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SAMMANDRAG 

 

Föreliggande uppsats är en systematisk litteraturstudie som ämnar utreda i vilken 

utsträckning bilden av islam i läroböcker i religion och historia präglas av ett 

västerländskt perspektiv. Ett interkulturellt förhållningssätt utgör det teoretiska 

perspektivet och rymmer teorier kring islamofobi, andrafiering, stereotyper, 

nedvärdering, etnocentrism, gränsdragningar och gränsmarkörer. Resultatet visade i 

huvudsak att bilden av islam i stor utsträckning genomsyras av en polarisering där 

västvärlden vägs mot den muslimska världen. Polarisering utgörs ofta av att muslimer 

betraktas som en kollektiv enhet, ses som avvikande, anklagas för kvinnoförtryck och 

antas vara ociviliserade. Slutligen diskuteras de pedagogiska implikationer som 

läroboksbilden av islam kan genera.  

 

Nyckelord: Läroböcker, islam, religion, historia, andrafiering, islamofobi  
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1 INTRODUKTION 

 

Blunda och tänk på en muslim. Kanske ser du en man med arabiskt påbrå, tjockt 

svart skägg och turban på huvudet, eller ser du kanske en uttryckslös kvinna iförd 

burka. Kanske ser du en östasiatisk man med skjorta och jeans som hastar mot 

moskén, eller en kvinna som i kavaj lämnar sina barn på fotbollsträningen. Vår fasta 

övertygelse är att de två förstnämnda bilderna i högre grad präglar västerlänningars 

uppfattning om hur en muslim ser ut. Det räcker med att öppna en tidning eller söka 

bilder av muslimer via sökmotorer på Internet för att se att just den bilden är 

överrepresenterad.  

Ett mångkulturellt samhälle bör präglas av en nyanserad bild av världens skiftande 

kulturer och religioner. De ovan nämnda stereotyperna återfinns inom alla samhällets 

organ, vilket gör att en större kulturell medvetenhet krävs. I byggandet av ett tolerant 

samhälle har skolan en nyckelroll och därmed är det av stort vikt att den är en motpol 

mot den uppsjö av fördomar som råder.  

Föreliggande studie vill undersöka hur läroböcker i religion framställer islam och om 

dessa präglas av stereotyper och schabloner. Läroböcker är av naturen selektiva, men 

de måste samtidigt ge en varierad bild som inte bygger på fördomar och förutfattade 

meningar. Det finns på jorden idag närmare 1,5 miljarder bekännande muslimer och 

således lika många sätt att vara muslim på (a. www.ne.se). Frågan som bör ställas är 

om läroböckerna visar upp dessa 1,5 miljarder skiftande uppfattningar om islam eller 

komprimerar dem till en enda.      
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2 STYRDOKUMENT 

 

Följande citat ur Lgr -11 kommer att behandlas i diskussionskapitlet med 

utgångspunkt i det som framkommit i resultatet. Dessa är samtliga kopplade till det 

västerländska kulturarvet och är således viktiga med hänsyn till hur islam behandlas i 

skolan. Det är dessa ideal skolan vilar på och det är därmed viktigt att de 

problematiseras och diskuteras. Citaten presenteras i sin helhet för att ge en så rättvis 

bild som möjligt av kursplanen.  

Då litteraturstudiens primära syfte är att visa hur västerlandet formar sin syn på islam 

är följande citat värt att ta i beaktande. Läroplanen betonar att skolans roll är 

fostrande och att detta ska ske 

 

i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara 

icke-konfessionell. (Lgr -11 s. 7)  

 

För att kunna se huruvida islam målas upp som en motbild till de västerländska 

idealen kan det också vara av värde att begrunda vilka dessa ideal är: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla(Lgr -11 s. 8) 

 

Skolan har vidare också en kulturellt fostrande roll och då litteraturstudien vilar på 

ett interkulturellt perspektiv är kulturella fenomen, och hur de skapas, av stort värde 

att behandla. Följande citat visar hur skolan bör verka för att befästa den kulturella 

medvetenheten hos eleverna: 

 

Medvetenhet 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 för att stärka denna förmåga 

hos alla som arbetar där (Lgr -11 s 7.). 

 

Då litteraturstudien i mångt och mycket kretsar religion är följande citat i bruk för att 

kopplas samman med resultatkapitlet: 

 

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag 

för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. 

(Lgr -11 s. 189 ) 

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, 

hinduism och buddhism (Lgr -11 s. 189) 



3 

 

3 BAKGRUND 

 

Utbudet av tidigare forskning kring hur läroböcker framställer islam är relativt litet 

och därmed får Härenstam (1993) fungera som den huvudsakliga bakgrundskällan. I 

Härenstam ges en utförlig redogörelse för hur islam presenterats i svenska läroböcker 

över tid.  

 

3.1 Läroböcker före 1962 

    

Härenstam (1993) inleder sin framställning med en lärobok som först utkom 1946. 

Författaren till den analyserade läroboken poängterar att han med läroboken ämnar 

stärka den kristna gemenskapen i Sverige, vilket tydligt framgår i bokens förord 

(a.a). Framställningen av islam är präglad av en tydlig etnocentrism och det kristna 

idealet framhävs som kulturellt överlägset (a.a). Muslimerna framstår som 

stridlystna, intoleranta och undergivna (a.a). Dessa egenskaper förklaras med att 

deras tro förutsätter en fatalism, där allt som händer styrs av gud, som gör dem 

oövervinneliga i krig och brister i sin tro på den fria viljan (a.a). Detta är ett tydligt 

imperialistiskt synsätt och övertygelsen om att motståndarnas framgångar beror på 

deras blodtörst och barbariska sinne har en lång historia i västerlandet (a.a). 

Språkbruket i läroböckerna är tydligt värderande och läsaren möter en framställning 

där islam framställs som något annorlunda, främmande och nästan hotfullt (a.a). 

Härenstam (a.a) menar vidare att innehållet i läroboken med stor sannolikhet skulle 

anses direkt stötande av en utövande muslim och att framställningen är fylld av 

felaktiga uppgifter. 

Härenstam (1993) stannar också vid en bok från 1961 som användes i ämnet 

kristendomskunskap och som utgörs av hela 250 sidor. Anmärkningsvärt är att endast 

en av sidorna beskriver de fyra andra världsreligionerna. Framställningen av islam 

är, av förklarliga skäl, kort och fragmentarisk och muslimerna kallas konsekvent för 

muhammedaner, vilket för en muslim är en ytterst nedsättande term (a.a).  

I den avslutande diskussionen kring läroböckerna som publicerades före 1962 

påpekar Härenstam (1993) att det som sägs i böckerna oftast inte är helt osant, men 

att urvalet av fakta är anmärkningsvärt eftersom det ger en alldeles för förenklad bild 

av en komplicerad och heterogen verklighet. Framställningen blir således negativt 

laddad, präglad av korståg och imperialism (a.a).  

 

3.2 Läroböcker mellan 1962-69 

 

1962 blir en vändpunkt i förmedlandet av främmande religioner eftersom 

kursplanerna i kristendomskunskap nu ställer högre krav på objektivitet och 

avståndstagande från gamla koloniala föreställningar (Härenstam 1993). Den gamla 

synen på undervisningen som fostrande förbyts nu i en mer neutral förmedling där 

ingen auktoritet tillåts påverka eleven i någon bestämd riktning (a.a). 
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Förändringarna blir dock inte lika påtagliga ute i verksamheten. I de nya 

läroböckerna presenteras, enligt Härenstam (1993), islam fortfarande på relativt få 

sidor och större delen av texterna fokuserar på islams historia. Det som läroböckerna 

talar minst om är hur det är att vara muslim i ett modernt samhälle (a.a). Innehållet är 

torftigt och faktamässigt, vilket omöjliggör möjligheten till inlevelse från läsarens 

håll (a.a.). Till skillnad från böckerna från 40-talet är innehållet nu inte lika tydligt 

värderande och man talar nu till exempel om islams utbredning - istället för det 

tidigare, mer aggressiva, erövring – av de västerländska landområdena (a.a). Detta är 

ett steg i rätt riktning, men fokuset på islams historia gör att religionen lätt uppfattas 

som ålderdomlig och förlegad (a.a). Vidare presenteras antalet utövare av islam som 

misstänkt lågt, vilket i sig är en värdering. Sammanfattningsvis har framställningen 

av muslimer neutraliserats, men att det fortfarande fokuseras på olikheter mellan 

kulturer och att urvalet av fakta som presenteras är uppenbart tendentiöst (a.a).   

 

3.3 Islam i läroböcker 1969-80 

 

I och med Lgr -69 byter kristendomskunskapen namn till religionskunskap och det 

objektiva idealet framhävs ytterligare. Det finns nu en strävan efter att komma bort 

från det ensidiga västerländska perspektivet och istället försöka skildra religionerna 

inifrån. Lgr -69 betonade också mer än tidigare läroplaner vikten av jämlikhet mellan 

könen och att skolan alltid bör främja en internationell förståelse. För att nå fram till 

en sådan förståelse beslutades att det nu var tid att börja fokusera på likheter mellan 

religionerna snarare än olikheterna. Härenstams (1993) slutsats är emellertid att 

läroboksförfattarna även här misslyckas med att följa upp de ideal som så vackert 

formulerats.  

Vad som konkret exemplifieras i läroböckerna vid tiden för Lgr -69 är mestadels 

skillnaden mellan muslimsk kultur och västerländsk (a.a). Detta gäller enligt 

Härenstam (1993) inte minst illustrationerna som inger en känsla av något slags 

exotiskt turistperspektiv. Text och bild känns som en guide till den västerländska 

turisten som enkelt vill orientera sig i en muslimsk miljö (a.a). De muslimska idealen 

presenteras som ädla, men ofta dementerar läroboksförfattarna att muslimerna 

efterlever dessa ideal (a.a). De skriver att islam predikar solidaritet och broderskap, 

men att muslimska länder inte sällan bedriver slavhandel (a.a). Vidare framställs 

islam som kvinnofientligt och ofta väljer man att visa upp religionens sämsta sidor, 

vilket gör framställningen starkt färgad av ett västerländskt perspektiv. I en bok från 

1972 hittas till exempel följande formulering: ”Kvinnans ställning inom islam är 

tjänarinnans. Till och med i paradiset är hennes enda uppgift att tjäna mannen.” 

(Härenstam 1993 s 144).  

Likt de läroböcker som presenterats ovan är sakinnehållet i framställningarna ofta 

inte helt gripna ur luften, men det tendentiösa urvalet löper som en röd tråd. 

Härenstam sammanfattar således bilden av islam i läroböcker under åren 1969-80 

som: antikverad, utvecklings- och kvinnofientlig. Han lyfter dock upp några positiva 

förändringar, som att omfattningen av beskrivningarna ökat, att man nu läser om 

islam även på lågstadiet och att språket inte längre känns värderande (a.a).   
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4 TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

I det följande kommer ett interkulturellt perspektiv och dess nyckelbegrepp att 

presenteras. Därtill redogörs för hur det teoretiska ramverket påverkat studien. 

Avslutningsvis görs en kort presentation av islamofobi.  

 

4.1 Interkulturellt perspektiv 

 

Föreliggande studie utgår från ett interkulturellt perspektiv. Värt att poängtera är att 

definitionen av interkulturell inte är synonymt med mångkultur. 

Mångkultur innebär att flera etiska grupper representeras i ett samhälle, men 

definitionen innefattar inte att grupperna har någon inverkan på eller mellan varandra 

(Elmeroth 2008). Mångkultur karakteriseras således av ”ett tillstånd, en situation, en 

position” (Lorentz & Bergstedt 2006 s. 16). Till skillnad från mångkultur rymmer 

begreppet interkulturell en ömsesidig påverkan som genomsyras av öppenhet och 

tolerans i interaktionen mellan de olika etniska grupperna (Elmeroth 2008). Det kan 

också vara av värde att bryta ner ordet interkulturell för en närmare förståelse. 

Prefixet inter- betyder, som ovan antytts, mellan och förutsätter minst två aktörer. 

Kulturbegreppet refererar i det här sammanhanget inte bara till den så kallade 

finkulturen, till exempel dans, musik och litteratur, utan också ”ekonomiska och 

sociala strukturer som levnadssätt, beteende, värderingar, kön och allt som detta 

inbegriper” (Lorentz & Bergstedt 2006, s. 16). Detta mångfacetterade kulturbegrepp 

förklarar varför människor befäster olika värderingar och hur de kan krocka då 

individer med skilda bakgrund möts.                                                        

Ett uttryck för det moderna samhället är ett tänkande i dikotomier, vilket innebär att 

världen målas upp med hjälp av motsatspar till exempel vi och de, stark och svag 

eller rätt och fel (Lorentz & Bergstedt 2006 s. 28). Dessa dikotomier bygger ofta på 

etnocentriska uppfattningar och tolkningar (se 4.1.3). Det interkulturella perspektivet 

strävar efter att bryta ett sådant tänkande och istället fokusera på likheter. När 

individer blir medvetna om varandras likheter och olikheter skapas en gynnsam 

lärmiljö där en nyanserad bild av olika etniska grupper kan växa fram med hjälp av 

individernas erfarenheter och förståelse.  

 

4.1.1 Det interkulturella perspektivets påverkan på studien 

 

Studiens primära syfte är att visa på hur västerländska läroböcker formar bilden av 

islam. Ett interkulturellt perspektiv, där relationen mellan kulturer står i centrum, 

lämpar sig således ypperligt för studien. Arbetet kommer att fokusera på relationer 

mellan kulturer, vilket kommer att påverka urvalet och arbetets begränsning. 

Resultatet kommer att tolkas utifrån en interkulturell tolkningsram och begrepp som 

etnocentrism, stereotypisering och islamofobi kommer att stå i centrum. Detta görs 
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för att utreda huruvida läroböckernas framställningar präglas av ett etnocentriskt 

andrafierande eller ej.  

 

4.1.2 Stereotyper 

 

För att kunna skapa ordning i den sociala verkligheten krävs en kontinuerlig 

kategorisering av de intryck som ständigt möter oss (Elmeroth 2008). Detta gäller 

inte minst då vi möter nya människor och i möten skapar förenklade bilder av såväl 

individer som grupper (a.a). De förenklade bilder som produceras kallas för 

stereotyper, en term som är ytterst viktig för den här studien.  

De stereotyper som skapas bygger allt som oftast på yttre faktorer och så snart man 

lärt känna en individ läggs ofta fördomarna åt sidan (a.a). Då kategoriseringen av en 

viss grupp människor gjorts efter de yttre attribut som man tycker sig kunna urskilja 

har man också en tendens att tillskriva gruppen en rad förmodade egenskaper (a.a). 

Det kan till exempel röra sig om föråldrade uppfattningar som att judar är snåla eller 

att svarta är duktiga på att dansa. Dessa tillskrivningar generar emellertid endast 

missuppfattningar. Världen tycks lättare att begripa, men ens uppfattningar blir 

onyanserade och verklighetsfrämmande (a.a).  

Konsekvenserna av stereotypisering blir att de grupper som får en marginaliserad 

position i samhället ses som avvikande och förutsägbara medan de i ingruppen 

betraktas som självständiga, unika individer (a.a). Dessa stereotyper blir således 

identitetsskapande och bidrar till att skapa ett förmodat vi och dem. ”Icke-svenska” 

individer bedöms, på felaktiga premisser, som komplett väsensskilda från det vi är 

och korrektheten i antagandena problematiseras sällan (a.a). Detta gör att den 

svenska stereotypen endast existerar när hon/han betraktas utifrån (a.a). 

Sammanfattningsvis kan det vara av värde att återge ett belysande citat i sin helhet: 

 

Genom kollektiva sociala identiteter skapas stereotyper, som, samtidigt som de 

tjänar till att rikta uppmärksamheten och tolkningen av världen, legitimerar den 

sociala orättvisan och utgör en grogrund för vardagsrasism och strukturell 

diskriminering (Elmeroth 2008, s.34)   

 

4.1.3 Etnocentrism 

 

I ett samhälle genererar majoriteten, som sitter på en maktposition, deras kultur som 

normen för det naturliga (Elmeroth 2008). Kulturen vidmaktshålls av majoriteten och 

är en referensram vid bedömningen av andra kulturer, vilket med ett annat ord kallas 

etnocentrism (a.a). Elmeroth (2008) illustrerar etnocentrism med en Rorschach-bild, 

en psykologisk bild där det är möjligt att antingen uppfatta en äldre dam eller en ung 

kvinna med synen. Likaså uppfattar människor kulturer och ser enbart deras egen 

kultur som det rätta. Etnocentrisk implikation är att kunna se diverse perspektiv i en 

mer komplex helhet än den egna, vilket kan vara svårt eftersom etnocentrism redan 

är oerhört befäst i barndomen och under hela uppväxten (a.a). En annan påföljd är att 
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etnocentrism går hand i hand ihop med förringande inställningar gentemot andra 

kulturer och försköning av den egna (a.a).  

 

4.1.4 Nedvärdering och misstänksamhet  

 

Vad som går i linje med andrafiering är nedvärdering som är ett begrepp Elmeroth 

(2008) tar upp. Ett exempel med nedvärdering är inte minst i samband med skrönor 

som ges utrymme att stigmatisera de andra som primitiva, outbildade och 

konservativa. Problemet med sådana skrönor är enligt Elmeroth (2008) att de är mer 

frekvent publicerade i pressen än vad som är möjligt att ana. Ett annat problem som 

dock ingår i begreppet misstänksamhet är att de andra anses ha opålitliga syften, ett 

konkret exempel är att misstankar bottnar i tron om att de andra enbart är i Sverige 

med syfte att dra nytta av den svenska välfärden (a.a). Bakgrunden till 

misstänksamhet är okunskap vilket även förklarar anledningen till varför somliga 

misstänker de andras syften i ett köpcentrum det vill säga om det inte är en fråga om 

stöldmotiv.  

4.1.5 Gränsdragningar och gränsmarkeringar  

 

Att få tillhöra en nation, grupp, språk eller religion må vara väsentligt men den 

uppenbarar sig först när en annan grupp kompareras i relation till en annan (Elmeroth 

2008).  När komparationen äger rum är det i den stunden som olikheter utmärks och 

grupptillhörigheten blir meningsfull (a.a). Ytterligare en aspekt som accentuerar 

grupptillhörigheten är genom yttre markörer som till exempel klädstil (a.a). När yttre 

markörer fallerar att bidra till kategorisering även kallat dikotomin används andra 

aspekter som hjälpmedel till exempel icke-svenskt namn och icke-svenskt efternamn 

(a.a). Både gränsdragningar och gränsmarkeringar medför att andrafieringens 

existens är ett faktum. 

 

4.2 Islamofobi 

 

Misstron och aversionen mot muslimer är på intet sätt något nytt i Sverige och fanns 

långt innan den förste muslimen tilläts bosätta sig i landet (Gardell 2010). 

Antimuslimska yttringar tycks således inte vara ett resultat av faktiska möten 

människor emellan, utan istället en produkt av mytbildning och okunskap (a.a). Även 

om den muslimska befolkningen i Sverige ökat kraftigt under senare tid verkar det 

som att misstänksamheten gentemot religionen än idag bygger på samma faktorer 

(a.a.).   

Suffixet –fobi antyder att rädslan är ”irrationell på så sätt att dess styrka är 

överdriven i förhållande till situationens verkliga farlighet” (b. www.ne.se) och i 

detta fall innebär det en oproportionerlig antipati gentemot muslimer. Gardell har i 

sin bok Islamofobi (2010) föreslagit en definition av islamofobi som också ligger till 

grund för föreliggande studie:  
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Socialt reproducerade fördomar och aversioner mot islam och muslimer, 

samt handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar 

människor på basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till 
islam (s. 17).  

 

I och med attacken mot World Trade Center, den 11 september 2001, har rädslan för 

islam kulminerat och den kanske allra vanligaste islamofobiska föreställningen är att 

islam fungerar som en enhet som ständigt utgör ett hot mot västvärlden. Detta visar 

sig genom att vi, inte minst i Sverige, diskursivt kopplar samman individuella kurder, 

turkar, bosnier, albaner och iranier och betraktar dem som en grupp: muslimer 

(Gardell 2010 s. 82). Andra anklagelser som ofta hörs i debatten är att muslimer är 

våldsbenägna, manipulativa, kvinnoförtryckande, odemokratiska och ociviliserade. 

(Fazlhashemi 2008).  

Hotbilden som präglar västvärldens syn på islam kan sägas bestå av fyra 

islamofobiska kategorier: den religiösa, den kulturella, den rasistiska och den 

ekonomiska (Elmeroth 2008 s. 53). Den första av kategorierna, den religiösa, utgår 

från att islam som religion är ett påtagligt hot mot övriga världsreligioner. 

Konspirationsteorier om hur muslimerna rustar inför det stora heliga kriget är idag 

inte ovanliga i västvärlden (a.a). Den kulturella islamofobin bygger på föreställningar 

om att den muslimska kulturen skiljer sig från den västerländska på ett sätt som gör 

dessa två oförenliga (Gardell 2010). Den muslimska kulturen utpekas således som 

annorlunda och främmande. I den rasbetonade aversionen mot islam ses muslimerna 

som en lägre stående ras av mänskligheten som genom biologiska processer ärvt 

ofördelaktiga anlag (Elmeroth 2008). Slutligen förekommer det idag i västvärlden en 

uppfattning om att muslimerna ligger bakom de ekonomiska problemen i samhället. 

Det tycks som om de sitter i en omöjlig sits eftersom de som arbetar beskylls för att 

stjäla västlänningarnas jobb, medan de som inte jobbar anklagas för att utnyttja det 

frikostiga välfärdssystemet (Elmeroth 2008). 

Enligt Integrationsverkets omfattande rapport Integrationsbarometern (2007) finns 

det i Sverige idag en bred negativ inställning gentemot muslimer. Rapporten betonar 

att den nationella debatten om till exempel slöjbärande eller muslimska friskolor, 

som rapporten menar i sig är ytterst viktiga, riskerar att förstärka fördomar och 

okunskap, i synnerhet om debatten inte tydligt markerar skillnaden mellan kulturella 

och religiösa uttryck. Enligt en dansk forskningsrapport (Thuesen, m.fl. 2009) är det 

enbart uppskattningsvis 0,03 % av de muslimska kvinnorna som bär heltäckande 

slöja i Sverige.  

Aversionen mot islam och muslimer tycks mest utbredd bland män med låg 

utbildning och rapporten visar också att människor på landsbygden tenderar att vara 

mer fientligt inställda än de som bor i storstadsområdena (a.a). Andra tendenser som 

kan avläsas är att unga tycks mindre fientligt inställda än äldre och människor med 

låg inkomst ger mer sällan uttryck för islamofobiska föreställningar än de med hög 

inkomst (a.a). Att storstadsbefolkningen och de unga, som i större utsträckning än 

andra träffar människor från vitt skilda kulturer, är mer vänligt inställda visar tydligt 

att nyckeln till tolerans vilar i möten och inkludering (a.a). Detta styrks av en 

undersökning gjord av Otterbeck & Bevelander (2010) om ungas attityder gentemot 

muslimer där de fastslår att personer som känner en muslim mer sällan är fientligt 

inställda än de som inte känner en muslim. 
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5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Föreliggande studie ämnar utreda huruvida västerländska läroböcker i religion och 

historia befäster eller motverkar en stereotyp bild av islam. Frågeställningarna är 

således: 

 

1.) Vilken bild av islam förmedlas i läroböckerna i religion och historia? 

2.) I vilken utsträckning präglas läroboksbilden av islam av en andrafiering och ett 

västerländskt perspektiv? 

3.) Vilka är de generella bristerna i läroböcker vid framställningen av islam? 
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6 METOD 

 

Föreliggande arbete är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att ”systematiskt 

söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 

problemområde” (Forsberg & Wengström 2008, s 34). Då studien bygger på ett 

antagande om att islam framställs ofördelaktigt i läroböcker kan undersökningen 

sägas vara induktiv. Däremot är förhållningssättet öppet och ämnar belysa problemet 

på ett neutralt vis.  

 

6.1 Sökstrategier 

 

De databaser som nyttjats under arbetets gång är SwePub, LibHub, Libris, Eric och i 

viss mån Google Scholar. Databaserna valdes för att omfatta såväl avhandlingar som 

artiklar samt ett brett urval av andra vetenskapliga publikationer (a.a). Det har även 

genomförts manuella sökningar där relevanta vetenskapliga publikationers 

referenslista har fungerat som vägledning i sökandet efter ytterligare publikationer. 

Sökningen har fokuserat kring hur islam framställs i läroböcker och sökorden har 

således varit: 

 

Islam*, muslim*, lärob*, textbook*, schoolbook*, education, skol* 

 

Den mest frekventa användningen av sökorden har varit att kombinera något av de 

två förstnämnda (islam*, muslim*) och bundit samman dem med de övriga sökorden 

med hjälp av de booleska operatorerna AND och OR. Somliga sökningar gav ett allt 

för omfattande utfall och gav allt för många irrelevanta poster, det vill säga träffar, 

till exempel sökningen ”muslim* AND skol*”. De mer precisa sökningarna, som 

”islam* AND textbook*”, gav färre men mer relevanta poster.   

 

6.2 Urval 

 

De texter som tagits med i arbetet fokuserar uteslutande kring presentationen av 

islam i läroböcker. Intentionen var till en början att begränsa studien till ett svenskt 

perspektiv. Under sökningens gång visade det sig emellertid att ämnet var ringa 

utforskat och att utbudet av texter var begränsat. Detta medförde att fokus även kom 

att innefatta publikationer som gjorts utanför Sveriges gränser. Underlaget till 

föreliggande studie baseras således på studier som behandlar västerländska 

läromedel från länderna USA, Finland och i synnerhet Sverige. Antalet texter i ämnet 

är stort men få av dem uppfyller de kraven som kännetecknar en vetenskaplig text. 

Det har därför inte krävts någon omfattande selektering av materialet och de fåtal 

texter som gått att finna har inkluderats i studien. De texter vi funnit med hjälp av 

ovanstående sökord har således bildat underlag för studien.  
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6.3 Metoddiskussion 

 

Den systematiska litteraturstudien ger en utförlig bild av forskningsläget inom 

området och lyfter fram den mest relevanta forskningen. Fördelen med en sådan 

studie är möjligheten till att själv reflektera över tidigare forskning och på så vis 

skänka nytt ljus över de resultat som redan framkommit. Då det visade sig att 

forskningsläget var tämligen begränsat väcktes emellertid ett behov av att undersöka 

läget på egen hand. Det hade varit önskvärt att utifrån egna studier bygga ett resultat 

att dra slutsatser utifrån. Denna önskan kan mycket väl komma att realiseras längre 

fram i utbildningen då ett examensarbete ska skrivas.  

I och med att våra använda källor uppfyller vetenskapliga krav och är skrivna av 

erkända forskare förlitar vi oss på att resultatet är tillförlitligt. De slutsatser som i 

föreliggande studie dras är väl förankrade i resultatet och torde på så vis tillskrivas 

samma tillförlitlighet.  

 

6.4 De vetenskapliga texterna 

 

Susan L. Douglass & Ross E. Dunn – Interpreting Islam in American Schools 

(2003) 

Syftet med studien är att ge en bättre bild av hur islam presenteras i amerikanska 

läroböcker. Detta görs eftersom undervisning kring religionen inte har en vidare lång 

historia i USA. Studien är genomförd som en närläsning av valda läromedel som 

kopplas till rådande kursplaner och aktuell forskning.  

 

Nina Fellman – How is Islam Presented in Finnish Textbooks on Religion and 

History? (1993) 

Fellman har i studien använt sig av läromedel som används i den finska skolan. 

Läromedlen är från 1988-89 och har analyserats utifrån den då rådande finska 

läroplanen. Syftet är att kartlägga hur nyanserad och allsidig bilden av islam är i 

finska läromedel i religion och historia. Fellman har närläst dessa läroböcker för att 

sedan försöka kategorisera materialet och kontrastera dem mot andra texter som rör 

samma ämne. Hon har vidare belyst det som står i textböckerna utifrån ett 

samhällsperspektiv och vägt in aktuell forskning.  

 

Kjell Härenstam – Skolboks-islam (1993) 

Syftet med Härenstams avhandling innebär i huvudsak en ”redovisning och tolkning 

av läroböckers framställningar av islam och belysning av dessa ur olika aspekter 

och är främst riktad mot innehåll och mening (kvalitativa egenskaper) i ett urval av 

läroböcker som använts och fortfarande används i den svenska skolan” (Härenstam 

1993 s. 89, kursiverat i original). Härenstam har som analysmaterial valt läromedel 

som enligt förlagen har relativt stor representativitet. Undersökningen är av kvalitativ 

art.  
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Liz Jackson – Islam and muslims in U.S public schools since September 11, 2001 

(2011) 

Då det finns alldeles för lite forskning kring hur muslimer och islam framställs i 

kommunala skolor i USA är Jacksons syfte att presentera hur religionen framställs i 

undervisningen, framförallt hur det förändrats efter den elfte september 2001. Genom 

en närläsning av flera läromedel har hon dragit slutsatser utefter vad kursplaner och 

styrdokument säger. 

 

Masoud Kamali – Skolböcker och kognitiv andrafiering (2006) 

Kamali har uppmärksammat hur definitionen av vi förhåller sig till de och har använt 

metoden innehållsanalys. Hans studie baseras på tre läromedelstexter från gymnasiet 

och är skriven på uppdrag av den svenska regeringen. Islam, kristendom och 

hinduism är de tre religionerna Kamali skildrat i sin studie, däremot fokuserar 

föreliggande litteraturstudie på de avsnitt Kamali skrivit om islam. 

 

Susanne Olsson – Our view on the Other: issues regarding school textbooks 

(2010) 

Olssons syfte är att diskutera vetenskapliga, etiska och ideologiska aspekter som rör 

hur analyserandet av textböcker bör se ut och hur detta påverkar synen på i synnerhet 

muslimer eller de andra. Genom hennes erfarenhet av undervisning vid universitet i 

Södertörn har hon samlat på sig tankar och material som ligger till grund för hennes 

studie.  

 

Jonas Otterbeck – Vad mer kan man begära? (2006) 

Otterbeck kontaktades år 2001 av ett flertal gymnasielärare i syfte att granska sju 

läromedel i religionskunskap, i synnerhet hur de behandlar islam, från de berörda 

lärarnas undervisning. I sin granskning utgick han från en diskursanalys. Dessutom 

har diskussioner med berörda lärare tagits i beaktande.  

 

6.5 Etiska överväganden 

 

En systematisk litteraturstudie bör genomsyras av ett medvetet etiskt förhållningssätt. 

De etiska aspekterna har tagits i noga beaktande vid skrivandet av föreliggande 

studie. De undersökta studierna är inte lika strikt reglerade av de etiska 

förhållningssätten eftersom risken att människor drabbas negativt av forskning är 

relativ låg då läromedelstexter analyseras. I föreliggande litteraturstudie synliggörs 

åsikter och resultat oavsett om de gynnar eller missgynnar arbetets syfte och 

problem. Att inneha de etiska övervägande i föreliggande studie var ett medvetet val 

i och med att det dessutom är ett krav för en forskningsetisk hållning 

(Vetenskapsrådet 2011). 
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7 RESULTAT 

 

Baserat på det resultat som framkommit ur de vetenskapliga texterna har fem teman 

utkristalliserats och får fungera som rubriker. Dessa fem är 1.) ett västerländskt 

perspektiv, 2.) generella brister i läroböckerna, 3.) kvinnan, 4.) muslimer som enhet 

samt 5.) positiva tenders i läroböcker.  

 

7.1 Ett västerländskt perspektiv 

 

Flera av de texter som ryms inom ramen för föreliggande litteraturstudie menar att 

muslimska länder alltid bedöms utifrån en västerländsk måttstock i läroböckerna 

(Douglass & Dunn 2003, Fellman 1993, Härenstam 1991, Kamali 2006, Olsson 

2010). Ju fler värderingar ett muslimskt land delar med de västerländska länderna 

desto fördelaktigare framställs de i läroböckerna (Fellman 1993). För att illustrera ett 

muslimskt föregångsland nämns ofta Egypten och Turkiet, tack vare att de anammat 

västerländska ideal genom politiska samarbeten (Fellman 1993, Jackson 2011). 

Länder som västvärlden uppfattar som fientliga på grund av att de ej varit 

samarbetsvilliga tas däremot upp som skräckexempel, till exempel revolutionen i 

Iran eller regimen i Afghanistan (Fellman 1993, Jackson 2011). Ett exempel på att 

presentera de andra som de bra andra är hur semantik och ordval används för att 

förena de andra med västvärlden (Olsson 2010). Ord som Euroislam indikerar en ny 

variation av islam än det traditionella islam och anses därmed närma sig de 

västerländska konstitutionerna (a.a).  

Konsekvensen av ovanstående blir att en gräns dras mellan västerlänningar och icke-

västerlänningar (Jackson 2011, Kamali 2003). Muslimer målas upp som exotiska och 

avvikande genom att västerlandet polariseras mot det icke-västerländska (a.a). Några 

exempel på detta kan vara hur läroböckerna får elever att se på den svarta stenen i 

Kaba som ett märkligt föremål att be till (Douglass 2003), hur svårt det är att som 

västerlänning förstå Koranens inflytande (Kamali 2006) eller att västerländska elever 

ibland inte lär sig skilja på islam och terrorism (Jackson 2011, Otterbeck 2006). 

Genom gränsdragning och uttryck som till exempel den västerländska uppfattningen, 

vi i västerlandet, vi västerlänningar har svårt att föreställa oss eller västerländsk syn 

konstrueras enligt Kamali (2006) skillnaderna tydligt i fråga om ”de muslimer” och 

”vi kristna”. 

I läroböckerna i historia märks det västerländska perspektivet tydligt. Då muslimer 

nämns i läroböckerna är det enbart för att de haft kontakt med europeiska länder 

(Douglass & Dunn 2003). Deras framsteg presenteras alltid i relation till västvärlden 

och behandlas aldrig som självständiga företeelser (a.a). Dessa framsteg förklaras 

genom att den muslimska världen sägs stå i tacksamhetsskuld för mötet med 

västerländska kulturen, (Kamali 2006). Det verkar också som att Europa har haft 

monopol på vetenskapliga genier genom historien eftersom muslimska framsteg inte 

berörs (Douglass & Dunn 2003). Eleverna får i läroböcker bekanta sig med 

muslimska framgångar inom astronomi, medicin, algebra och bankcheckar och hur vi 
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i väst övertagit dessa, men deras uppkomst och vilka som låg bakom upptäckterna 

behandlas aldrig (a.a). Kamali (2006) och Jackson (2011) framhåller även att 

läroböcker karaktäriserar genom historien västerlandet som demokratiskt och 

sekulärt medan islam uppfattas som religiöst odemokratiskt. Kamali (2006) 

ifrågasätter kännedomen om muslimska länders utveckling och om det är avsiktligt 

att osynliggöra muslimernas historia om demokratisk utveckling.  Därmed lägger 

Kamali (2006) på egen hand till information om att muslimska länder har en lång 

tradition gällande demokratisk utveckling genom att islams etablering och 

muslimska gruppindelningar som gjorde anspråk på allehanda politiska 

ledarpositioner i arabiska riket. Vidare framhåller Kamali (2006) att förekomsten av 

kraven och en mäktig offentlig sfär är väldokumenterat inom islam. Jackson (2011) 

är i samma linje som Kamali (2006) och visar genom sitt resultat att om det 

föreligger någon skildring om islamisk historia i välanseende tar det inte många sidor 

innan läroböckerna återigen åsidosätter att behandla samtida islamsk historia i positiv 

bemärkelse. Snarare behandlas kapitlen om 1900-talet islam enbart om krig, 

modernisering, oljepolitik, kvinnans roll och islamistisk återuppståndelse (Douglass 

& Dunn 2003). Som en av 1900-talets världsreligioner förklaras islam som en 

traditionsbunden, anti-väst och ofta som militant och extremistisk (Douglass & Dunn 

2003, Fellman 1993, Jackson 2011, Otterbeck 2006).    

 

7.2 Generella brister i läroböckerna 

  

Ett av de problem som oftast lyfts fram är att islam i läroböcker allt som oftast 

framställs av icke-muslimer (Fellman 1993, Härenstam 1991, Otterbeck 2006). 

Fellman (1993) menar att religioner bör framställas från ett inifrånperspektiv där 

aktiva utövare får komma till tals. Ett land som tillämpat detta perspektiv är 

Storbritannien där resultatet visade sig givande (Fellman 1993). Att ett 

inifrånperspektiv bör få komma fram betonas även av Olsson (2010), som dock 

varnar för att ett ensidigt perspektiv lyfts fram om en specifik tolkningsskola ges 

företräde i skapandet av läromedlet.  

I läromedel i historia framställs den muslimska världen oftast endast då den haft 

kontakter med den västerländska kulturen (Douglass 2003 & Dunn, Fellman 1993, 

Kamali 2006). Douglass & Dunn (2003) poängterar att det är av yttersta vikt att 

framställa den muslimska världens historia och framsteg även vid tidpunkter då den 

inte varit i kontakt med västerlandet.  

Ett annat problem är att islam ges för begränsat utrymme i läromedlen (Jackson 

2011, Otterbeck 2006). Enligt Jackson (2011) och Otterbeck (2006) är det värt att 

notera att uppskattningsvis 20 % av världens population är muslimer och med tanke 

på denna siffra borde religionen ges mer utrymme i läroböckerna. Trots att 

läroboksförfattare borde utnyttja ett knapphändigt utrymme till att presentera islam 

på ett fördelaktigt vis sker ofta motsatsen (Jackson 2011, Kamali 2006). Typiskt är 

att flertalet texter om islam har felaktiga uppgifter gällande detaljer, ordval, årtal och 

genusfrågor (Olsson 2010, Otterbeck 2006). Till detta kan även tilläggas att 

presentationen av islam har en förvirrande struktur och utelämnar information, ett 

tendentiöst urval, uppehåller sig vid islamism och döljer således andra former av 
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islam och att islam påstås ha agens, det vill säga oförståelse för makt (Otterbeck 

2006). Dessutom gör det begränsade utrymmet att en icke välunderättad läsare inte 

klarar av att selektera vad som är väsentligt (Otterbeck 2006). Det som oftast 

utelämnas är diskussionsfrågor som kan hjälpa till att utveckla och stimulera ett 

källkritiskt tänkande hos elever (Jackson 2011, Kamali 2006).  

Dessutom har flertalet svenska läromedelsförfattare givits möjlighet att revidera och 

att ge ut nya upplagor av sina läroböcker, men valt att inte göra det (Otterbeck 2006). 

Bakom berörda läromedelsförfattare står inte sällan erkända förlag som Gleerups, 

Almqvist & Wiksell, Bonniers samt Natur & Kultur (Otterbeck 2006). Detta går 

emot strävan efter att läroböcker ska baseras på den senaste forskningen och 

informationen, vilket betonas av flera forskare (Douglass & Dunn 2003, Jackson 

2011). Fellman (1993) betonar emellertid att man bör undvika att använda aktuella 

händelser som exempel i böckerna eftersom de hunnit blivit inaktuella redan då 

boken tryckts, för att inte tala om när den femte upplagan kommer. Ett belysande 

exempel är händelserna kring den elfte september 2001 som än idag återfinns i 

läroböckerna och mestadels framställer islam i dålig dager (Jackson 2011).    

 

7.3 Kvinnan 

 

Det finns enligt Kamali (2006) ingen annan religion som i lika stor utsträckning i 

läroböcker kopplas samman med patriarkalt förtryck som islam. Denna omfattande 

sekvens om kvinnans situation i islam ifrågasätter flera forskare såväl skälen som 

relevansen att ens behandla i läroböcker (Härenstam 1993, Otterbeck 2006). Att detta 

ges stort utrymme är ett medvetet val från läromedelsförfattarnas sida vilket bidrar 

till att eleverna skapar en felaktig bild i fråga om islam som en kvinnoförtryckande 

religion (a.a). Problemet är inte islam utan snarare att det inte görs en åtskillnad 

mellan samhällspolitik och religion (Douglass & Dunn 2003, Härenstam 1993). Med 

andra ord, hur islam bör vara och hur människor faktiskt lever i muslimska länder 

(Fellman 1993, Härenstam 1993). Distinktionen mellan religion och kultur är otydlig 

även i läroböcker vilket förklarar kvinnas negativa representation (Härenstam 1993). 

Den negativa representationen utgörs av flera utmärkande punkter. En av de mest 

frekvent förekommande och mest stereotypa bilderna är kvinnans klädsel (Fellman 

1993). Läroböckerna målar upp kvinnan som beslöjad, förtryckt och maktlös (a.a.). 

Problemet är emellertid de bilder som inte visas upp i läroböckerna (a.a). En annan 

stereotyp bild av kvinnan är att hon oftast tvingas infinna sig i att dela maken med 

andra hustrur (Otterbeck 2006). Att fenomenet skildras i läromedelsböcker är 

missvisande eftersom företeelsen aldrig varit utbredd inom islam (a.a). Ytterligare en 

stereotyp bild av kvinnan är hur hon framställs som isolerad från samhället samt i 

behov av utbildning och därmed föreligger svenska föreningar till hands (Kamali 

2006).  En sista stereotyp bild är hur sällan det framgår i läroböcker vilka och om det 

ens finns några kvinnliga rättigheter för en muslimsk kvinna (a.a). Kamali (2006) 

tillägger i sitt resultat att kvinnliga rättigheter har funnits långt tidigare i den 

muslimska världen än i västvärlden eftersom Muhammed betraktade kvinnan som 

samhällsmedborgare och gav henne rättigheter som kvinnorna i Europa inte fick 

förrän 1800-1900 talen (a.a). Detta framgår emellertid oftast inte i läroböcker (a.a).  
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Härenstam (1993) ställer sig frågan vad som är relevant att ta med när religion ska 

presenteras. Utifrån hans resultat argumenterar han för att ett avsnitt om kvinnans 

roll inte har den relevansen. Dessutom betonas att om kvinnan överhuvudtaget ska 

behandlas inom en religion, till exempel islam, ska den således återfinnas i andra 

religionsböcker, vilket i dagsläget inte är fallet (a.a).  

 

7.4 Muslimer som enhet  

 

Det finns en tendens att bedöma muslimer kollektivt i generaliserande termer och 

tillskriva dem gemensamma karakteristiska drag (Härenstam 1993, Jackson 2011, 

Kamali 2006, Otterbeck 2006). Ett av de generaliserande dragen är bilden av den 

fundamentalistiska muslimen som inte passar in i ett västerländskt, demokratiskt 

samhälle (Kamali 2006, Jackson 2011). Islam beskrivs istället som en religion som 

förnekar den fria viljan och förlitar sig helt på Allah som den absoluta auktoriteten 

som inte ska ifrågasättas (a.a). Västländerna upplevs således som goda filantroper 

medan islamiska länder betraktas som inhumana (a.a). Vidare undgår sällan 

läromedelstexter att skildra självmordsbombare och villigheten att dö för islam även 

om inte alla texter har lika omfattande avsnitt om självmordsbombare (Jackson 2011, 

Otterbeck 2006). Islams expandering förklaras ofta genom att hänvisa till deras 

villighet att kriga och dö för sin religion (Douglass & Dunn 2003, Jackson 2011, 

Otterbeck 2006).  Vad som är ifrågasättande enligt Jackson (2011) är hur läroböcker 

sedan elfte september har en tendens att likställa den så kallade våldsamma 

muslimen med terrorism och hävdar att terrordåd är en tänkbar framtida norm och 

handling för revolution. Den våldsamma bilden av islam befästs ytterligare i och med 

att religionen i historieböckerna ofta endast beskrivs i samband med konflikter såväl 

internt som med andra kulturer och religioner (Douglass & Dunn 2003, Otterbeck 

2006). Ovanstående nämnda fundamentalistiska drag som påträffas i 

läromedelsböcker med syfte att de ska representera all islam är en fixering enligt 

Otterbeck (2006).   

Även inom gruppen islam sker uppdelning och Kamali (2006) hävdar att muslimer 

kategoriseras i två grupper varav den ena gruppen strävar efter västerländsk 

assimilation och den andra ihärdigt vill bevara traditionerna från deras ursprung. Vad 

de båda grupperna har gemensamt är enligt Kamali (2006) ett stort gap mellan 

muslimerna och oss eftersom muslimerna uppenbarligen betraktas som de andra.  

Vidare finner även Kamali (2006) och Otterbeck (2006) att författarna har en tendens 

att beskriva kristendomen som normen därigenom blir skildringen av islam som 

outsider det vill säga avvikelse. Detta exponeras genom att författarna till 

läromedelstexter anför texten med att muslimer skapar konflikter vid kontakt med 

det svenska samhället på grund av deras skiftande bakgrund (Kamali 2006, Otterbeck 

2006). 

Ett annat exempel på förenklade uppfattningar om muslimer är i fråga om deras 

geografiska spridning. Läromedel har en tendens att koncentrera spridningen till 

Mellanöstern och Nordafrika (Fellman 1993). De muslimska länderna i Asien, det 

forna Sovjetunionen och det faktum att det finns en stor muslimsk minoritet i de 

flesta västerländska länder nämns knappt alls (a.a). Indiens stora antal muslimska 

utövare finns inte ens med på den religiösa kartan (a.a). Muslimska länder som inte 
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varit brittiska eller franska kolonier, inte har någon olja eller inte varit i betydande 

krig med västerländska riken utelämnas konsekvent i läroböcker (a.a).  

Ett tredje exempel på generaliserade föreställningar är att araber mer än någon annan 

folkgrupp associeras till islam (Douglass & Dunn 2003). Oftast ägnas flera sidor i 

läroböcker åt islams uppkomst i de kringvandrande arabiska nomadstammarna 

(Douglass & Dunn 2003, Jackson 2011). I samtliga läroböcker Douglass & Dunn 

(2003) studerat betonas den nomadiska livsstilen som kännetecknande för araberna 

och deras kultur. Detta ger en missvisande bild som inte redogör för hur muslimer i 

arabvärlden lever i dagens moderna samhälle. I synnerhet när antalet araber som är 

muslimer är färre än 15 % blir bilden klarare i fråga om att araber associeras allt för 

ofta med islam (Dodge 2009). 

 

7.5 Positiva tendenser i läroböcker 

 

Att alla läroböcker inte är undermåliga är en självklarhet, vilket poängteras av flera 

forskare (Härenstam 1993, Jackson 2011). Således kan det vara av vikt att lyfta fram 

positiva tendenser i läromedelsböckerna.   

Somliga läroböcker för högstadiet framställer islam detaljerat och informativt 

(Härenstam 1993). Liknande framställningar återfinns även i lågstadiets läromedel 

där såväl böner som etiska regler presenteras på ett sätt som en muslim skulle kunna 

känna igen sig i (a.a). I andra läromedelsböcker framträder muslimska utövare och 

fungerar som presentatörer av sin religion (a.a). Faktum är att en av de böcker som 

Härenstam (1993) använt i sin studie är författad av en utövande muslim. Det är 

således möjligt att hitta lämpliga läromedel eller läromedel med oerhört lämpliga 

moment (a.a).  

En annan positiv framställning är hämtad ur ett läromedel som Kamali (2006) 

analyserat, där introduktionen till islam utgörs av en redogörelse av pilgrimsfärden 

till Mecka i berättandeform i hopp om att på så vis fånga elevernas uppmärksamhet. 

Det finns vidare läromedelsförfattare som försöker problematisera islam genom att 

diskutera uppfattningar om giftermål, slöja, kvinnan och skilsmässa och synliggöra 

olika uppfattningar om företeelserna som finns inom religionen (Kamali 2006).  

Jackson (2011) accentuerar förtjänsterna med den amerikanska läroplanen och i 

synnerhet punkten som säger följande: ”some basic appreciation for the cultural, 

scientific, mathematic, and technological achievements of Islamic civilization” (s. 

164). Jackson (2011) tillägger emellertid att teori och praktik inte alltid 

överrensstämmer. I Jacksons (2011) resultat konstateras dock att det föreligger 

läromedelsböcker som har adekvat och ingående information om Muhammeds liv, 

diskuterar medicinska, vetenskapliga och filosofiska islamiska kontributioner till 

exempel upptäckten om blodcirkulationen, astronomisk kunskap eller algebra. 

Vidare framhåller Jackson (2011) att ett fåtal läroböcker innehåller ett attraktivt 

bildmaterial i samband med presentation av islam vilket är en positiv tendens. En 

annan positiv skildring Jackson (2011) finner i sin slutsats är att en lärobok angav en 

annan orsak än den typiska för islams utbredning. Att det var tack vare muslimska 

soldater med egenskaper som disciplin, bestämdhet och hopp som medförde att 

islams globala expandering (a.a) Därtill tillfogar Jackson (2011) att en lärobok 
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presenterade den muslimska kvinnas situation med hänsyn till äktenskapet, 

utbildning och rättigheter utan att ge uttryck för skepticism och fördomar. En 

läroboks information av terrordåden 2001 uppvisade fakta utan att använda orden 

muslim eller islam som attribut till texten (a.a). Slutligen framhäver Jackson (2011) i 

sitt resultat en lärobok som gott exempel på möjligheten till en genomgående positiv 

skildring. Genom att läroboken tillhandahåller en nybörjarbok med grundläggande 

information om islam, lyfter fram allehanda definitioner av Jihad, uppvisar en 

korrekt geografisk utbredning av islam med tonvikt på Bangladesh, Pakistan och 

Indonesien (a.a).  
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8 DISKUSSION   

 

I det följande ska resultatet sammankopplas med den teoretiska bakgrunden. 

Diskussionen följer samma tematisering som resultatkapitlet, väver samman de olika 

forskningsresultaten, ställer dem mot varandra och framlägger likheter och 

skillnader. 

 

8.1 Stereotyper i läroböcker 

 

Resultatet tyder på att läroböcker i bred utsträckning komprimerar det 

mångfacetterade islam till en enda enhet, vilket medför att eleverna möter en 

stereotyp bild av religionen. Enligt de forskare som presenterats i resultatkapitlet 

målas det i läroböcker upp följande sammanfattande stereotyp i fråga om 

personlighetsdrag och ursprung för en typisk muslim: fundamentalistisk, förnekare 

av den fria viljan, inhuman, självmordsbombare, villig att dö för islam och kriga, 

våldsam, konservativ, konfliktsökande, kvinnoförtryckande, har arabiskt påbrå, 

lever i nomadstammar och är från mellanöster eller Nordafrika (Douglass & Dunn 

2003, Fellman 1993, Härenstam 1993, Jackson 2011, Kamali 2006, Otterbeck 

2006). Relevansen i att sammankoppla företeelser som fundamentalism och 

terrorism med islam bör ifrågasättas och våldsamma dåd ska inte få symbolisera en 

hel religion. Läromedelsbilden av islam måste väcka nyfikenhet och intresse och 

inte skapa rädsla och avståndstagande hos eleverna. Det faktum att islam ofta 

förknippas med våld bidrar troligen till det sistnämnda. Bilden av den våldsamma 

muslimen befästes i och med den elfte september 2001, vars funktion ofta blir att 

rättfärdiga giltigheten i antagandet om den fundamentalistiska muslimen (Jackson 

2011). Det är märkvärdigt att en händelse av det slaget kontinuerligt reproduceras i 

läromedelsböcker då liknande våldsdåd som utförts av västerlänningar ytterst sällan 

förklaras genom deras religion eller får ens ett utrymme i läroböcker som islam har 

fått. Det är märkbart att västvärldens diskursivt distanserar sin värld från 

muslimerna. Som resultatkapitlet visat förmedlar ofta läroböcker en bild av att den 

bakomliggande faktorn till våldsdåd är islam, vilket indikerar på att stereotyper 

därmed generas. Genom att i läroböcker fastvidhålla islams koppling till terroristdåd 

reduceras möjligheten att finna andra bakomliggande skäl till exempel individuella 

ekonomiska, sociopolitiska eller psykologiska faktorer. Att försöka undvika att 

presentera islam som orsak till våldsdåd skulle resultera i en mer 

verklighetsförankrad bild. Hade det varit möjligt att finna andra orsaker hade 

stigmatiseringen fått mindre utrymme och individuella handlingar hade inte 

associerats till en hel världsreligion. 

Vidare beskrivs den muslimska kvinnan med följande stereotypa drag: isolerad, 

outbildad, förtyckt, beslöjad, undangömd och traditionsbunden. Eftersom 

västvärlden förespråkar jämställdhet och jämlikhet blir islam till dessa ideals 

motsats, vilket resulterar i att religionen upplevs som förlegad och bakåtsträvande. 

Det framgår ytterst sällan i läromedelsböcker att kvinnoförtryck oftare har med 

kulturella eller individuella faktorer än med religion att göra (Fellman 1993). En 

tänkbar förklaring till den nedsättande bilden av islam som grogrund för patriarkalt 
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förtryck är att de som skriver läromedlen sällan själva är utövande muslimer. En 

muslim hade förmodligen framställt kvinnans situation på ett helt annat vis. Bilden 

av den förtryckta kvinnan måste kompletteras med bilder på mer sekulära kvinnor, 

eventuellt iförda jeans och kavaj, för att betona likheter mellan kulturer i hopp om 

att närma sig varandra istället för att skapa ett avståndstagande. Problemet är 

följaktligen inte vilka bilder som visas utan vilka bilder som inte visas. Om 

presentationen i läroböckerna ger en alltför ensidig bild av islam alstras endast 

stereotyper och fördomar, vilket omöjliggör en förståelse och inlevelse från läsarens 

sida. Genom att skapa schablonbilder tycks världen lättare att begripa, men frågan 

som bör ställas är vad redogörelserna för islam säger om västvärlden. Vad vi tror oss 

veta om dem säger ofta mer om oss än om dem.  

      

8.2 Etnocentriska dikotomier  

 

Den svenska skolan värnar om de västerländska idealen och betonar: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla (Lgr -11 s.8) 

 

Som tidigare nämnts (se 7.1) beskrivs ofta muslimer som fatalister som försummar 

den fria viljan, upprätthållare av en hierarkisk könsordning och inhumana. Dessa 

tillskrivna attribut bidrar till att förstärka bilden av muslimer som de västerländska 

idealens raka motsats. Sådana bidrag understödjer en polarisering mellan västvärlden 

och den muslimska världen och hotar att negligera ett interkulturellt perspektivs 

primära syfte, det vill säga ett närmande mellan kulturvärldar.  

Det är ett känt faktum att de muslimska länder som närmat sig västvärlden, i fråga 

om samarbeten och värderingar, är de länder som framställs mest fördelaktigt i 

västerländska läroböcker (Fellman 1993, Kamali 2006). Dessa länders kulturer 

hamnar således på den västerländska sidan, vilket markeras genom att de tillskrivs 

positivt värderande affix som till exempel Euroislam (Olsson 2010). De länder som 

däremot inte anammat de västerländska idealen och därför inte hamnar inom den 

normerande ramen tenderar att pekas ut. För det första nedvärderas de icke 

samarbetsvilliga länderna genom stigmatiserande adjektiv som att de är primitiva, 

outbildade och konservativa (Douglass & Dunn 2003, Fellman 1993, Härenstam 

1993, Jackson 2001, Kamali 2006, Otterbeck 2006). För det andra alstras 

misstänksamhet som skapar fördomar om att de andra har opålitliga syften. En 

tänkbar konsekvens av att läromedel ofta sammankopplar islam med terrorism, och 

dåden den elfte september 2001, är att muslimers motiv i offentliga arenor 

ifrågasättas framförallt av västvärlden, som till exempel på flygplatser där farhågor 

och rädsla kan väckas i fråga om säkerheten i att befinna sig på samma plan som en 

muslim. För det tredje skapas gränsdragningar när grupper kompareras med 

varandra i syfte att poängtera tillhörigheten till den ena eller andra gruppen. Hur 

läromedelsböcker använder gränsdragningar för att grupptillhörigheten ska bli mer 

meningsfull och begriplig är genom att betona dikotomier som till exempel 
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demokratisk – odemokratisk, strategisk – oberäknelig eller jämlik – ojämlik. Med 

utgångspunkt i resultat kapitlet är det tydligt att gränsdragande uttryck som vi i 

västerlandet eller västerländsk syn förekommer i flera läroböcker (Kamali 2006). För 

det fjärde ges muslimer specifika attribut för att synliggöra grupptillhörigheten, så 

kallade gränsmarkeringar. Exempel för att illustrera specifika attribut är klädstil och 

icke-svenskt namn och efternamn. Baserat på att endast 0,03 % av de kvinnliga 

muslimerna bär slöja (Thuesen m.fl., 2009) är det möjligt att ställa sig frågan varför 

läroböcker ens visar sådana bilder på muslimska kvinnor. Genom den stereotypa 

bilden exponerar läromedel den muslimska kvinnan, inte nog med hon är maktlös 

och förtryckt utan även beslöjad, antingen heltäckt eller med en sjal (Fellman 1993). 

En sådan negativ illustration medför i sin tur en markering att en sådan klädstil inte 

återfinns hos västerländska kvinnor. Följaktligen är det en polarisering elever tar del 

av som är en missvisande och onyanserad bild med tanke på att bilden inte visar upp 

de kvinnor som inte bär sjal men ändå är muslimska utövare.  

Etnocentrismen blir tydlig då läromedel i historia endast skildrar muslimska länder 

då de haft kontakt med västerländska länder (Douglass & Dunn 2003). De framsteg 

muslimska länderna gjort under epoker då västerländska riken inte varit inblandade 

redogörs sällan i läroböckerna (a.a). Detta faktum kan tolkas som belägg för att 

etnocentrismen återfinns i läroböcker, möjligheten att se bortom det egna 

perspektivet och få en mer komplex helhetsbild kan följaktligen inte uppnås. Utifrån 

resultatet finns också en skillnad i hur västerländska länders erövringar förklaras i 

läromedel gentemot de muslimska ländernas. De västerländska landvinningarna 

skildras som produkter av strategiska anfall, medan de muslimska förklaras genom 

deras grymhet och vilja att dö för sin gud. Föregående slutsats kan förklaras genom 

att etnocentrism ofta cementerar pejorativa inställningar gentemot andra kulturer. 

Detta är emellertid inte det enda tecknet på att etnocentrism förekommer i läromedel. 

I styrdokumenten återfinns till exempel följande distinktion mellan kristendomen och 

de fyra övriga världsreligionerna:  

 

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag 

för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. 

 Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, 

hinduism och buddhism. (Lgr -11 s.189) 

 

Det är tydligt att kristendomen ges en särställning genom att behandlas under en 

separat punkt och ges ett vidare perspektiv då flera riktningar förväntas få utrymme i 

utbildningen. Detta verkar inte gälla för de övriga religionerna som ses som enheter. 

Med tanke på att en femtedel av världens befolkning är muslimer och att den idag 

borde betraktas som en av västerlandets religioner vore det önskvärt att den fick ett 

större utrymme. Även islams olika riktningar, som exempelvis shia, sunni eller 

sufismen, borde nämnas i kursplanerna. Kursplanen förmedlar en bild av att 

kristendomen rymmer ett flertal nyanser och tolkningar, men att de övriga 

världsreligionerna inte gör det. Att kristendomen är den religion som präglat 

västvärlden mest genom historien och fortfarande har mest inflytande är uppenbart, 

men i ett interkulturellt samhälle måste alla religioner ges samma värde. Trots att 

kristendomen har den längsta traditionen i västerlandet är det inte ett hållbart 
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argument för att det ska förbli så, då flera traditioner, som exempelvis att förvägra 

kvinnor rätten att rösta, visat sig vara ohållbara.   

Vidare betonas den kristna traditionen och västerländska humanismen i läroplanen 

(2011), vilket på ett subtilt vis indikerar att de övriga delarna av världen inte delar 

dessa värden och inte har förvaltat humanismen i sin kulturetik. Läroplanens 

betoning på den västerländska humanismen skulle kunna tolkas på allehanda vis, 

men två tänkbara är: att den västerländska humanismen är den som har valts att 

prioriterats tillämpa framför andra alternativ eller att det är den enda humanismen 

som finns. Båda tolkningarna är emellertid problematiska eftersom det är känt att 

liknande ideal som de västerländska återfinns på flera håll i världen och inom de 

flesta kulturer. Eftersom läroplanernas innehåll görs till utgångspunkt för de 

läroböcker som skrivs bör ett bredare perspektiv framhållas, men också ett som 

tydligare belyser andra aspekter av verkligheten än den etnocentriskt egna. Därtill 

föreligger dock en paradox i läroplanen eftersom å ena sidan accentueras såväl den 

kristna traditionen som västerländska humanismen men å andra sidan framlägger 

läroplanen att skolan icke skall bedrivas konfessionellt (Lgr -11). Återigen är det 

sannolikt att uppleva behovet av ett förtydligande i och med att en sådan motsägelse 

skapar förvirring för läsare för att inte tala om lärare som ska ta till sig budskapet.  

Läroplanen betonar att eleverna ska utveckla ett kritiskt tänkande och att 

självständigt kunna formulera frågor (Lgr -11). Detta försvåras genom att många 

läroböcker har ett begränsat utrymme och resultatet blir ofta att diskussionsavsnitten 

blir lidande (Jackson 2011). Som resultatet visat är ofta läroböckerna onyanserade 

när de framställer islam och detta gör att eleverna får svårt att få förståelse för den 

komplexa verklighet som utgör religionen (Douglass & Dunn 2003, Fellman 1993, 

Härenstam 1993, Jackson 2011, Kamali 2006, Otterbeck 2006). Det blir för eleverna 

svårt att förhålla sig kritiskt om de bara tillhandahålls en ensidig bild eftersom den 

uppfattas som den enda riktiga och i synnerhet när ett diskussionsavsnitt inte ens 

återfinns i läroboken. Således väcks en slutsats om att läroboksförfattarna har missat 

den väsentliga punkten för undervisningens innehåll där betoningen ligger på att 

variation i fråga om tolkningar och bruk ska förmedlas (Lgr - 11). Vidare poängteras 

det i läroplanen att eleven bör ”utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar” (Lgr -11 s.7). Det är möjligt att ifrågasätta hur elever ska 

kunna leva sig in i muslimers livsomständigheter då en ensidig bild av islam 

presenteras i läroböckerna. Ett ensidigt perspektiv bidrar ofta till fördomar och kan 

leda till att islamofobiska föreställningar uppkommer. 

 

8.3 Hur islamofobi reproduceras i läroböcker 

 

Utifrån resultatet kan det vara intressant att belysa hur tecken på islamofobi existerar 

i läroböckerna och hur framställningen av islam genererar islamofobiska 

föreställningar. Att denna existens och generering av islamfobiska uppfattningar i 

läroböckerna har sin grund i flera avgörande och inflytelserika faktorer är självklart . 

En av de största faktorerna i spetsen är massmedia (Fellman 1993). Genom historien 

har länder i väst ofta producerat uppfattningar om en hotande fiende (Gardell 2010). 

Under första hälften av 1900-talet var det judarna och under senare tid har 

muslimerna fått överta rollen som syndabockar (a.a). Massmedia tenderar att 
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svartmåla islam genom att frekvent sammankoppla religionen med terrorism, våld 

och totalitära stater, vilket avspeglar bilden som återfinns i läroböckerna (Fellman 

1993). 

Elmeroths (2008) fyra kategorier av islamofobi kan med fördel ställas i förhållande 

till det som presenterats i resultatkapitlet. Den religiösa kategorin är antagligen den 

mest uppenbara i läroböckerna. Det finns enligt resultatet en klar tendens att i 

läroböcker måla upp religiösa seder och bruk på ett förlöjligande sätt, som till 

exempel en onyanserad framställning av den svarta stenen i Kaba (Douglass & Dunn 

2003). Den kulturella islamofobin är också påtaglig. Enligt många läroböcker tycks 

den stereotypa bilden av muslimers kultur genomsyras av kvinnoförtyck, ojämlikhet, 

brist på demokrati och terrorism (Douglass & Dunn 2003, Fellman 1993 Härenstam 

1993, Jackson 2011, Kamali 2006, Otterbeck 2006). Den rasistiska kategorin är 

mindre framträdande, om den ens finns. Den rasbetonade rasismen har förbytts mot 

en mer kulturbetonad fientlighet, vilket utifrån resultatkapitlet märks i läroböckerna 

(Gardell 2010). Den sista kategorin, den ekonomiska, är också svår att finna och 

framgår inte av resultatet. I vidare studier kring islamofobi kan det emellertid vara 

intressant att belysa hur oljepolitik och ekonomiska konflikter behandlas i 

läroböcker. 

Konsekvensen av att läroböcker reproducerar fördomar och stereotyper kring islam 

kan bli att elever tar avstånd från religionen och dess utövare. Unga har ofta lättare 

att ta till sig entydiga fakta då de inte får en nyanserad helhetsbild och saknar 

kunskaper för att problematisera kunskaperna om islam. Att islamofobin är utbredd 

bland unga styrks av Integrationsbarometern (2007) och en fråga som kan ställas är 

om detta gör att fler söker sig till främlingsfientliga partier. Det är emellertid viktigt 

att i skolan diskutera frågor om till exempel slöja och andra religiösa företeelser, men 

det gäller att debatten nyanseras och att flera olika tolkningar lyfts fram. Annars 

riskerar islamofobin att få ännu mer fotfäste och sprida sig likt den sjukdom den är. 

Botemedlet vilar i samhällsreformer, som kampanjer för att förändra människors 

tankesätt genom massmedia och dylika kanaler, och genom att skapa möten mellan 

människor och kulturer.  
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8.4 Pedagogiska implikationer 

 

Polariseringen av ett vi och ett de leder till ett status quo, där en makthierarki 

upprätthålls och reproduceras kontinuerligt. Detta gäller såväl skolan som samhället i 

stort och kan ge upphov till diskriminering av de som avviker från vi-normen. 

Eftersom majoritetssamhällets normer och värderingar genomsyras i utbildningen är 

det möjligt att se samband till islams negativa representation i skolan, vilket styrks av 

Kamali (2006). Därmed hävdar Kamali (2006) att denna makthierarki ger upphov till 

negativ behandling såsom diskriminering för det avvikande. Enligt en undersökning 

av Brottsförebyggande rådet (2004) har 38 % av elever med utländsk bakgrund fått 

höra skällsord baserat på deras ursprung som till exempel ”jävla muslim”. Dessutom 

har 21 % av muslimska elever upplevt följande: hotad, utfryst, slagen eller retad 

(BRÅ 2004). Det är tänkbart att den negativa representationen av islam i samhället 

men i synnerhet media bidrar till elevers referensram i fråga perception. Hur stor del 

läroböckerna bidrar till diskriminering och mobbing är osäkert, men med tanke på 

resultatet är det tydligt att de snarare stjälper än hjälper.  

Det är inte försvarbart att tillhandahålla elever läroböcker som upprätthåller ett vi 

mot de, då signaler skickas om att det är acceptabelt att skilja på människor med 

utgångspunkt i deras kulturella och religiösa bakgrund. Det är heller inte berättigat 

att sammanfoga människor kollektivt och tillskriva dem gemensamma egenskaper 

och karaktärsdrag som ett resultat av rädsla och brist på kunskap. Kamali (2006) 

skriver att den destruktiva polariseringen reproduceras i skolböcker och framställer 

de andra som underlägsna. Fraser och uttryck som vi i skolböcker förstärker bilden 

av att andrafiering existerar på skolnivå och att det är uppenbart att religionsböcker 

genomsyras av kristocentriskt förhållningssätt. Det är möjligt att förundras över hur 

läroboksförfattare anför läroböcker med fraser och uttryck som vi västerlänningar 

har svårt att föreställa oss (se 6.1) till en muslimsk företeelse eftersom frågan som 

väcks är om oförståelse för något ger rätt till att döma det som inte är begripligt och 

stigmatisera. En fråga som således bör ställas är vilka samhällsmedborgare detta 

skapar. Om målet är att fostra elever som värnar om människovärdet, jämlikhet och 

demokrati är det tveksamt hur målet ska kunna realiseras om andrafieringen i 

läroböckerna inte upphör. Även om en andrafierande praxis är ett hinder idag bör det 

vara morgondagens utmaning att övervinna det.      

 

8.4.1 Att motverka andrafiering 

 

Det största ansvaret för en interkulturell lärmiljö ligger hos läraren. Hur undermålig 

en lärobok än är går det att som lärare skapa en miljö som tydligt tar avstånd från 

fördomar och ensidig information. En lärobok som har ett andrafierande perspektiv 

kan användas förutsatt att läraren problematiserar innehållet och lär eleverna att 

tänka källkritiskt. Lärarna är ofta utlämnade på egen hand då de själva bedriver 

undervisning och har därmed ett ansvar och måste ta medvetna val. Det kommer 

alltid finnas lärare som nöjer sig med läroböckernas innehåll och formar sin 

undervisning därefter, men det finns också lärare som söker nya vägar på jakt efter 

mer nyanserade källor. Det är givetvis de senare nämnda som med sitt engagemang 

kan bidra till sina elevers kunskapsutveckling och bekämpa fördomar. Nyckeln till 
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att skapa en skola där alla kulturer kan samsas kräver en relationsmedveten 

pedagogik där ömsesidig samverkan existerar.    

Otterbeck (2006) ger följande exempel på vad man kan begära av läromedelstexter 

och använda som kommande tips för nyare upplagor: att synliggöra vems tolkning av 

islam som för fram, allsidiga tolkningar och inte enbart en enda, klargöra vad som 

har valts att presentera och därtill syfte, vad som bortvaldes i texten och varför samt 

se över fördomar i texten i hopp om att ge en nyanserad bild av islam. Vad Otterbeck 

(2006) poängterar är viktigt och mycket ansvar faller på den undervisande läraren. 

Med andra ord att det är läraren som vägleder elevernas möjligheter för ett kritiskt 

tänkande genom att synliggöra vems bild av islam som presenterats i läroböckerna, 

vilka är författarna, komplettera med andra versioner, belysa syftet med 

läroböckernas innehåll och kartläggningen av religionen och tillägga vad som inte 

presenterats i texten. Ofta är läroboksförfattarna inte själva utövande muslimer, 

vilket kan förklara varför religionsböcker ofta genomsyras av ett kristocentriskt 

förhållningssätt, och det kan från lärarens sida vara viktigt att poängtera att 

läroböckerna är skrivna utifrån ett utifrån-perspektiv. De exempel som presenterats i 

resultatet där det framgår att somliga läroböcker låtit utövande muslimer komma till 

tals är eftersträvansvärt eftersom någon som skrivit inifrån religionen sannolikt kan 

ge en mer rättvis bild. Bilden måste emellertid problematiseras av någon 

utomstående.  

Vidare kan man betänka exemplet med representationen av islam efter elfte 

september 2001 och hur det används i undervisningen. Det ofta läroböcker missar att 

skildra är hur händelsen betraktas ur ett muslimskt perspektiv och hur det har 

påverkat dem. Sannolikt gör detta att många muslimer idag behandlas illa på grund 

av att islam som enhet kopplas samman med händelsen. Huruvida de fredliga 

muslimerna uppfattar de negativa reaktionerna och behandlingarna kränkande efter 

elfte september på grund av kollektiviseringen av muslimerna är en fråga värd att 

diskutera eftersom majoriteten av muslimerna inte är terrorister vilket sällan får 

något utrymme i läroböckerna. Ett sådant utrymme i läroböckerna hade visat en 

annan bild än kopplingar till terrordåd eller beslöjade kvinnor till exempel att 

muslimer är som vilka andra människor som helst i sociala och vardagliga 

situationer. Därmed vore ett råd till kommande läroboksförfattare att presentera 

händelsen ur fler perspektiv. Antagligen står majoriteten av den muslimska 

befolkningen inte bakom händelsen och tar tydligt avstånd från det inträffade.  
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8.5 Slutsats 

 

Det är viktigt att den som skriver läroböcker är väl insatt i det som ska presenteras 

och att framställningen präglas av variation och nyanser. Med tanke på 

resultatkapitlet verkar det som att läroböckernas perspektiv ofta är 

uppseendeväckande enkelriktat. Därmed finns det ett stort behov av att väga in fler 

perspektiv och alternativa synsätt på, i det här fallet, islam och dess utövare. Den 

ensidiga bilden kan bidra till flera tydliga faktorer som: andrafiering, fördomar, 

avståndstagande, negativ behandling eller islamofobi. En mer nyanserad bild hade 

istället medfört förståelse, närmande, kunskap, nyfikenhet och ömsesidig samverkan. 

Det finns idag många föredömliga läroböcker som visar vägen och rymmer många 

positiva tendenser. Dessa präglas ofta av insikt, förståelse och ger en komplexare 

bild av verkligheten.  

Västvärlden har en benägenhet att försköna sin egen position i världen och hyllar de 

ideal som sägs vila på kristen tradition och västerländsk humanism. Även om 

västvärlden varit framgångsrika i fråga om demokrati och jämlikhet, finns det idag 

ett behov av att lyfta fram andra kulturers förtjänster och ej överskugga dem. 

Demokrati, människovärde, frihet och jämlikhet är ingenting som endast förunnat 

västvärlden, vilket måste lyftas fram i skolan. Kursplanernas och västvärldens ideal 

får inte bara bli fina ord och en utopi utan måste förverkligas genom att leva upp till 

skolans mål och inte nedvärdera andra kulturer och religioner. Det är först ”när vi ser 

olikheter som tillgångar och inte som problem, kan vi möta elevers skilda 

erfarenheter med intresse och respekt” (Elmeroth 2008 s. 117). 

 

8.5.1 Rekommendation till vidare forskning 

 

Det finns många frågor kring ämnet som kvarstår och behöver besvaras genom 

vidare forskning. Ett problem med den tidigare forskningen är att många av de stora 

undersökningarna gjorts för närmare två decennier sedan. Härenstams avhandling 

Skolbok-islam utkom 1993 och en liknande undersökning hade behövt göras igen 

med tanke på att händelserna kring den elfte september 2001 nu får allt större 

utrymme i läroböckerna och kastar nytt ljus över islam. Fler muslimska röster hade 

behövt höras efter terrordåden, vilket skulle kunna vara ytterligt en 

forskningsrekommendation. Det är vidare bekymmersamt att de flesta 

undersökningarna gjorts av västerlänningar med ett västerländskt perspektiv och 

därmed behöver fler muslimska forskare komma till tals i debatten. Det hade också 

varit intressant att intervjua muslimska elever i västvärlden för att se om deras åsikter 

och värderingar överrensstämmer med det som står i läroböckerna. 

I brist på tid har vi inte hunnit väga in Edward Saids erkända verk, exempelvis 

Orientalism eller Covering islam. Dessa hade varit intressanta att väga in i arbetet 

och är ett tips till kommande forskning.    
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