en text vilket kan resultera i flera olika tolkningar om 

samma text analyseras. Prövbarheten är med andra ord mer sårbar än vid kvantitativ 

forskning. Medvetenheten om detta innebär att forskaren bör redovisa ställningstagande, 

tillvägagångssätt etc. för att möjliggöra kontrollen av rimligheten i de resultat han eller hon 

vill framhäva.  

Nu när jag har redogjort för mitt syfte och min problemformulering i studien samt förklarat 

hur jag tänkt gå tillväga vill jag återkoppla till inledningen av detta arbete. Där beskrev jag det 

västerländska samhället i vilket islam och muslimer inte ses med blida ögon. Utöver det 

hänvisade jag till skolans uppdrag att fostra framtidens medborgare i ett samhälle och en skola 

av mångkulturell karaktär. Nedan följer den vetenskapliga förankringen som består av två 

delar. Den första delen behandlar forskning om islamofobi och det mångkulturella samhället. 

I den andra delen presenteras forskning om läroböcker. Båda delar utgör tillsammans den 

teoretiska grund till vilken jag kommer att återknyta resultaten av min undersökning.  
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Islamofobi och det mångkulturella samhället 

Jag kommer i detta kapitel att beskriva begreppet islamofobi och utifrån forskning redovisa 

orsaker till islamofobi samt hur islamofobi kan ta sig uttryck. Även postkolonialism och 

orientalism kommer att behandlas då forskningen kring islam, muslimer och islamofobi ofta 

förknippas med dessa teorier. Forskning kring hur islam och muslimer presenteras i media 

kommer att behandlas för att exemplifiera muslimska stereotyper samt skapandet av negativa 

normer om dom andra. Sist i denna del redovisas intoleransrapporten (Ring & Morgentau 

2004) för att ge en bild av skolungdomars attityder gentemot islam och muslimer. Allra först 

kommer jag emellertid att ge en kort beskrivning av Sverige som ett mångkulturellt samhälle 

utifrån Kristina Gustafssons (2004) forskning kring en minoritets vilja att bli bekräftad. 

Därefter kommer jag att behandla begreppet mångkulturalism.  

Ett mångkulturellt samhälle 
Enligt Hans Ingvar Roth (1998) råder det en viss oenighet kring definitionen av begreppet 

mångkulturalism. Han redovisar två grupperingar där den ena definierar begreppet utifrån 

etnicitet och religiositet medan den andra fokuserar på gruppidentiteter utifrån kön, klass, 

ålder, sexuell läggning etc. Roth (1996 s 12 ff.) menar att ett mångkulturellt samhälle består 

av ett flertal kulturer. Svårigheten att enas om en definition, vilket nämnts ovan, är följden av 

att begreppet kultur definieras olika beroende på socialantropologiska och etnologiska 

forskares utgångspunkter. Vidare menar Roth att det idag finns mångkulturella europeiska 

länder som uppvisar en mångfald av religioner, etnicitet och språk som ett resultat av 

efterkrigstidens migration. Roth (a.a.) framhåller att en kulturell mångfald kan leda till att 

kulturen utvecklas till ett gemensamt intresse för olika grupperingar i samhället. Dessutom 

kan kunskaper om andra kulturer bidra till kännedom om den egna kulturen. Vidare påpekar 

han att det i ett mångkulturellt samhälle kan uppstå värdekonflikter som är svårlösliga då 

olika kulturer har sina egna sedvänjor och traditioner vilka kan kollidera med andra gruppers 

levnadssätt. Roth (1998 s 12 ff.) nämner utbildning som en möjlig värderingskonflikt i ett 

samhälle. I ett samhälle som blir mer mångkulturellt utmanas majoritetskulturens värderingar 

eftersom frågan om vilka värden som skall vara grundläggande väcks. Med andra ord uppstår 

en diskussion kring vilken kunskap och vilka värden som skall förmedlas i skolan då denna 

institution har ett fostransuppdrag att forma morgondagens medborgare. I samhället kan 

konflikter uppstå i diskussionen om värdegemenskap då olika etiska och religiösa grupper 

skall enas om etiska normer. 
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Gustafsson (2004 s 18 ff.) bearbetar det mångkulturella samhället utifrån två teoretiska 

inriktningar, postkolonialistisk och kommunitaristisk. Enligt dessa teorier finns det inga 

universella värden. Utgångspunkten är att värdeföreställningar skapas i en specifik kontext 

som hela tiden förändras och de kan därmed endast förstås i sin kontext. Gustafsson försöker 

att analysera ett händelseförlopp då en minoritet kräver ett erkännande av andra värden än 

majoritetssamhällets samt hur ett samhälle kan arbeta för att bereda plats för minoriteters 

värden. Avsikten med hennes undersökning var att, med utgångspunkt i en konkret konflikt 

som rymmer både etiska och politiska spörsmål, undersöka hur krav på lika värde förenas 

med erkännande av särskildhet.  

Gustafsson (2004) belyser vikten av att vara medveten om att en individ eller grupp alltid 

bedöms utifrån de skillnader som utgörs gentemot det egna normativa värdesystemet och att 

vetskapen om detta kan leda till samförstånd och respekt av olika värderingssystem. 

Människor är oundvikligen del av kulturella gemenskaper. De varken binder eller frigör men 

utgör förutsättningar som vi måste förhålla oss till. Föreställningar om skillnad, ekonomisk, 

social, kulturell etc. utgör grunden för konflikter. Argument med utgångspunkt i vi och dom 

utgår från föreställningar om skillnad. Vidare hävdar Gustafsson att kampen om rätten till sitt 

ursprung innebär att skillnaden i vi och dom förblir viktig. Samtidigt påpekar hon att den 

liberala visionens styrka, att behandla alla som lika värda och att visa alla oavsett bakgrund 

och status lika respekt, i praktiken utgör ett svåruppnåeligt ideal på grund av att det inte går 

att frigöra sig från kunskapen och föreställningarna vi har om olika individer. Detta ideal är 

dock oavsett svårigheterna värt att sträva mot och kämpa för. Det är inte enskilda individers 

handlingar som i första hand ligger bakom diskriminering utan snarare den norm som 

samhällets institutioner grundar sig på t ex en svenskhetsnorm. Vidare menar hon att 

kulturella värdeskillnader är både flyktiga och beständiga. De är flyktiga då de aktualiseras i 

relation till en specifik situation och beständiga i den mening att de har en lång bakgrund i 

traditionell mening.  

Orientalism och postkolonialism 
Jonas Otterbeck (2001 s 39) menar att det råder en stor samstämmighet om att islam och den 

muslimska världen ofta presenteras på ett ofördelaktigt sätt i västvärlden hos dem som skriver 

om orientalism. Otterbeck påpekar att många som skriver om islam har reflekterat över hur de 



 

13

 
förhållit sig till sin presentation av islam samt vilka muslimer de har låtit representera islam 

efter att Edward Said författade boken Orientalism som utkom 1978. Saids 

forskningsinriktning kallas postkoloniala studier och Otterbeck påstår att samtliga studier som 

gjorts i Sverige om hur islam eller muslimer presenterats i olika sammanhang är inspirerade 

av Said eller bär tydliga spår av dennes tankar. De grundläggande tankarna i denna inriktning 

är att det existerar en norm för tänkandet inom en klass, kultur etc. De som inte fyller normen 

ses som avvikande och ett vi- och dom-perspektiv bildas där de sistnämnda som kollektiv kan 

tillskrivas förringande eller exotiska egenskaper. I den postkoloniala kritiken är klass, 

etnicitet, kön och den historiska erfarenheten av kolonialismen viktiga variabler för tänkandet, 

där den vita medelklass- och/eller överklassmannen framstår som norm.  

Orientalism är en diskurs som uppstod i och med Saids bok Orientalism i vilken han 

analyserar hur bilden av orienten formades i europeisk vetenskap och kultur från 1700-talet 

fram till idag. Said (1995) kom fram till att orienten genom historien framställts som primitiv, 

sensuell, våldsam och barbarisk. Bilden av orienten fick väst att framstå som civiliserat, 

tekniskt avancerat, fredligt och förnuftigt. Västerlandet blev till genom att konstruera och 

benämna sin motsats  österlandet, eller orienten, med andra ord är väst det som orienten inte 

är. Orientalismen har enligt Said genom historien bidragit med rasliga, ideologiska och 

imperialistiska stereotyper.   

En vit västerlänning ur medelklassen tror att det är hans mänskliga rättighet att inte 
bara styra den icke-vita världen utan att till och med äga den, just på grund av att 
den definitionsmässigt inte är fullt så mänsklig som vi är. Det finns inget klarare 

exempel på ett avhumaniserat tänkande än detta (Said 1995, s 109).  

Enligt Said (1995) konstruerade vetenskapsmännen och författarna en bild av de orientaliska 

samhällena som rättfärdigade att väst tog dessa samhällen under förmyndarskap, då de sågs 

som underlägsna och oförmögna till självstyre. Han menar dessutom att dagens globalisering 

kännetecknas av en konflikt vi ärvt från imperialismens tid. Magnus Berg (2005 s 63 f) 

understryker Saids teori då han anser att orientalismen skapar stereotypa bilder av orienten 

och dess invånare som är orättvisa och missvisande. Även han anser att västvärlden 

normaliseras genom att man beskriver det icke-västerländska dvs. orienten. Said (1995) anser 

att västvärldens kunskap om islam och muslimer är en produkt av en kolonial maktordning. 

Han anser att det förhållningssätt som upprätthållits av bl.a. akademiker från västvärlden 
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säger mer om det västerländska ideologiska tänkandet än om muslimer och islam, eller som 

Otterbeck framställer det:  

På det stora hela kan man se hur stereotyper som påminner om de föreställningar 
som har reproducerats om kvinnors och mäns mentalitet återspeglas i synen på 
Orientens invånare. I väst är vi rationella och logiskt tänkande, i öst är de irrationella 
och emotionella. Vi är moderna och framåtskridande, de är primitiva, traditionella 
och medeltida. Vi kan utvecklas, de står still. Vi är individer, de är kollektiv. Vi är 
vänliga och ärliga, de är grymma och falska. Men det finns även ett utrymme för det 
mystiska och erotiska. Vi har en vanlig vardagsvärld, de har en mystisk värld. Vi har 
vetenskap, men i öst finns det gammal visdom. Vi är kontrollerade, men i öst finns 
den liderliga erotiken och sensualismen. Vi är monogama och drivs av kärlek och 
omsorg, de har harem och drivs av lust. Lägg märke till att vi i väst refererar till de 
män som har makten att konstruera sig själva som normen i västerländskt tänkande 
(Otterbeck Jonas 2001, s 41).  

Said (1995) menar att behovet av att tillgodose kolonialmakternas rätt att vara ledare och 

herrar är en av de viktigaste orsakerna till att negativa föreställningar om orienten och dess 

invånare kunnat bli självklara och underförstådda i exempelvis nyhetsrapportering och i den 

akademiska världen.  

Christian Catomeris (2005 s 53 f) behandlar den svenska orientalismen utifrån Edward Saids 

teori och menar att trots att vi inte varit en kolonialmakt såsom de länder som Said skriver om 

är Sverige inte förskonat från orientalism. Han lyfter fram exempel från pjäser, media, film 

och litteratur ur den svenska historien för att påvisa att föreställningar om vi och dom, där vi 

är en svenskhetsnorm, har existerat under lång tid och med tiden normaliserats till de dolda 

normativa budskap som finns idag. För att ge prov på orientalism av idag menar Stefan 

Jonsson (2005 s 170 ff) att mänskligheten delades i två delar, civiliserade och barbarer, i och 

med attentaten den 11 september 2001. Västerlandets konkretiserades av statschefer som 

George W Bush, Göran Persson, Jacques Chirac och Tony Blair, då de påstod att attacken var 

ett angrepp mot mänskligheten, civilisationen, det öppna samhället och mot västerlandet. 

Attackerna den 11 september gav väst återigen tillåtelse att i demokratins namn angripa de 

barbariska, primitiva kulturer som angripit dem för att vara deras förmyndare, då de inte 

klarar av att styra sig själva.  

De attityder, stereotyper etc. som forskarna redovisar i det orientalistiska fältet har enligt mig 

en tydlig koppling till dagens attityder gentemot islam och muslimer. Orientalismen utgår från 

att kolonialmakter konstruerat en nedlåtande stereotyp av de kolonialiserade ländernas 

invånare. I och med de attacker på väst som kopplas till extrema grupperingar inom islam har 
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många en negativ bild av islam och muslimer. Den rädsla och misstro som genomsyrar väst 

har bildat ett nytt begrepp och forskningsfält, islamofobi. Om detta begrepp och forskningsfält 

handlar nästa avsnitt.  

Islamofobi 
Man kan definiera Islamofobi6, vilket är ett relativt nytt begrepp, som en anti-islamisk 

reaktion riktad mot muslimer, vilken aktiveras av fördomar och rädsla för muslimer och 

islam. Islamofobiska uppfattningar utgår vanligen från en uppdelning i vi och dom, där 

muslimer och islam ses som fundamentalt skilda från det som uppfattas som västerländsk 

kultur och religion. I detta ingår också uppfattningar om och skildringar av muslimer som ett 

homogent kollektiv (Ouis & Roald 2003). Larsson (2005 s 80 f) påpekar vikten av att skilja på 

islamofobi såsom fördomar mot islam och muslimer med faktiskt upplevda negativa 

erfarenheter. Pernilla Ouis & Anne Sofie Roald (2003 s 28) menar att problemet med 

islamofobi är att dess fördomar och attityder oftast bygger på en förmedlad kunskap snarare 

en själupplevd sådan. Vidare påpekar de att islamofobi inte är en enskild företeelse, dess 

motsvarighet är västofobi, vilket innebär en anti-väst inställning och rädsla för den andra 

(Ouis & Roald 2003 s 43 ff).  

Orsaker till Islamofobi 
Ouis & Roald (2003 s 34 ff) anger att orsakerna till islamofobi kan vara religiösa, rasistiska, 

kulturella, ekonomiska och politiska. Enligt Ouis & Roald kan den religiösa islamofobin 

bygga på föreställningar om att religionen islam representerar ett hot mot västvärlden och att 

den därmed är oacceptabel. Islam ses av somliga som en våldsam och kvinnoförtryckande 

religion trots det faktum att skillnaden idag inte är stor gentemot kristendomen och 

judendomen i dessa frågor. De menar att man bortser från att islam liksom judendom och 

kristendom har förändrats. Den kulturella islamofobin innebär att icke-muslimer nedvärderar 

islamska länders sociala strukturer och kulturella drag i jämförelse med västerlandets. Den 

kulturella islamofobin kan bygga på ett vi- och dom-perspektiv, där andra grupper bedöms 

utifrån deras sämsta uttryck samtidigt som den egna gruppen värderas utifrån dess bästa 

egenskaper7. Rasistisk islamofobi kan enligt Ouis & Roald bygga på teorier där representanter 

                                                

 

6 islamofobi, rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att islam är en religion som leder till negativa 
beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara. Källa: http://www.ne.se 
7 Jämför med orientalism. 

http://www.ne.se
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för islam på etniska och rasistiska grunder uppfattas som lägre stående än den etniska 

majoriteten. Den ekonomiska islamofobin kommer till uttryck då individer med utländskt 

ursprung skuldbeläggs vid exempelvis lågkonjunkturer. Den mest framträdande 

uttrycksformen för islamofobi i västerlandet är politisk islamofobi, vilket innefattar 

föreställningen om att islam och muslimer är ett beständigt hot mot västerlandet.  

I Sverige måste islamofobi ses i perspektivet av maktrelationen mellan den 
sekulära/kristna majoriteten och den muslimska minoriteten. Islamofobiska uttryck 
bygger på majoritetssamhällets syn på minoriteten. I detta maktförhållande är det den 
som definierar som har makt, och maktförhållandet bygger på att den som definierar 
den Andra

 

är den som också har rätten att definiera samhällets kunskapsbas. Vi 
är de som gör det rätta och som har de riktiga attityderna, medan deras 
attityder inte stämmer överens med kunskapsbasen baserad på majoritetssamhällets 
hegemoni (Ouis & Roald 2003, s 26-27).  

Enligt Cecilia Englund (2006 s 21 ff) har många forskare kritiserat medierna i Sverige för hur 

frågor som rör invandrare och invandring hanteras. Forskarna8 menar enligt Englund att 

klyftorna mellan vi och dom vidmakthålls av medierna vilket innebär att den strukturella 

diskrimineringen upprätthålls av medierna. Hon menar att media ses som en viktig aktör för 

upprätthållandet av föreställningar om vi och dom. Utöver media verkar det som om 

terrordåden i USA, London och Paris påverkar vår inställning till islam och muslimer 

märkbart.  

Stereotyper 
Den massmediala bilden av islam och muslimer är ofta felaktig, negativ och 

stereotypskapande enligt Håkan Hvitfelt. Han grundar sitt påstående på en undersökning om 

svenskars attityd till islam vilken ingick i SOM 69 (Hvitfelt 1991) samt en uppföljande studie 

om mediebilden av islam 1991-1995 (Hvitfelt 1998). I SOM 6 (Hvitfelt 1991) framkommer 

att 65 procent av svenskarna har en negativ inställning medan 2 procent har en positiv 

inställning till islam som religion. Hvitfelt anser att resultatet är anmärkningsvärt och menar 

att dessa föreställningar är förmedlade via skolundervisningen till viss del men framförallt av 

massmedia, med tanke på att den svenska majoriteten knappast har några andra erfarenheter 

av islam. Han påpekar vidare att stereotyper får representera bilden av islam i västerlandets 

media. En kvinna med slöja har blivit en symbol för islam som kvinnoförtryckande religion i 

                                                

 

8 Forskare som nämns i detta sammanhang är bl.a. Ylva Brune (2004, 2005) och Masoud Kamali (2006). 
9 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en årligt återkommande opinionsundersökning sedan starten 1986. 
SOM 6 vilken jag refererar till i detta arbete anses vara representativ för den svenska befolkningen. 
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västerlandet samtidigt som muslimer anser att islam värnar om kvinnan. I Sverige anser drygt 

62 procent i Hvitfelts undersökning att islam medför kvinnoförtryck i hög grad.  

I den uppföljande studien som nämnts tidigare (Hvitfelt 1998) studeras mediebilden av islam i 

TV: s nyhetsprogram i SVT 1, SVT 2 och TV 4 1991-1995. Resultatet av denna studie är att 

islam har politiserats och framställs i TV allt som oftast kopplat till våld. Den undersökning 

som genomfördes visar att endast 14 procent av inslagen om islam är utan våldsinslag och de 

vanligast förekommande våldsinslagen är terrorism och krig vilket tillsammans utgör 52 

procent. Det är inte religionen islam som visas i media utan det är snarare extrema och 

radikala grupper som inte kan anses vara representativa för islam som fångar mediernas 

intresse. Hvitfelt erkänner att dramatik och våld har ett nyhetsvärde vilket kan vara en 

delförklaring av mediebilden av islam då det under 1990 talet förekommit mycket oroligheter 

i den islamska världen.  

En del av påståendena om islam eller muslimska grupper är sanna, andra kan 
diskuteras, en stor del är missvisande, inte så få är falska. Men en minsta gemensam 
nämnare är att det som medierna uppmärksammar vanligen är negativt i någon 
bemärkelse (Hvitfelt 1998, s 76).   

Enligt Hvitfelt (1998) påverkar nyhetsprogrammen i TV andra medier samt att TV når en 

majoritet av den svenska befolkningen. Utifrån detta menar han att det är rimligt att anta att 

den bild som förmedlas av massmedia har påverkat och påverkar de föreställningar och 

uppfattningar som den svenska befolkningen bär på. Han menar vidare att massmedia arbetar 

med stereotyper och symboler i särskilt hög grad vad gäller islam10. Troligtvis har symbolerna 

fått en negativ laddning med tanke på de resultat av mediernas rapportering som nämnts 

tidigare. Dessa symboler och stereotyper t ex en kvinna i slöja eller en minaret förklarar hur 

kommande nyhetsinslag skall tolkas av mottagaren. Media erbjuder på så vis en förförståelse 

om en företeelse som rapporteras, vilket Hvitfelt menar kan ha negativ innebörd även då ett 

inslag syftar till förståelse eller om något positivt skall rapporteras.  

Mot denna bakgrund är det möjligt att tänka sig följande mönster för 
opinionsbildningen: En sedan gammalt negativ uppfattning om islam och muslimer 
hos svenskarna har förstärkts genom en ensidig, våldsinriktad samt mestadels 
allmänt negativ medierapportering samt stereotypa och inte sällan missvisande 
medierapporter. På grund av de flesta svenskars negativa attityder till islam har 
centrala muslimska symboler erhållit en starkt negativ värdeladdning som har 
aktualiserats och förstärkts genom att dessa symboler dessutom figurerar i 

                                                

 

10 Se även M Berg (1998) och Y Brune (2004 och 1998). 
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mediesammanhang där de kopplas till våld och förtryck. Många människor reagerar 
negativt på ord som exempelvis islam eller Allah och på bilder av kvinnor i 
huvudduk och slöja (Hvitfelt 1998, s 83-84).  

Otterbeck (2001 s 41 f) behandlar Hvitfelts två undersökningar då han i en artikel i 

Pedagogiska magasinet skriver om att stereotyper styr vår syn på islam. Otterbeck menar att 

den period under vilken Hvitfelt undersökt mediernas islamiska inslag var en orolig tid. 

Därför är det enligt honom inte konstigt att inslagen var så upptagna av våld eftersom det ses 

som en självklarhet att media rapporterar om inbördeskrig, terror etc. Dessutom fanns det 

under denna period extrema grupper som kallade sig islamiska. Dock påpekar Otterbeck att 

det är ett faktum att medias bild av islam är mörk för den som inte vet så mycket om denna 

religion. Vidare konstaterar11 han att stereotypa föreställningar om orienten upprätthålls och 

legitimeras av skolböcker, media, litteratur, vetenskap etc. Då den enskilde individen möter 

samma typ av föreställningar från ett antal olika källor anser Otterbeck att intrycket av 

budskapets sanningshalt stärks. Han drar utifrån detta slutsatsen att vår kultur genomsyras av 

orientalismens stereotyper men att det samtidigt finns motbilder och motstånd mot dessa i 

samhället.  

Roth (1998 s 12 f) anser att främlingsfientlighet och rasism grundar sig på okunskap och 

stereotypa föreställningar vilka kan motarbetas av familj och media. Men han anser också att 

skolan genom sitt obligatorium är den arena i vilken individen blir mest påverkad gällande 

attityder och föreställningar då utbildningen sträcker sig över en lång tid. Skolan har med sin 

kunskapsförmedling ett stort ansvar för motverkandet av negativa attityder och stereotypa 

föreställningar. Roths åsikter flyttar därmed fokus från media till skolan vilken kommer att 

behandlas i nästa kapitel där forskning om skolans kunskapsförmedlande via läromedel och 

läroböcker redovisas.  

Sammanfattning av orientalism och islamofobi 
Ovan har islamofobi och orientalism behandlats och utifrån min tolkning är det tydligt att 

dessa två begrepp utgår från samma teori om hur ett vi- och dom-perspektiv existerar. 

Skillnaden är att islamofobi präglas av åsikter om islam och muslimer ur ett religiöst 

perspektiv med rädsla som utgångspunkt medan orientalism är en teori som söker att förklara 

hur attityder om andra skapar den egna identiteten med utgångspunkt i makt, vilket innebär att 

                                                

 

11 I sin artikel studerar Otterbeck bl.a. studier av Härenstam (1993 & 2000), Hvitfelt (1991 & 1998) vilka även 
jag refererar till i mitt arbete. 
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samhällen, kulturer etc. delas upp i vi och dom. Genom att beskriva orienten som primitiv och 

fanatisk menar man att väst är civiliserat och modernt. Väst definieras följaktligen som en 

antagonist till orienten. Både islamofobi och orientalism inrymmer bildandet av negativa 

stereotyper som blir till normaliserade föreställningar om dom vilka vi sprider via massmedia 

och litteratur.  

I nästkommande avsnitt kommer jag att behandla intoleransrapporten som redovisar elevers 

attityder till islam och muslimer.  

Intoleransrapporten 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa de delar av intoleransrapporten som behandlar 

islamofobiska tendenser vilket är temat i denna uppsats. Dessutom ges en kort presentation av 

rapportens syfte och utgångspunkt.  

I intoleransrapporten (Ring & Morgentau, 2004) studeras som jag redan nämnt ungdomars 

intolerans gentemot olika minoriteter samt deras utsatthet för och delaktighet i olika typer av 

kränkande beteenden med koppling till främlingsfientliga motiv. Rapporten grundas på en 

enkätundersökning där deltagarna är elever i grundskolans år åtta och nio samt elever i 

gymnasieskolan. Rapporten bygger på 10 600 besvarade enkäter varav 5 403 är från 

gymnasiet, vilket också är den skolform jag inriktar mina studier på.  

Ring & Morgentau (2004) menar att det i den nu gällande läroplanen (Lpo 94) framhålls att 

det är skolans skyldighet att aktivt förankra värderingar som alla människors lika värde, 

människolivets okränkbarhet etc. som ligger till grund för de grundläggande värden som skall 

förmedlas i skolan som förståelse och medmänsklighet. Skolan ses därför som länken som 

förmedlar samhällets demokratiska värden från generation till generation. Vidare nämner 

författarna regeringens handlingsplan mot rasism, homofobi, diskriminering och 

främlingsfientlighet från 200112. I denna handlingsplan lyfts (liksom i läroplanen) skolan fram 

som en central aktör genom vilken regeringen kan förmedla demokratiska värderingar som 

främjar varje människas egenvärde. De anser att det enligt denna skrift är av största vikt att 

förmedla en gemensam värdegrund i tidig ålder. Det är genom skollagen och läroplanen som 

skolans verksamhet styrs och i dessa finns att finna värderingar såsom de ovan nämnda. 

                                                

 

12 Författarna hänvisar till en regeringsskrivelse (Regeringens skrivelse 2000/01:59). 
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Islamofobiska tendenser 
Undersökningens syfte (Ring & Morgentau, 2004) var att få fram ungdomars attityder 

gällande islamofobi, främlingsfientlighet, homofobi och antisemitism. I studien undersöktes 

därför ungdomars attityder till minoritetsgrupper och invandrare samt ungdomarnas egen 

uppfattning om i vilken omfattning de utsätts för eller deltar i kränkande behandling beroende 

på sexuell läggning, ursprung och religionstillhörighet. För att göra resultaten mätbara har 

man haft utgångspunkt i intoleranta tendenser som manifesteras genom starkt ogillande, 

misstänksamhet, misstro av en grupp eller individer samt stöttande av diskriminerande 

åtgärder av denna grupp. Frågorna i undersökningen konstruerades så att händelser som enligt 

deltagarnas egen bedömning inträffade på grund av deras sexuella läggning, bakgrund eller 

religionstillhörighet skulle kunna mätas. För att få svar som kräver ett ställningstagande vilket 

speglar attityden hos deltagarna menar författarna att det är nödvändigt att ställa frågor och 

komma med påståenden av provocerande karaktär. Samtidigt anser de att man behöver 

balansera upp en eventuell koncentration av negativ laddning mot en enskild grupp med 

positiva frågeformuleringar.  

De påståenden som eleverna skulle ta ställning till i studien gällande muslimer var följande 

sex: 

1. De flesta muslimer är säkert hyggligt folk

 

2. Det skulle vara helt okej att bo granne med en skötsam muslimsk person

 

3. Muslimer i Sverige ska ha rätt att bygga moskéer (religiösa lokaler)

 

4. Det är alldeles för många muslimer i Sverige

 

5. Muslimer går det inte att lita på

 

6. Det borde vara förbjudet för muslimer att få rösta i politiska val

  

Till dessa frågor erbjöds följande fem svarsalternativ: 

1. Nej, det stämmer inte alls 

2. Det stämmer ganska dåligt 

3. Tveksam/vet inte 

4. Det stämmer ganska bra 

5. Ja, det stämmer precis  
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En stor del av eleverna har en positiv attityd till muslimer, vilket går att avläsa i tabellen 

nedan. Påståendet att det skulle vara okej med en muslimsk granne är det som fått mest 

positiv respons med ungefär 88 procent instämmande elever och endast 5 procent negativt 

inställda. Påstående 3 och 4 har den största oenigheten hos eleverna och påstående 3 har en 

tydlig koppling till religionsfrihetsfrågor.  

Vad gäller de negativa attityderna anser var fjärde gymnasieelev att muslimer inte skall få 

bygga religiösa lokaler i Sverige och nästan lika många ställer sig tveksamma eller utan åsikt 

till detta. Ungefär 25 procent menar att det finns för många muslimer i landet och 31 procent 

ställer sig tveksamma eller ovetande till detta påstående. Som mest är det knappa 11 procent 

som är uttalat negativa till påstående 1, 2, 5 och 6 där tilliten till muslimer (påstående 5) har 

den högsta negativa noteringen med 10,5 procent.    

(Ring & Morgentau, 2004 s 125) 13 

Sammanfattning av intoleransrapporten 

Det visar sig i denna rapport att gymnasieelever generellt är positivt inställda till muslimer 

men att det även finns en stor del som ställer sig ovetande eller tveksamma till de påståenden 

som presenterats. Det är endast frågan om muslimska grannar som får ca 7 procent av 

eleverna att inte ta ställning medan övriga påståenden ligger på procenttal mellan 15 och 31 

utan ställningstagande. Det som oroar är att det är så pass många elever som har en negativ 

inställning till muslimer. Det är exempelvis ca 11 procent som enligt undersökningen 

redovisar en negativ attityd gentemot muslimer (påstående 5), vilket innebär att det är 588 

                                                

 

13 Tabellen är beskuren och finns i sin ursprungliga version som bilaga 2. 
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individer som har registrerat islamofobiska tendenser. Den höga frekvensen av elever som 

väljer att inte ta ställning eller som inte kan ta ställning är värd att notera om man ser till 

lärarnas uppdrag i skolan. Enligt läroplanen är ett av uppdragen för lärarna i skolan att 

förmedla de demokratiska principer vårt samhälle grundar sig på.   

I nästa kapitel behandlas det område som detta arbete främst syftar till att undersöka, 

läroböcker. I kapitlet, som är del två i den vetenskapliga förankringen i detta arbete, redogörs 

dels för tidigare forskning med anknytning till religion i läroböcker, dels presenteras 

forskning kring författandet av läroböcker och hur stor del av undervisningen som är kopplad 

till läroböcker. Återigen vill jag påminna om att det läroböcker som undersöks i detta arbete. 

Läroboken är ett utav flera läromedel som används i skolundervisningen.  

Forskning om läroböcker 

Nedan följer en redogörelse för tidigare forskning med anknytning till hur olika religioner och 

då särskilt islam framställs i läroböcker. Utöver det presenteras forskning kring författandet av 

läroböcker och hur stor del av undervisningen som är kopplad till läroböcker samt vilken 

betydelse läroböckerna har. Men allra först vill jag lyfta fram en text som behandlar skolans 

uppdrag att förmedla kunskap, samt en text i vilken gymnasieskolans uppdrag att förbereda 

eleverna för ett samhälle med kulturell mångfald kommer till uttryck.  

Enligt gällande läroplaner har skolan ett uppdrag att förmedla sådan kunskap till eleverna att 

de kan ta vara på och värdera fakta. Detta är en del i processen att integrera ungdomarna till 

medborgare i det svenska samhället. Texten nedan är ett exempel på hur detta uppdrag 

formuleras då denna text behandlar bland annat skolans kunskapsuppdrag.  

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande 
för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall 
förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla 
i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med 
ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 
nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ (Lpo 94, s 5).  

Utöver det uppdrag som citeras ovan står det i läroplanen att undervisningen skall vara 

allsidig och saklig samt att personliga ställningstaganden skall möjliggöras genom att skilda 
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uppfattningar bereds plats. I den läroplan som gäller för gymnasieskolan, Lpf 94, står 

följande:  

Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för 
att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och 
kulturgränser (Lpf 94, s 6).  

Skolan har alltså uppdraget att fostra och utbilda kommande generationer på ett sådant sätt att 

de kan leva och verka i ett mångkulturellt samhälle. De skall dessutom lära sig att kritiskt 

granska den kunskap som erbjuds i skolan såväl som i samhället. Hur läroböckerna skrivs och 

vad de förmedlar får stor betydelse om man ser till dessa texters budskap. Detta kommer att 

behandlas härnäst.  

Kjell Härenstam (2000) anser att läroböcker speglar den tid och kultur i vilken den skrivits. 

Läromedelsförfattare har begränsat utrymme att föra fram den information som de anser vara 

väsentlig. I en lärobok för ämnet religion skall världens religioner behandlas och Härenstam 

påpekar det faktum att författaren förmodligen inte är expert inom alla områden som tas upp, 

vilket kan innebära att fakta faller bort eller saknas. I anslutning till detta resonerar Härenstam 

kring hur kunskap om andra kulturer påverkas av de förhållanden som råder i väst. Han 

framhåller resonemang som liknar Saids när denne förklarar att föreställningarna om andra 

kulturer (de andra) skapas i ett motsatsförhållande till vad (vi) väst är14. Härenstam menar att 

kunskap om andra är någons kunskap där denna någon har haft tolkningsföreträde, vilket kan 

relateras till ett utövande av makt. Vidare anser han att kunskap om olika kulturer och 

religioner är sociala, politiska och idéhistoriska fenomen vilka är knuta till värderingar. Med 

detta menar han, som jag har tolkat honom, att den som skall presentera något har sin bild av 

det som skall presenteras. Jonas Otterbeck för ett liknande resonemang i en artikel då han 

skriver:  

Presentationerna av en religion blir med andra ord beroende av vad eller vem som 
man låter representera religionen. En del studier gjorda av studenter på senare 
läromedel ger en antydan om att det fortfarande finns problem med en del läromedel 
men att det också har skett en utveckling mot det bättre (Otterbeck 2001, s 42).  

Larsson (2005 s 93 f) menar i likhet med Härenstam att läroböcker är resultatet av nödvändiga 

avgränsningar och generaliseringar för vilka författaren har ett stort ansvar då läromedlen kan 

                                                

 

14 Se avsnittet om orientalism. 
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vara en första inblick i en främmande kultur eller religion för läsaren. Läroböckernas 

framställning av en religion kan därför bidra till grundläggande föreställningar utifrån vilken 

läsaren förstår och förhåller sig till religionen i fråga. Vidare menar Larsson att det i det 

svenska samhället liksom i skolan existerar en mångkultur och mångreligiositet som ställer 

nya krav på såväl skola som läromedel. Han anser därför att forskning om hur läromedel 

framställs, tolkas och används är av stor vikt för att kunna förändra läroböcker eftersom 

forskning kan klargöra att de redovisar stereotypa föreställningar.  

Med skolans styrdokument samt Härenstams, Larssons och Otterbecks resonemang i åtanke är 

det som jag ser det intressant att undersöka hur religioner och då särskilt islam framställs i 

läroböcker. I nästa avsnitt behandlas forskning om just detta tema.  

Läroböcker och islam 
Enligt Masoud Kamali (2006 s 52) har skolböcker och utbildningssystem påverkats av anti-

islamistiska inslag i västvärldens historiebeskrivning. Han påstår vidare att det förekommer en 

kristen utgångspunkt i skolböckers beskrivning av islam. Detta sker trots att författarna till 

många religionsböcker försöker förklara och resonera kring fördomar om muslimers och 

islams förhållande till exempelvis könsroller, fundamentalism etc. Läroböckernas 

framställning av det främmande ur ett vi- och dom-perspektiv har enligt Kamali (2006 s 50) 

bidragit till diskussioner bland forskare kring detta fenomen.  

Enligt Larsson (2005 s 97) pekar resultaten från tidigare såväl som aktuell forskning om 

svenska läroböcker på att bilden av islam och muslimer är negativ. Larsson (2005 s 93) anger 

att en viktig källa till de föreställningar om islam och muslimer som finns i samhället är 

läroböcker. Han medger att massmedia och Internet självfallet också är påverkansfaktorer av 

stor vikt i detta sammanhang.  

Kjell Härenstam (1993) har i sin forskning om hur läroböcker förhåller sig till islam funnit att 

materialet i läroböcker för gymnasieskolan och högstadiet från 1960-talet till 1980-talet 

gällande islam är vinklat och att de förmedlar en negativ hållning till denna religion och dess 

utövare. Härenstam delar in läroböckerna i tre perioder utifrån olika teman. Fram till 1962 är 

muslimer aggressiva, fanatiska och fatalistiska. Mellan 1962 och 1969 ikläds muslimen rollen 

som exotisk, främmande och annorlunda. Från 1969 fram till 1980 är muslimer patriarkala 
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och förtryckande och detta exemplifieras genom att presentera bilden av den förtryckta 

kvinnan. Härenstam menar att den bild som förmedlats av islam och muslimer i läroböcker är 

stereotyp och negativ. Som kommentar till Härenstams sista period 1969-1980 lyfter 

Otterbeck (2004) fram att jämlikhetsdiskussioner knappast berörs i framställandet av andra 

religioner än islam. Otterbeck anser precis som Härenstam att det förekommer stereotyper i 

läroböcker och att dessa är av negativ karaktär. Han påpekar att det i läroböcker ges sken av 

att islam är en religion utan teologisk förändring och att författare bortser från 

sekulariseringsprocesser inom islam. Med det menar han att islam presenteras som en religion 

som inte påverkas och förändras i takt med samhällets förändringar. Otterbeck (a.a.) anser 

också att islam och muslimer framställs som något främmande och att kristendomen ofta är 

utgångspunkten och därmed måttstocken när fenomen inom islam diskuteras i läroböckerna. 

Vidare hävdar Otterbeck att ett flertal muslimer inte känner igen den bild av islam och 

muslimer som förmedlas i läroböcker samt att de känner en viss oro för detta.  

Statens institut för läromedel (SIL) gav i uppdrag till Staffan Selander, Ewa Romare, Eva 

Trotzig & Annika Ullman (1990) att undersöka om det fanns rasism och främlingsfientlighet i 

läroböcker i samhällsorienterade ämnen. De kom fram till att läroböckerna inte var rasistiska 

eller främlingsfientliga men att de presenterade en schablonartad, stereotyp och försvenskad 

bild av omvärlden med resonemang som vi och dom vid jämförelser mellan religioner.  

Den senast genomförda undersökningen där läroböckers framställning av islam och muslimer 

ingick är Härenstam (2006). Härenstam genomförde på uppdrag av Skolverket en 

underlagsrapport till rapporten I enlighet med skolans värdegrund? (2006). I denna studie 

finner han att bilden av islam i läroböckerna har blivit öppnare än tidigare forskning påvisat, 

även om den fortfarande inte är helt okontroversiell. Han anser att redogörelser för det 

antifundamentalistiska nytänkandet som förekommer inom islam saknas. Den positiva 

förändringen som har skett med tiden förklarar han med det faktum att Sverige numer har 

framstående experter gällande islam som frekvent förekommer i media, samt att 

läromedelsproducenter med stor sannolikhet rådfrågar experter på området innan böckerna 

trycks, vilket inte varit fallet tidigare.  

Enligt ovan framställs således islam och muslimer ofördelaktigt i läroböcker med undantag 

för den senaste studien på området. Bilden av denna religion och dess utövare är negativ och 

bedöms och jämförs utifrån en svenskhetsnorm. Vilken betydelse har den skeva bild som 
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framställs i läroböckerna för elevernas förhållningssätt och attityder gentemot islam och 

muslimer? Även om den frågan inte får ett direkt svar kommer jag i nästa avsnitt att redovisa 

forskning om läroböckernas betydelse och hur stor del av undervisningen som upptas av 

läroboksundervisning.  

Läroböckernas betydelse 
Enligt Sören Levéns undersökning (2003) använder 82 % av lärarna läroböcker regelbundet 

medan endast 1,7 % aldrig använder tryckta läroböcker. De flesta lärare (73 %) anser att 

läromedlen ge ett bra stöd åt elevernas lärande. Dessutom anser drygt hälften av lärarna att de 

läromedel man använder ger eleverna stöd i sitt hemarbete. I Skolverkets undersökning (2006) 

framkom det att lärare väljer att använda sig av ett flertal läromedel i sin undervisning och 

inte enbart läroböcker. Men de menar att läroböcker trots detta fortfarande har en stark 

ställning i undervisningen.  

Ulrika Sutorius (2006) anser att kursplaner och läroplaner har stor betydelse för läroböckers 

utformning, eftersom skolans styrdokument ligger till grund för utformningen enligt 

läroboksproducenterna. Hon påpekar att de flesta av lärarna som deltagit i hennes studie 

hävdar att undervisningens överensstämmande med kursplan och läroplan garanteras av 

läroböckerna. Även Boel Englund (2006) och Ann-Christine Juhlin Svensson (1994, 1995, 

2000) nämner att lärare anser att styrdokumentens mål säkerställs genom att använda 

läroböcker, vilket innebär att läroboken får stå som garant för kunskap. Skolverket (2006) 

påvisar att man även i Norge kommit fram till att lärare anser att de uppfyller 

styrdokumentens krav om de följer läroböcker. Läroboken och dess författare ges i och med 

dessa påståenden följaktligen en viktig roll i uppfyllandet av de mål som gäller för skolan. Då 

Skolverkets granskning av läroböcker visat att många läroböcker har brister och inte alltid 

överensstämmer med skolans styrdokument, ifrågasätts läroboken som garant för att 

styrdokumentens mål uppfylls samt lärobokens legitimerande funktion. Englund (2006) 

menar att skolan kan ses som en institution som vidarebefordrar tidigare gjorda erfarenheter 

som eleverna skall ta till sig. Forumet för denna överföring är traditionellt sett läroboken 

vilken är en koncentrerad form av urval med tidigare gjorda erfarenheter. Englund (1999) 

anser emellertid att en läroboks påverkan kan ses som både positiv och negativ. Om skolans 

och lärarens mål och värderingar är desamma som de som förmedlas i läroboken kan det ses 

som positivt. En sådan lärobok möjliggör uppfyllandet av skolans värdeuppdrag. Påverkan av 
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en lärobok som inte möjliggör granskning av innehåll och värderingar kan av samma 

anledning ses som negativ. Vidare påpekar hon att:  

Det inflytande läroboken har, har den därför att människor medvetet eller omedvetet 
ser den som något. Och lärobokens betydelse i människors huvuden gäller inte bara 
läraren, utan också eleverna och till exempel skolledning, föräldrar 

 
förmodligen de 

flesta som har gått i skolan (Englund 1999, s 328).  

Englund hävdar således att läroböcker har en mycket stark ställning i undervisningen men att 

graden av inflytande beror på lärarens pedagogiska grundsyn, skolnivå, skolämne etc. 

Dessutom har hon kommit fram till att lärobokstexter ses som norm för kunskap såväl som 

kunskapskälla. Hon ser ett problem i detta då lärobokstexters implicita budskap och 

värderingar kan påverka läsarna i hög grad eftersom dessa texter används i hög grad i 

undervisningen. Christina Gustafsson (1980) kom i en undersökning fram till att läromedlen 

hade betydelse för inlärningen. Hon menade att elevernas kunskap påverkades av 

läroböckerna. Även Staffan Selander & Theo van Leeuwen (1999) anser som jag redan nämnt 

att läroböcker bär på kunskap och information om hur man skall se på världen utifrån sociala 

konstruktioner präglade av specifika traditioner. Läroboken förmedlar ett samhälles kunskap 

och värderingar samtidigt som den legitimerar sig själv som kunskapsbärare. Härenstam 

(2006) påvisar läroböckernas ställning då han anser att:   

Det är viktigt att markera, att det som väljs ut att representera en religion i en lärobok 
får avgörande följder för skolans och elevernas ställningstagande till denna religion 
eller de drag inom den som läroboken presenterar (Kjell Härenstam 2006, s 8).  

Larsson (2005 s 97) tonar tvärtemot forskarna ovan ned läroböckernas roll då han anser att det 

finns undersökningar (bland annat intoleransrapporten 200415) vars resultat pekar mot att 

svenska ungdomars attityder gentemot islam och muslimer generellt är positiv. Larsson menar 

att dessa resultat är en indikation på att svenska ungdomars attityder och förhållningssätt inte 

påverkas negativt av läroböckernas stereotypa och negativa framställning av islam och 

muslimer.  

Sammanfattning av läroboksforskningen 
Det är svårt att dra slutsatser om läroböckernas faktiska påverkan men att de påverkar i någon 

grad tycks de flesta forskare vara eniga om. Läroböckerna förmedlar sådan kunskap som är 

                                                

 

15 Intoleransrapporten kommer att redovisas senare i detta arbete. 
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accepterad i samhället och de legitimerar sin egen roll i kunskapandet. Lärobokens ställning 

är stark och den används flitigt i undervisningen. Detta torde innebära att det stoff som 

förmedlas utgör många elevers kunskap, attityder och föreställningar om samhälleliga 

fenomen. Många lärare anser att uppfyllandet av skolans mål garanteras om man följer 

läroböcker då författarna till dessa menar att de tagit hänsyn till gällande styrdokument. Vissa 

forskare samt Skolverket ser dock en fara med detta då forskning visar att det förekommer 

felaktigheter och negativa föreställningar om bl.a. islam och muslimer. Den senaste 

forskningen visar att den bild som förmedlas av islam och muslimer i läroböcker har 

förbättrats med tiden. Dock förekommer det fortfarande felaktigheter, stereotyper och ett 

förmedlande av vi och dom, men den allt mer positiva bilden kan bero på ökad kunskap om 

religionen och dess utövare. Läroböckernas budskap är ett barn av sin tid och i den 

återspeglas därför den kontext i vilken den skrivits.  

Sammanfattning 
När Said skrev boken Orientalism 1978 var det startskottet för forskningen om vi och dom 

utifrån ett perspektiv där makten att bestämma vad som är ont och gott låg hos de före detta 

kolonialmakterna. Kolonialmakterna konstruerade stereotyper av de främmande kulturer som 

de övertagit och härskat över i orienten. Det är genom att klassificera det främmande, 

exotiska, underlägsna etc. som väst har definierat sig själva då väst sett sig stå i ett 

motsatsförhållande till orienten. Orientalismen som teori har dock inte varit obestridd. 

Motparten har ansett att Saids forskning som inte inkluderade alla kolonialmakter inte går att 

överföra på de stater som inte ingick i undersökningen. Som svar på detta har svenska 

forskare skrivit om orientalism i Sverige. Genom att applicera Saids tankar om hur väst har 

skapat vi och dom på det svenska samhället visar forskarna hur Sverige har skapat ett 

motsatsförhållande till orienten. Exempel från film, litteratur, massmedia etc. lyfts fram för att 

visa hur svenskarna har skapat de stereotyper som idag är normaliserade. Stereotyper och 

negativa framställningar av de andra har även redovisats genom läroboksforskning. Forskarna 

har funnit att islam och muslimer presenteras felaktighet, stereotypt och negativt utifrån den 

svenskhetsnorm som råder vid författandet av läroböckerna. Dock har framställningen 

förbättrats med tiden.  
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Resultat 

Nedan följer läroboksanalyserna och som tidigare nämnts är syftet med textanalysen av 

läroböckerna att undersöka om de innehåller islamofobiska tendenser. Det innebär att 

textavsnitt som kan anses bära en stängd alternativt öppen attityd, i enlighet med den 

analysmodell jag använt mig av16, gentemot islam och muslimer, samt tendenser till ett vi- 

och dom-perspektiv kommer att lyftas fram och diskuteras.  

Religionskunskap för gymnasiet kurs A 
Religionskunskap för gymnasiet kurs A (Alm, Lars-Göran 2004, Andra upplagans fjärde 

tryckning Stockholm: Natur och kultur) är en lärobok med diskussionsmaterial där eleverna 

utifrån olika moralproblem kan öva att föra diskussioner och göra ställningstaganden i 

enlighet med kursplanen. Utöver detta är bokens redovisning av världsreligioner och 

livsåskådningar enligt författaren utförda på ett sådant sätt att det skall vara enkelt att 

överblicka varje avsnitt samt att göra jämförelser.  

Kapitlet om islam genomsyras som jag ser det av öppna attityder gentemot islam och 

muslimer och bär därför inte på islamofobiska tendenser. Redovisningen av islam som 

religion och muslimer som religionsutövare sker utifrån en vilja att skapa förståelse. 

Kontroversiella påståenden, fenomen eller åsikter granskas och diskuteras av författaren vilket 

är i enlighet med analysmodellens kriterier för öppna uppfattningar om islam. Vidare 

behandlas islam som ett trossystem påverkat och berikat av andra. Med andra ord utgör 

kapitlet om islam i denna lärobok ett exempel på öppna attityder till islam och muslimer. 

Nedan lyfts exempel fram för att illustrera det tillvägagångssätt som bedömts som öppet i 

läroboken.  

När Alm berättar att det finns två inriktningar inom islam, sunna och shia, påpekar han att det 

i västerlandet finns bedömare som idag anser att shiiter (shia anhängare) liksom sina 

förebilder är beredda att dö för sin övertygelse. Han berättar vidare att detta enligt bedömarna 

kan vara en förklaring till självmordsbombarna i mellanöstern.  

Har Alis och Husayns tragiska öden blivit mönsterbildande? Det kan verka så. Men 
det är trots allt små grupper som ägnar sig åt sådana våldshandlingar, och det är 
osäkert vilken roll religionen spelar i sammanhanget. Det är viktigt att betona att de 

                                                

 

16 Se bilaga 1. 
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flesta muslimer tar avstånd från våld och martyrskap 

 
oavsett om det är shia- eller 

sunnimuslimer (Alm 2004, s 83).  

Citatet ovan är ett uttalande som följer direkt efter påståendet om att fenomenet med 

självmordsbombare skulle kunna förklaras enligt bedömningen att shiiter är beredda att dö för 

sin övertygelse. Detta är som jag ser det ett exempel på öppen attityd gentemot islam och 

muslimer där dess utövare inte ses som en homogen grupp. Alm problematiserar något han 

anser vara en felaktighet eller åtminstone ett orättvist yttrande vilket ingår i punkt åtta i 

analysmodellen17. Ytterligare ett exempel på öppen attityd gentemot islam är följande:  

Muslimer betraktar Koranen som Allahs ord till människorna. Den kan alltså inte 
ifrågasättas utan har absolut auktoritet, Under många sekler har den varit basen för 
de islamiska ländernas lagstiftning. I många länder är den det än idag, ungefär som 
Bibeln tidigare var basen för kristna länders lagar (Alm 2004, s 85).  

I detta citat belyser Alm det faktum att kristna länder precis som islamiska grundar eller har 

grundat sina lagar på sin heliga skrift. Denna jämförelse skapar en förståelse för likheten i att 

den heliga skriften utgör basen för lagstiftandet. Istället för att skapa ett vi gör si och dom gör 

så bekräftar Alm likheterna mellan religionerna och dess utövare i enlighet med punkt två i 

analysmodellen.  

I läroboken behandlas begreppet och fenomenet fundamentalism. Alm redogör för detta på ett 

sakligt sätt och drar paralleller till väst då han berättar att fundamentalist är ett begrepp som 

till en början syftade på bokstavstrogna kristna.  

Islamiska fundamentalister vill inte att deras länder tar efter förhållandena i 
Västerlandet. De accepterar den moderna teknologin, men i övrigt anser de att 
sharias regler räcker för att skapa ett gott islamiskt samhälle. Sharia kommer ju från 
Gud och visar hur Gud vill att människorna ska leva, både som privatpersoner och 
som samhällsmedborgare (Alm 2004, s 87).  

Enligt analysmodellen är detta en öppen attityd eftersom islam ses som mångbottnat, 

annorlunda men inte underlägset och kritik av västvärlden diskuteras. Texten ovan uppfyller 

således ett flertal punkter i analysmodellen och eftersom den behandlar något så 

kontroversiellt som fundamentalism anser jag att det är ett mycket bra exempel att lyfta fram 

ur läroboken.  

                                                

 

17 Se bilaga 1. 
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Till sist vill jag belysa att kvinnan och islam behandlas i läroboken utifrån de öppna 

attitydernas ram. Omskärelse av kvinnor tas upp och författaren beskriver seden som en icke 

islamsk och att det inte förekommer i den större delen av islam. Bärandet av slöja lyfts fram 

och läsaren blir upplyst om att det idag i ett flertal muslimska länder och då främst bland 

yngre kvinnor är ovanligt att bära slöja. Utöver det klargör författaren att en kvinna som bär 

slöja kan göra det för att visa sin tro. Alm bortser inte från det faktum att muslimska kvinnor 

precis som i andra kulturer kan vara underkuvade men han behandlar de vanligast 

förekommande fördomarna om islam och kvinnans ställning utifrån ett förklarande 

perspektiv.  

Relief A 
Relief A-religionskunskap (Arvidsson, Bengt; Axelsson, Hans; Hermansson, Magnus; 

Tidman, Nils-Åke 1998, Första upplagan, tredje tryckningen Malmö: Gleerups) är en lärobok 

för gymnasiets kurs religionskunskap A. Enligt förordet i boken presenteras de stora 

världsreligionerna på ett likvärdigt sätt för att underlätta jämförelser. Författarna menar vidare 

att bokens utformning är ett resultat av den gällande läroplanen (Lpf 94).  

Det kapitel som är föremål för undersökningen i läroboken heter Islam och det inleds med 

följande text.  

I MASSMEDIA OCH I ANDRA SAMMANHANG möts vi ofta av tvärsäkra 
uttalanden och tillspetsade bilder av islam. Fundamentalism och terror, 
kvinnoförtryck och intolerans får en dominerande plats. Det avvikande är det mest 
intressanta och därmed huvudsakligen det som medierna skildrar. Men flertalet 
muslimer är inte fundamentalister och allt är inte svart eller vitt. Det polariserade 
perspektivet på islam skymmer helhetsbilden. Religionens positiva sidor innebär för 
den troende ökad gemenskap, meningsfullhet och framtidstro. Kan det vara så att 
denna religion ligger mycket närmare traditionell svensk religionsutövning än vi 
tror? (Arvidsson m.fl. 1998, s 53).  

Denna text är ett exempel på öppen attityd gentemot islam och muslimer då författarna 

framhåller att det avvikande är det mest intressanta att rapportera om i media och att den bild 

av islam som förmedlas därmed är skev. Detta är ett exempel på en öppen attityd mot islam 

och muslimer enligt analysmodellens femte och åttonde punkt18.  

Västerlänningar sätter ofta likhetstecken mellan slöja och förtryck. Det är en 
missvisande bild eftersom många muslimska kvinnor själva väljer att följa 
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muslimska traditioner. Inte minst i Europa kan slöjan symbolisera en muslims 
medvetenhet (Arvidsson m.fl. 1998, s 76).  

Även detta är som jag ser det ett exempel på öppen attityd då man förklarar att slöjan kan 

fungera som symbol och att kvinnor kan välja att bära slöja av egen fri vilja. I anslutning till 

diskussionen om slöjan kan det emellertid vara värt att notera att kvinnor bär slöja vid fem av 

sex tillfällen då de förekommer på bild. Man kan fråga sig varför det är så. Det kan bero på att 

textförfattare inte är samma person som väljer ut bilder men faktum kvarstår, muslimska 

kvinnor i boken bär slöja. Detta anser jag vara ett prov på hur man presenterar vi och dom i 

läroboken där de andra är annorlunda och exotiska. Kvinnan inom islam är ett återkommande 

tema och nedan följer ytterligare ett exempel på klädsel.  

Generellt sett ska kvinnan inte klä sig på ett sådant utmanande sätt att andra män än 
maken kan bli attraherade av henne. Det innebär att byxor kan anses vara opassande. 
Vi behöver dock inte gå många årtionden tillbaka i tiden för att stöta på liknande 
tankar hos oss (Arvidsson m.fl. 1998, s 76).  

Här visar man att det finns kopplingar till attityder hos oss vilket kan vara positivt. Men texten 

fungerar trots det som ett exempel på vi och dom där vi har genomgått förändring och 

moderniserats. Just denna jämförelse kan tolkas som islamofobisk eftersom vi har förändrats 

men inte dom. I analysmodellen finner vi denna typ av påståenden under de stängda 

attityderna19. Dessutom framstår muslimska män som kvinnoförtryckande och dominerande 

för att inte säga okontrollerade. Kvinnan måste skyla sig för att andra män än maken inte skall 

kunna attraheras. Detta problematiseras inte och framstår som fakta. Muslimer behandlas som 

en homogen grupp vilket även det är ett prov på stängd attityd enligt punkterna 1 och 3. Även 

om texten i stort bär på korrekta fakta bör som jag ser det en sådan text diskuteras och 

problematiseras för att nå en så nyanserad bild som möjligt.  

I läroboken förekommer begreppet fundamentalism vilket uppkom i början av 1900-talet som 

beteckning för en bokstavlig tolkning av Bibeln20. En fundamentalist kan vara en individ som 

är mot förändringar inom t ex en religion alternativt en individ som vill återgå till grunden i 

sin politiska riktning, det fundamentala. I lärobokens register är fundamentalist upptaget fyra 

gånger. Tre av dessa återfinns i kapitlet om islam. Begreppet fundamentalism ägnas däremot 

varken tid eller förklaring trots att ordet används med negativa anspelningar. Nedan följer två 

exempel. 
                                                

 

19 Se bilaga 1. 
20 Detta framkommer i Religionskunskap för gymnasiet kurs A. 
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Teologer och koranlärda imamer kan dock få stort inflytande i fundamentalistiskt 
styrda länder (Arvidsson m.fl. 1998, s 56).  

Lagstiftningen sker alltmer efter demokratiska spelregler och fundamentalismen 
motarbetas. Västerländsk kultur och samhällsvärdering börjar göra sig gällande 
(Arvidsson m.fl. 1998, s 71).  

Vad vill författarna säga med detta? Fundamentalist är ett begrepp som hos gemene man i 

dagens samhälle förmodligen förknippas med islam och muslimer, men fundamentalister 

finns det inom alla religioner och livsåskådningar. Detta är exempel på stängda uppfattningar 

enligt analysmodellens punkt 5 och 3. Till sist har jag valt att lyfta fram islamofobiska och 

därmed stängda attityder gentemot islam och muslimer i denna lärobok med följande 

exempel.  

Hon är en 30-årig advokatutbildad muslim [ ] som bär den traditionella 
huvudbonaden men också har moderna värderingar och finner sig väl tillrätta i det 
svenska samhället (Arvidsson m.fl. 1998, s 58).   

I Egypten är fortfarande 90 procent av kvinnorna omskurna trots 
upplysningskampanjer och en allt högre utbildningsnivå (Arvidsson m.fl. 1998, s 
61).  

Polygami, där Koranen tillåter fyra fruar om de behandlas likvärdigt, är på starkt 
avtagande i takt med höjd utbildningsnivå och urbanisering (Arvidsson m.fl. 1998, s 
62).  

Främst kritiseras [de straffrättsliga principerna i sharia], inte minst av moderna 
muslimer, de hårda kroppsstraffen som piskning, stympning och avrättning. [ ] Allt 
eftersom de muslimska länderna moderniseras minskar betydelsen av sharia 
(Arvidsson m.fl. 1998, s 72).  

Utbildningsnivå och modernisering tas upp som en förklaring till varför muslimer är 

annorlunda jämfört med oss. Trots kampanjer och en högre utbildningsnivå är många kvinnor 

i Egypten omskurna. En utbildad kvinna har moderna värderingar men bär slöja. Kampen mot 

polygami kopplas till höjd utbildningsnivå och urbanisering21. Sharia ifrågasätts av moderna 

muslimer och muslimska länders modernisering innebär att betydelsen av sharia minskar. 

Detta är tydliga exempel på stängda attityder där fundamentala delar av islam är omoderna 

och oföränderliga22. Ingen diskussion om teologisk utveckling tas upp i boken. Kvinnlig 

omskärelse är en afrikansk tradition och inte en islamsk sed, vilket kan förklara att företeelsen 

är vanligt förekommande i Egypten. 

                                                

 

21 Jämför bilaga 1 punkt 3. 
22 Se bilaga 1 punkt 1. 
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Sammanfattning av läroboksanalyserna 
I läroböckerna har jag i enlighet med studiens syfte valt att analysera texter som underförstått 

eller med tydlighet visar tecken på vi- och dom-perspektiv samt öppna eller slutna attityder 

gentemot islam eller muslimer. De öppna attityderna utgör så kallade goda exempel vilka lyfts 

fram för att påtala att framställningen inte enbart är negativ. I Relief A (Arvidsson m.fl. 1998) 

är synen på, värderingen av och behandlingen av kvinnan återkommande teman som bär på 

islamofobiska tendenser. Dessutom tycks man vilja förklara handlingar såsom kvinnlig 

omskärelse, att kvinnor bär slöja samt polygami, vilket strider mot västerländskt tänkande 

med förklaringen att det delvis råder en låg bildningsnivå i vissa samhällen. Den låga 

bildningsnivån och muslimska samhällens väg mot modernisering tycks vara en förklaring 

som författarna tar till vid ett flertal tillfällen då de söker att förklara fenomen som uppfattas 

som annorlunda gentemot fenomen i väst. Det är särskilt det som avviker från den outtalade 

svenska normen, som torde gälla för läsaren, som presenteras och behandlas av författarna då 

texten kan uppfattas som islamofobisk. Överlag kännetecknas kapitlet om islam av att 

författarna redovisar religionen och dess utövare med ett utifrånperspektiv, vilket ger en 

känsla av ytlighet. Diskussioner och problematiseringar saknas vilket innebär att eleverna 

knappast får någon fördjupad kunskap om islam och muslimer. Det förstärker även vi- och 

dom- perspektivet. Religionskunskap för gymnasiet kurs A (Alm 2004) utgör ett gott exempel 

eftersom analysen endast resulterade i öppna attityder gentemot islam och muslimer. 

Författaren för hela tiden diskussioner och problematiserar kontroversiella påståenden, 

fenomen och åsikter vilket ger en djupgående genomgång av religionen och dess utövare. I 

analysen framkom det att författaren har en vilja att skapa en förståelse för islam och 

muslimer som en heterogen grupp vilka i väst tidigare och även idag behandlas som en 

homogen grupp. Dessutom antyds av Alms sätt att föra resonemang att han anser att den bild 

som framställs måste bearbetas utifrån olika perspektiv.  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida min tes om islamofobiska tendenser i 

läroböcker för religionskunskap i gymnasiet stämde. Dessutom ville jag ta reda på hur islam 

och muslimer framställdes i två läroböcker i religionskunskap för gymnasiet. Analysen av 
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läroböckerna visar att en av de två undersökta böckerna bär på islamofobiska tendenser i 

enlighet med den valda analysmodellen i bilaga 1.  

De två läroböckerna som analyserats skiljer sig främst på två sätt, genom berättandet och 

innehållet. Relief A bär på islamofobiska attityder och saknar problematisering av påståenden 

såväl som förklaringar till olika fenomen vilket Religionskunskap för gymnasiet A inte gör. 

Redovisningstekniken skiljer sig då författaren i Religionskunskap för gymnasiet A söker att 

beskriva och förklara ingående och på djupet och författaren är saklig och allsidig, medan 

författarna till Relief A är ytliga och redovisar fakta ur ett utifrånperspektiv. Det faktum att 

den äldre läroboken bär på islamofobiska attityder och inte den yngre är helt i linje med 

Otterbecks (2001) åsikter och resultatet av Härenstams (2006) senaste undersökning, då de 

framför att även om bilden av islam och muslimer fortfarande är negativ så har den med tiden 

blivit öppnare.  

Intoleransrapportens resultat kan kopplas till den ena av de två undersökta läroböckerna, 

Relief A eftersom resultatet av analysen pekar på att boken bär på islamofobiska tendenser. 

Dock är det inte möjligt att genom läroboksanalysen påstå att de undersökta böckerna bidrar 

till sådana attityder som redovisas i intoleransrapporten. Däremot påstår jag med stöd av 

redovisad forskning om läroböcker23 och media att läroböckerna i religion påverkar eleverna. 

I vilken grad de påverkar vet jag inte men enligt forskare leder användandet av läroböcker till 

att eleverna utvecklar attityder, såväl positiva som negativa.  Jag har till bakgrunden i detta 

arbete presenterat forskare som dragit slutsatsen att medias framställning av islam och 

muslimer leder till intoleranta attityder hos den svenska befolkningen24. Slutsatsen att 

läroböckernas framställning är en bidragande faktor har inte fått samma erkännande. Hur kan 

det komma sig? Svenska ungdomar går nio obligatoriska år i grundskolan och dessutom går 

de flesta ytterligare tre år på gymnasienivå. Under dessa år används läroböcker i 

undervisningen i hög grad.  

I detta arbete har jag dessutom redovisat forskning som påtalar att läroböcker har en stark 

ställning i undervisningen och att de används i mycket hög grad25. Är det då inte rimligt att 

dra slutsatsen att eleverna påverkas av läroböcker som de möter under sin skolgång? Ett antal 

                                                

 

23 Larsson (2005), Härenstam (2006), Englund (2006) samt Selander & van Leeuwen (1999). 
24 Se bl.a. Hvitfelt (1991 & 1998) samt Mörk magi i vita medier (Brune, Ylva red 1998). 
25 Levén (2003), Englund (2006) och Skolverket (2006). 
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forskare anser att läroböcker bidrar till kunskap om andra kulturer och religioner, men de går 

inte hela vägen och uttalar att läroböckerna bär skulden till de intoleranta attityder som 

exempelvis intoleransrapporten redovisar. Kanske är det så att forskningen om detta är 

bristfällig. Är undervisningssituationen så komplex att slutsatser om läroböckernas faktiska 

påverkan är för svår att fastställa? Gustafsson (1980) kom fram till att det stoff eleverna möter 

i läroböckerna utgör deras kunskap om det lästa. Även skolverket (2006), Englund (2006), 

Selander & van Leeuwen (1999) diskuterar läroboken som kunskapsbärare och menar att 

läroboken påverkar. Ingen av dessa kan dock säga i hur hög grad den påverkar. Larsson 

(2005) anser att intoleransrapporten redovisar så pass positiva resultat gällande islamofobi att 

läroböckernas negativa framställning knappast påverkat eleverna. Men han påstår samtidigt 

att läroböckernas budskap kan vara elevernas första möte med en främmande kultur och att de 

därmed kan bidra till elevernas föreställningar. Slutsatsen av allt detta blir således att 

läroböcker påverkar men i hur hög grad de gör det är i dagsläget svårt att säga.  

Enligt intoleransrapporten är svenska ungdomar generellt sett positivt inställda till islam och 

muslimer. Men islamofobiska attityder existerar och även om det procentuellt sett är ett fåtal 

som bär på dessa attityder är det trots allt många individer som kan klassas som islamofober. 

Detta är ett problem som inte kan bortses från och skolan är en arena inom vilken islamofobi 

skall motarbetas. Det innebär att läroböcker med sådana attityder som de som redovisats i 

Relief A skulle kunna vara ett hinder i det arbetet eftersom de snarare fastställer än 

problematiserar en negativ bild av islam och muslimer. Samtidigt är det oroande att många 

lärare anser att läroböckerna är en garanti för att kursplanernas och läroplanernas intentioner 

uppfylls. När läroböcker bär på negativa attityder motarbetar de det uppdrag som skolan har 

att förbereda eleverna för att leva och verka i ett mångkulturellt samhälle.  

Avslutningsvis menar jag att det är underligt att det förekommer så många fall av stängda 

attityder i Relief A med tanke på den inledande texten av kapitlet om islam. Författarna måste 

ju ha haft någon tanke med inledningen och den tanken syns det så gott som inga spår av i den 

övriga texten. Det kan ju vara så att författarna är medvetna om att bilden av islam och 

muslimer i stort är negativ och därför vill delge läsaren detta. När de sedan beskriver 

religionen och dess utövare gör de det utifrån västs syn på orienten och med islamofobiska 

inslag utan att de tycks vara medvetna om det. Det kan vara så att det sker per automatik 

eftersom deras text är ett barn av sin tid. Det är just detta Härenstam (2000), Otterbeck (2001) 
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och Larsson (2005) diskuterar när de påstår att en lärobok fungerar som en spegelbild av det 

samhälle i vilket den är skriven.  

Avslutande kommentarer 

Islam är den religion som enligt min uppfattning väcker starkast reaktioner i Sverige när den 

förs på tal. Det finns en stor kunskapslucka hos gemene man om denna religion och den ses 

ofta som en enhetlig trosrörelse. Kanske är det så att denna religion skrämmer eftersom den är 

så pass främmande för vår egen kultur? Frågan är om det pluralistiska Sverige har någon 

enhetlig kultur att luta sig tillbaka mot. Muslimska friskolor ser man på med skepsis i detta 

land och det är inte helt accepterat att utöva islam i den offentliga sfären. Detta främlingsskap 

och den okunskap som existerar leder snarare till splittring och mer fördomar än till förståelse 

och gemenskap. Skall inte en muslim få utöva sin religion i Sverige såväl som en kristen eller 

buddhist? För detta har jag stöd i lagen och för mitt kommande yrke som lärare i skolans 

styrdokument. Däremot anser jag att religionsundervisningen skall vara icke-konfessionell så 

att vi i detta ämne kan lära oss av, om och med varandra.  

Det är en utopisk tanke att tro att vi ska kunna utforma en skola för alla där alla olikheter 

accepteras. Det skulle resultera i en skola där olikheter blir en självklarhet. Att arbeta med att 

öka förståelsen för rådande olikheter samt att utarbeta en struktur där olika värden respekteras 

och får plats i skolan såväl empiriskt som teoretiskt vore därför önskvärt. Det är av största vikt 

att i dagens mångkulturella samhälle bereda plats för alla individer i skolan så att de får 

uppleva den trygghet som deras traditioner från hemmet innebär. Samtidigt bör vi finna ett 

sätt att öka förståelsen för hur olika normer styr beteenden och tankar om dem som avviker 

från dessa. Lärare har möjlighet att arbeta med attityder som rör fältet ett mångkulturellt 

samhälle samt ett ansvar att genomföra just detta arbete.  

Under arbetet med denna uppsats blev jag varse min egen önskan att uppfylla mina 

förutsägelser. Med det menar jag att den inställning som jag gick in med, i den process som 

författandet av en uppsats är, sattes på prov, då min tes inte var så självklar som jag förutsatt. 

Av detta lärde jag mig först och främst att det är svårt att erkänna att de egna förutfattade 

meningarna inte är sanna, de måste heller inte besannas. Jag fick tack vare denna lärdom en 

positivare bild av läroböckernas framställande av andra kulturer och förhoppningsvis har jag 

lärt mig att ständigt ifrågasätta de egna tankarna och åsikterna och inte ta någonting för givet. 
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Vidare forskning 
Forskning om huruvida läroböcker bär på intoleranta attityder och fördomar såsom islamofobi 

och orientalism bör kunna kompletteras med undersökningar om hur läroböckerna används i 

praktiken, detta för att kunna fastställa läroböckernas betydelse och påverkan vad gäller 

elevers föreställningar.  



 

39

 
Referenser 

Alm, Lars-Göran (2004): Religionskunskap för gymnasiet kurs A. Andra upplagans fjärde 
tryckning. Stockholm: Natur och kultur.  

Arvidsson, Bengt; Axelsson, Hans; Hermansson, Magnus; Tidman, Nils-Åke (1998): Relief A. 
Religionskunskap. Första upplagan, tredje tryckningen. Malmö: Gleerups.  

Erikson, Martin G (1999): Psykologi och hermeneutik. I Carl Martin Allwood & Martin G 
Erikson, red. Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper. s 287-326. 
Lund: Studentlitteratur.  

Berg, Magnus (2005): Den portionsförpackade Orienten. I Moa Matthis, red: Orientalism på 
svenska, s 56-86. Stockholm: Ordfronts förlag.  

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005): Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. I 
Göran Bergström Göran & Kristina Boréus, red. Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. s 9-42. Lund: Studentlitteratur.  

Catomeris, Christian (2005): Svartmuskiga bandittyper  svenskarna och det mörka håret. I 
Moa Matthis, red: Orientalism på svenska, s 20-55. Stockholm: Ordfronts förlag.  

Englund, Boel (1999): Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. Pedagogisk Forskning 
i Sverige, 4(4) s 327 348.  

Englund, Boel (2006): Vad har vi lärt oss om läromedel? I Skolverket: Läromedlens roll i 
undervisningen. Grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, 
engelska och samhällskunskap. Skolverkets rapport nr 284. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1640 [Hämtad 2006-11-10].  

Englund, Cecilia (2006): Inledning. I Integrationsverket: Rasism och främlingsfientlighet i 
Sverige  Antisemitism och Islamofobi 2005. Integrationsverkets rapportserie 2006:02. 
Norrköping: Integrationsverket.  

Gilje, Nils & Grimen, Harald (2004): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: 
Daidalos.  

Gustafsson, Christina (1980): Läromedlens funktion i undervisningen. En rapport från 
utredningen om läromedelsmarknaden. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Gustafsson, Kristina (2004): Muslimsk skola, svenska villkor. Konflikt, identitet & 
förhandling. Umeå: Boréa Bokförlag.  

Hellspong, Lennart (2001): Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur.  

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997): Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur.  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1640


 

40

 
Hvitfelt, Håkan (1991): Svenska attityder till islam. I Sören Holmberg & Lennart Weibull, 

red: Politiska opinioner. SOM-undersökningen 1990. SOM-rapport 6. s 99-113. Göteborg: 
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.  

Hvitfelt, Håkan (1998): Den muslimska faran  om mediebilden av islam. I Ylva Brune, red: 
Mörk magi i vita medier. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism. 
s 72-84. Stockholm: Carlssons.  

Härenstam, Kjell (1993): Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i 
religionskunskap. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.  

Härenstam, Kjell (2000): Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik  om konsten att välja 
kunskap. Lund: Studentlitteratur.  

Härenstam, Kjell (2006): En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval 
av läroböcker. Underlagsrapport till Skolverkets rapport I enlighet med skolans 
värdegrund? http://www.skolverket.se/publikationer?id=1659 [hämtad 2006-12-01]  

Jonsson, Stefan (2005): Halva världen. Orientalism, eurocentrism och globalisering. I Moa 
Matthis, red: Orientalism på svenska, s 20-55. Stockholm: Ordfronts förlag.  

Juhlin, Ann-Christine (1994). Läromedelsval och läromedelsstöd i gymnasieskolan. Uppsala: 
Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.  

Juhlin Svensson, Anne-Christine (1995): Läromedelsanvändning i gymnasieskolan. I Luis 
Ajagán- Lester; Emelie Cramér-Wolrath; Anne-Christine Juhlin Svensson & Staffan 
Selander, red: Läromedel i den decentraliserade gymnasieskolan. Slutrapport från 
projektet Läromedelsval och läromedelsstöd. s 5-64. Pedagogisk forskning i Uppsala nr 
124. Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.  

Juhlin Svensson, Ann-Christine (2000): Nya redskap för lärande. Studier av lärares val och 
användning av läromedel i gymnasieskolan. Stockholm: HLS förlag.  

Kamali, Masoud (2006): Skolböcker och kognitiv andrafiering. I Lena Sawyer & Masoud 
Kamali: SOU 2006:40 Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande 
praxis. Stockholm: Fritzes.  

Kruuse, Emil (1998): Kvalitativa forskningsmetoder i psykologi. Lund: studentlitteratur.  

Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

Larsson, Göran (2005): Islamofobi 2004. I Integrationsverket: Rasism och 
främlingsfientlighet. Rapporter och delstudier om rasism och främlingsfientlighet i 
Sverige 2004. Integrationsverkets rapportserie 2005:02. Norrköping: Integrationsverket.  

Levén, Sören (2003): Lärares attityder till läromedel. Rapport om enkätundersökning bland 
lärare om läroböcker och läromedel. Q-steps i Sverige AB. http://www.fsl.se/pdf/FSL-
enkatrapport.pdf [Hämtad 2006-11-15]  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1659
http://www.fsl.se/pdf/FSL-
enkatrapport.pdf


 

41

 
Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna. Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den 

kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för 
utvecklingsstörda. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Lärarförbundet (2002): Lärarens handbok: skollag, läroplaner, yrkesetiska principer. 
Stockholm: Lärarförbundet.  

Otterbeck, Jonas (2001): Stereotyper styr vår syn på islam. Pedagogiska magasinet (4) s 39-
45.  

Otterbeck, Jonas (2004): Vad kan man egentligen begära? Läromedelstexter om islam. 
Didaktikens Forum 1 s 56-73.  

Ouis, Pernilla & Roald, Ann Sofie (2003): Muslim i Sverige. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand.  

Ring, Jonas & Morgentau, Scarlett (2004): Intolerans. Antisemitiska, homofobiska, 
islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga. Brottsförebyggande rådet och 
Forum för Levande historia. Stockholm: Nordstedts.  

Rosing, Hans (1988): Vetenskapens logiska grunder. Helsingfors.  

Roth, Hans Ingvar (1996): Mångfaldens gränser. Stockholm: Arena.  

Roth, Hans Ingvar (1998): Den mångkulturella parken  om värdegemenskap i skola och 
samhälle. Stockholm: Liber.  

Rydman, Annika (2000): En skola för alla. Om det svenska skolsystemet. Stockholm: Liber.  

Said, Edward W (1995): Orientalism. Stockholm: Ordfronts förlag.  

Selander, Staffan; Romare, Ewa; Trotzig, Eva & Ullman, Annika, red (1990): Rasism och 
främlingsfientlighet i svenska läroböcker? (SPOV 9). Mitthögskolan, Institutet för 
pedagogisk textforskning, Mitthögskolan.  

Selander, Staffan (1992): Läroboken som kunskapskälla. I Staffan Selander: Agnetha 
Forsberg; Ewa Romare & Torgny Åström, red. Bilden av arbetsliv och näringsliv i 
skolans läroböcker. Stockholm: Publica.  

Selander, Staffan (1994a): Pedagogiska texter och konstituering av mening eller 
Pedagogikens kinesiska askar. I Christina Gustafsson & Staffan. Selander, red. 
Ramfaktorteoretiskt tänkande. Pedagogiska perspektiv. En vänbok till Urban Dahllöf. 
Uppsala: Uppsala universitet.  

Selander, Staffan. (1994b): Pedagogiska texter och retorik. I Staffan Selander & Boel 
Englund, red. Konsten att informera och övertyga. Stockholm: HLS Förlag.  



 

42

 
Selander, Staffan & van Leeuwen, Theo (1999) vad gör en text? I Carl-Anders Säfström & 

Leif Östman, red: Textanalys. s 177-203. Lund: Studentlitteratur.  

Skolverket (2006): Läromedlens roll i undervisningen. Grundskollärares val, användning och 
bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Skolverkets rapport nr 
284. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1640 [Hämtad 2006-11-10].  

SOU 1996:143. Krock eller möte. Om den mångkulturella skolan. Stockholm: Fritzes.  

Sutorius, Ulrika (2006): från idé till färdigt läromedel. I Skolverket: Läromedlens roll i 
undervisningen. Grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, 
engelska och samhällskunskap. Skolverkets rapport nr 284. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1640 [Hämtad 2006-11-10].  

Svenning, Conny (2003): Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 
Klassiska och nya metoder i informationssamhället. Källkritik på Internet. Eslöv: Lorentz 
Förlag.  

Svingby, Gunilla, Lendahls, Birgit & Ekbom, Dennis (1990): Omvärldskunskap: SO. 
Bakgrund. Beskrivning av undervisningen. Fostran till demokrati. Rapporter från 
institutionen för pedagogik 1990:02. Göteborg: Göteborgs universitet.  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1640
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1640


 

43

 
Bilagor 

Bilaga 1 
Analysmodell (Göran Larsson 2004, s 87). 
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Bilaga 2 
Intoleransrapporten (Ring, Jonas & Morgentau, Scarlett 2004, s 125)    
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