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Sammanfattning  

Med utgångspunkt i postkolonial teori är syftet med uppsatsen att undersöka huruvida bilden av 
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och Religion Punkt SO 3 svagt orientalistisk. 
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Inledning 

Islam är Sveriges andra största religion. Näst efter kristna utgör muslimer den största religiösa 
trosgemenskapen. Så långt inga problem. Men, det är möjligt att bli behörig religionskunskapslärare 
med endast två föreläsningar om islam från utbildningstiden. Dessutom är många lärare som 
undervisar i religion inte ens behöriga i ämnet eftersom man på många skolor slår ihop de fyra SO-
ämnena till ett och få SO-lärare har utbildning i alla dessa fyra. 

Det finns alltså en ganska betydande risk för att okunskap och slentrianmässiga föreställningar om 
islam får utrymme i religionsundervisningen. Som tur är, tänker då kanske någon, så finns ju 
läroböcker i ämnet att tillgå. Dem kan den med begränsad kunskap om islam luta sig mot. Men 
vilken bild av islam ges i läroböckerna för religionskunskap? 

I samhällsdebatten och i de politiska samtalen hörs då och då åsikter om att Turkiet inte kan vara en 
del av den europeiska gemenskapen p.g.a. dess muslimska prägel – att islam hör inte ihop med 
Europa. Man ställer ett kristet Europa i motsatsställning till islam, vilket inte är något nytt fenomen. 
Det har gjorts åtskilliga gånger i historien och turkskräcken och islamrädslan har varit en del av den 
europeiska kulturen i århundraden -  minnet av när de osmanska trupperna 1529 stod utanför Wiens 
stadsportar och ansågs hota hela den europeiska civilisationen och den kristna tron lever fortfarande 
kvar på olika sätt. Denna rädsla har ibland löpt sida vid sida med och ibland fått ge plats för en 
känsla av överlägsenhet istället. Islam har setts som en enklare och lägre stående religion och 
muslimer vara underlägsna den kristne mannens förnuft. Allehanda åsikter och föreställningar har 
gett uttryck för uppdelningen ’vi’ och ’dem’, och att det mellan ’oss’ och ’dem’ finns en kvalitativ 
skillnad. De andra, muslimerna, och deras tro är något fundamentalt annorlunda.  

Finns det spår av detta i religionsläroböcker utkomna under 2000-talet? Det är det som ska 
undersökas i denna uppsats. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida bilden av islam i några religionsläroböcker för 
grundskolans senare år ger uttryck för orientalism. Vilken slags bild av islam och muslimer 
framkommer i läroböckernas texter och bilder? Utifrån ett postkolonialt perspektiv kommer 
föreställningar i texten som uttrycker en uppdelning av ’vi’ och ’de andra’ att eftersökas. 
Målsättningen är inte att försöka generalisera slutsatserna till att gälla alla religionsläroböckers 
islambild.  

Uppsatsens frågeställningar är: 

• Hur uttrycks en föreställning om ’vi’ och ’dem’ i läroböckernas text och bild? 

• Vilken islambild skapas utifrån detta? 

• I vilken mån är läroböckernas islambild orientalistisk? 
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itet, 

                                                     

Material 
De läroböcker som är föremål för denna undersökning är skrivna för att användas i 
religionsundervisningen under grundskolans senare år. Kapitlen om islam återfinns i de avsnitt som 
är tänkta att användas i år 9, i sista boken av flera i en serie eller mot slutet av en lärobok för år 7-9. 

Tre läroböcker kommer att analyseras, närmare bestämt Religion Punkt SO1 från 2006, SO Direkt 
Religion 32 från 2005 och Religion och liv 7-93 från 2003. Dessa finns utgivna som enskilda 
läroböcker men återfinns också i form av avslutande delar i stadieböcker för religion i år 6-9, 
alternativt 7-9.  

Det som mer specifikt kommer att studeras är de kapitel i respektive lärobok som är huvudkapitlet 
om islam. I några av böckerna förekommer skildringar av islam i andra sammanhang, t.ex. i ett 
kapitel om syskonreligionerna judendom, kristendom och islam vars syfte är att framför allt 
tydliggöra likheterna religionerna emellan. På andra ställen förekommer funderingsfrågor för 
eleverna där de ska jämföra någon religiös företeelse med tankar som de återfinner i islam eller 
bland muslimer. Denna undersökning kommer dock att inrikta sig på de kapitel som huvudsakligen 
handlar om islam, och detta inte bara av tidsmässiga skäl. Skulle framställningen av islam i de 
jämförande avsnitten behandlas, anser jag att en studie av de två andra abrahamitiska religionernas 
skildring också skulle behöva göras. Det skulle innebära en utvidgning av uppsatsens syfte som 
visserligen skulle vara intressant men som jag inte har tillräcklig kunskap, eller tid till att inhämta 
en sådan kunskap, för att genomföra. Tre läroböckers huvudkapitel om islam är ett antal som p.g.a. 
uppsatsens omfång på 15 hp och den kvalitativa metoden är rimligt att arbeta med – av tidsmässiga 
skäl men också då jag anser det vara tillräckligt för att uppfylla uppsatsens syfte. 

I vilken utsträckning de olika böckerna är spridda på skolorna skulle visserligen vara intressant att 
veta och även kunna tillföra ytterligare en dimension till denna undersökning, men inget av förlagen 
lämnar ut uppgifter om antal sålda läroböcker.4 Å andra sidan, eftersom syftet med denna uppsats 
är att studera hur islam framställs i några av de läroböcker som publicerats under senare år och inte 
att undersöka vilka läroböckers bild av islam som de flesta eleverna i Sverige kommer i kontakt 
med, har helt enkelt ett nedslag gjorts i den flora av religionsläroböcker som finns och tre stycken 
valts ut. Dessa finns lätt tillgängliga på biblioteket för lärarutbildningen vid Stockholms univers
Lärum. 

Man skulle kunna invända att Religion och liv nyligen har varit föremål för en studie angående dess 
islambild5 och därför inte borde väljas som material för denna studie. Men i Kjell Härenstams fall 
studerades boken utifrån läroplanens formuleringar om skolans värdegrund och dessa 
formuleringars följder för religionsundervisningen. Föreliggande analys har ett annat fokus och 
därför finns det relevans att ta med boken även i detta material. 

 
1 Håkan Arlebrandt, Hans Olofsson & Rolf, Uppström, Religion Punkt SO, Gleerups, 2006. 

2 Ole Högberg & Mats Sundqvist, SO Direkt Religion 3, Bonnier Utbildning, 2005. 

3 Leif Berg, SOL 3000 Religion och liv 9, Natur och Kultur, 2003. 
4 På förfrågan via e-post svarar ansvariga på alla tre förlagen att de inte lämnar ut sådan statistik. 

5 Kjell Härenstam, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. 
Underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” Karlstads universitet, 
2006-11-30; http://www.skolverket.se/content/1/c4/75/09/Religion.pdf, 2009-03-26. 
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Metod 
Läroböckernas texter kommer att utsättas för en kvalitativ innehållsanalys, där beskrivningar 
analyseras och mönster i texten synliggörs.6 Det intressanta är vad som står i texten, vilka 
formuleringar som används och vilka föreställningar som kommer till uttryck, snarare än hur ofta 
detta sker. Metoden är deduktiv då texterna läses och undersöks utifrån de frågeställningar som 
presenterats ovan under ”Syfte och frågeställning”. De föreställningar som kommer att eftersökas 
hör ihop med eller avspeglas i begrepp som orientalism, vi, den andre/de andra – begrepp som 
används som analytiska verktyg inom postkolonial teori. För att göra undersökningens 
tillvägagångssätt genomskinligt och slutsatserna trovärdiga, kommer materialet och tolkningarna av 
det att kontinuerligt redovisas. Även alternativa tolkningar kommer att ges utrymme när så är 
nödvändigt. För att tydliggöra på vilka sätt ’vi och dem’ tas upp i texten kommer de fynd som görs 
att indelas i olika underkategorier.  

Förutom läroböckernas text, som är i fokus för undersökningen, kommer rubriker och bildtexter att 
studeras. Också bilder och illustrationer i böckerna ska studeras eftersom de som kunskapsbärare är 
viktiga för den sammantagna framställningen av islam i läroböckerna. I läroböckernas texter är det 
lättare att urskilja uttryck för ’vi’ och ’dem’, explicit såväl som implicit. Detta är svårare att komma 
åt i bilder. Det är t.ex. väldigt sällsynt att en kristen och en muslim står framför varandra och pekar 
hånfullt åt varandra eller att västerlänningar i en bild ser glada och upplysta ut medan bildens 
arabiska eller muslimska personer ser dystra och efterblivna ut. För att komma åt ’vi’ och ’dem’ 
måste man studera olika aspekter av bilden och olika sätt att skildra muslimer eller islamiska 
föremål på. Men inte heller då kommer man direkt åt om någon avbildas som ’den andra’ utan man 
måste studera om bilden antyder ett avstånd mellan bildens betraktare och den avbildade. Detta, i 
sin tur, är ett sätt att uttrycka en uppdelning i ’vi’ och ’dem’. 

Därför ska bilderna studeras utifrån två aspekter. Det första är att undersöka i vilka länder som de 
avbildade människorna, föremålen eller händelserna befinner sig. Det andra är att undersöka hur det 
avbildade skildras utifrån tre av de aspekter som Gunter Kress och Theo van Leeuwen presenterar i 
Reading Images. The Grammar of Visual Design.7 De menar att en bild sänder ut olika budskap 
beroende på om den avbildade har blicken riktad mot betraktaren av bilden eller inte, om den eller 
det som avbildas är nära eller långt borta i bilden samt om den eller det avbildade skildras 
ovanifrån, underifrån eller i ögonhöjd.8  

Innan de olika avbildningssätten förklaras ytterligare ska det nämnas att författarna menar att bilder 
involverar två typer av deltagare. Dessa är de avbildade deltagarna (avbildade människor, platser 
och saker) och de interaktiva deltagarna (människorna som kommunicerar med varandra genom 
bilder, dvs. bildens producent och bildens betraktare). I de föreliggande läroboksbilderna är de 
avbildade deltagarna muslimer, islamiska platser och föremål. De interaktiva deltagarna utgörs av 
läroböckernas bildredaktörer (detta då de flesta fotografier sannolikt inte togs för att vara med i en 
lärobok, utan då valet har gjorts av en bildredaktör som hittat bilderna i bildarkiv) å ena sidan och 
bildernas betraktare, en majoritet av dem skolelever, å andra sidan. Bilder involverar också tre slags 

 
6 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, 2004, s. 368; Göran Bergström & Kristina 
Boréus, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, Studentlitteratur, 
2000, s. 45. 

7 Gunter Kress & Theo van Leeuwen, Reading Images. The Grammar of Visual Design, Routledge, 
1996. 

8 Kress & van Leeuwen, s. 119-154. 
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relationer. Förutom relationer mellan avbildade deltagare i en bild finns det relationer mellan 
interaktiva deltagare och avbildade (de interaktivas attityder till de avbildade) samt mellan olika 
interaktiva deltagare (sakerna som de interaktiva deltagarna gör för eller mot varandra genom 
bilder). De relationer som framför allt är aktuella att ta i beaktande för denna studie är relationerna 
mellan interaktiva deltagare och de avbildade deltagarna – den imaginära relationen mellan 
bildernas betraktare och avbildade muslimer.  

Bildproducentens tanke med ett sätt att avbilda en person får följder för betraktaren, uppfattar denna 
avbildade person. Jag kan inte säga något om hur elever i svenska grundskolan upplever de bilder 
av muslimer som finns i läroböckerna, men jag kan undersöka med hjälp av bildanalytiska 
kategorier vad de skulle kunna säga om relationen mellan ’vi’ och ’dem’ – huruvida bilderna 
skildrar muslimer, islamiska föremål och platser på ett sätt som kan anses vara orientalistiskt.  

Begärande – Erbjudande 

Kress & van Leeuwen menar att det är en grundläggande skillnad mellan bilder där den avbildades 
blick är riktad direkt mot betraktarens ögon och bilder där så inte är fallet. I den första etableras en 
kontakt, även om den bara är på en imaginär nivå. Detta skapar en visuell form av direkt tilltal som 
erkänner betraktaren och tilltalar denne med ett visuellt ’du’. Det är också en slags ’bildhandling’. 
Producenten (fotografen i vissa sammanhang, bildredaktören i detta) använder bilden för att göra 
något med betraktaren. Därför kallas denna slags bild för ’begärande’ eller ’fordrande’ (’demand’ 
enligt Kress & van Leeuwen). Den avbildades blick begär att betraktaren träder in i någon slags 
imaginär relation med honom eller henne. Exakt vilken slags relation detta skulle vara visas på 
andra sätt, t.ex. genom ansiktsuttryck. Om den avbildade ler ombeds betraktaren att känna social 
samhörighet med den avbildade. Om den avbildade stirrar på betraktaren i kallt förakt ombeds 
betraktaren att relatera till honom eller henne som en underlägsen till en överlägsen. Om den 
avbildade plutar på munnen på ett förförande sätt åt betraktaren, fordras betraktaren att åtrå den 
avbildade.  

I bilder där den avbildade inte tittar på betraktaren, där ingen ögonkontakt görs, är betraktaren den 
som tittar. Den avbildade blir föremålet för betraktarens granskande blick. Dessa slags bilder kallar 
Kress & van Leeuwen för ’erbjudande’ – de erbjuder den avbildade åt betraktaren, som ett stycke 
information eller ett föremål för betraktande på ett opersonligt sätt. ’Begärande’ eller ’fordrande’ 
bilder begär eller kräver en imaginär social respons av något slag från betraktaren, ’erbjudande’ 
bilder gör inte detta. I den förra finns ett imaginärt möte mellan den avbildade och betraktaren, i 
den senare sker inget möte utan endast ett iakttagande av den avbildade. Diagram, kartor och 
tabeller är också exempel på ’erbjudande’ bilder. 

Nära – Distanserad 

Bilders interaktiva betydelse beror också på om den avbildade visas på nära, medel eller långt 
avstånd. Valet av avstånd antyder olika relationer mellan de avbildade och betraktarna. Bildernas 
komposition svarar mot de avstånd som vi i vardagen håller till varandra och som bestäms av våra 
sociala relationer med varandra. En närbild motsvarar det som vi kan se när vi har en personlig 
relation med någon – huvudet och skuldrorna är inom vårt synfält. En bild tagen på medelavstånd 
motsvarar relationer vi har till personer som vi är bekanta med – vi kan då se personen från midjan 
och uppåt. En bild tagen på långt avstånd motsvarar de relationer som kan betecknas som allmänna 
och generella, ingen särskild personlig relation – vi ser hela personens kropp och den upptar i en 
sådan bild ungefär hälften av bildens storlek. En utförligare indelning är så klart möjlig att göra, 



 5

som extrem närbild eller bilder på mycket långt avstånd, men detta är de tre huvudsakliga 
avstånden.  

De människor som vi ser på bilder är för det mesta främlingar. Men bilder tillåter oss att imaginärt 
komma så nära offentliga personer som om de vore våra vänner eller grannar, eller att titta på 
människor som är som oss själva som främlingar, som ’andra’. Detta beror alltså på vilket avstånd 
dessa främlingar är porträtterade. På långt avstånd blir de avbildade opersonliga, som främlingar 
som vi inte behöver bli bekanta med. Även om den avbildade från långt avstånd tittar på oss gör 
han eller hon det på så långt håll att det knappast påverkar oss. Avståndet påverkar graden av 
involvering med och engagemang i den avbildade – ju närmare desto mer engagemang, ju längre 
bort desto mindre engagemang från betraktarens sida. 

Ovanifrån – I ögonhöjd - Underifrån  

Slutligen påverkas relationen mellan avbildad och betraktare av ur vilken synvinkel den avbildade 
ses. Ett ovanifrånperspektiv gör att den avbildade ser liten och obetydlig ut – den avbildade är 
skildrad på ett sådant sätt att betraktaren har makt över den avbildade. Ett underifrånperspektiv gör 
att den avbildade ser imponerande och respektingivande ut – den avbildades relation till betraktaren 
är att den förre har makt över den senare. Om den avbildade är skildrad i ögonhöjd är ingen 
maktskillnad involverad utan den avbildade skildras som en jämlike. 

Utifrån detta kan sammanfattningsvis sägas att om den avbildade skildras i närbild, har blicken 
riktad mot betraktaren i ögonhöjd så är det uttryck för att man som betraktare kan vara fysiskt nära 
den avbildade och ha en personlig relation med denna, att betraktaren ombeds involveras med den 
avbildade och detta sker på en jämlik nivå. I detta fall är det svårt att uppfatta bilden som ett uttryck 
för orientalism.  

Motsatsen gäller för det omvända: om den avbildade skildras på långt håll, inte har blicken riktad 
mot betraktaren samt skildras uppifrån antyder detta att personen är avlägsen betraktaren, inte har 
någon relation med betraktaren samt är underlägsen denne. I detta fall uttrycks ett ’vi’-och-’dem’-
förhållande, där betraktaren är en elev i Sverige, d.v.s. ’vi’ och den avbildade en muslim som 
befinner sig långt borta och därmed blir ’den andre’. En sådan bild ger uttryck för orientalism. 

Eftersom denna uppsats studerar publicerat material i form av läroböcker, har det inte varit 
nödvändigt att beakta Vetenskapsrådets forskningsetiska principer då dessa berör forskning med 
undersökningsdeltagare och/eller opublicerat material. 

Teoretisk ram  

De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna uppsats är hämtade från postkolonial 
teori och mer specifikt det perspektiv som behandlar orientalismen. Det orientalistiska perspektivet 
är ett av områdena inom det större forskningsfält som behandlar kolonialismens följder. Först 
kommer jag att redogöra för postkolonial teoribildning, därefter följer en presentation av det 
orientalistiska perspektivet.  
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Postkolonial teori 
Som Kerstin von Brömssen skriver i sin avhandling om skolelevers tal om religion i det 
mångkulturella och postkoloniala rummet9 så är begreppet postkolonial ”i sin allra smalaste 
tolkning […] en angivelse av historisk tid.”10 Den period som då åsyftas är tiden efter 1945 när 
avkolonialiseringen inleddes och europeiska kolonier i Afrika och Asien blev självständiga stater. 
Men postkolonial teori är något mer – det är det akademiska område som behandlar de 
maktförhållanden som relationerna i världen präglas av, och vars rötter kan spåras bakåt till 
kolonialtiden. Man menar att Europa genom imperialism har dominerat resten av världen 
ekonomiskt, politiskt och kulturellt de senaste 500 åren och ser Columbus upptäckt av Amerika 
1492 som en startpunkt för detta ojämlika förhållande.  

Postkoloniala studier växte fram ur antikoloniala rörelser som kämpat för koloniernas 
självständighet. Forskare, författare, filosofer och andra började inse att avkoloniseringen inte 
innebar ett tydligt brott med imperialismen som man tidigare hade trott och hoppats på. Imperialism 
och kolonialism tycktes fortsätta inverka på mellanstatliga och mellanmänskliga relationer och man 
studerade hur ekonomiska, politiska, sociala och kulturella faktorer samverkade, skapade och 
upprätthöll koloniala maktstrukturer. Postkoloniala studier visade att upprepningar av idéer som att 
Västerlandet är högre stående och därför har rätt att dominera andra delar av världen, upprätthöll ett 
kolonialt system. De olika postkoloniala inriktningarna har som gemensamt drag, enligt von 
Brömssen, ett grundläggande ”intresse för analyser av möten mellan människor och kulturer och av 
dessa mötens positiva och negativa effekter.”11 I fokus för postkoloniala studier står därför att 
synliggöra och analysera processer och förhållanden som kolonialiseringen orsakat – både i de 
kolonialiserade och kolonialiserande områdena. 

Litteraturvetenskapen var ett av de akademiska områden där begreppet postkolonial förekom först; 
man arbetade tidigt inom litteraturteorin med att analysera kulturell interaktion i koloniala 
samhällen och brittiska koloniala områden var utgångspunkten. Jag kommer strax att återkomma till 
litteraturvetenskapen och en av de personerna som varit mest tongivande för postkoloniala studier 
de senaste decennierna, men först något kort om språk och identitet.  

Språket anses inom postkolonial teoribildning, i likhet med inom poststrukturalism och 
sociokulturella perspektiv, vara grundläggande för människans identitetskonstruktion. Genom 
språket kommunicerar vi med andra, lär oss om omvärlden och om vår plats i den – språket 
möjliggör, och är en förutsättning för, deltagande i socialt och politisk liv. Det intressanta är inte 
språkets beståndsdelar som syntax eller fonetiska regler utan hur språket innefattar strategier för att 
orientera sig i och hantera social interaktion. Det stora intresset för språk och identitet gav upphov 
till forskning bl.a. om språkets roll i kolonialiserade områden, om undervisningens påverkan och 
hur förhållandet mellan västerländsk kunskapsproduktion och de kolonialiserades kunskap ser ut. 
Avsikten med detta har varit att bryta västerlandets hegemoni i att vara det kunskapande subjektet 
och ”att ifrågasätta den ’vite heterosexuella medelklassmannen’ som den generelle 
kunskapsproducenten.”12 

 
9 Kerstin von Brömssen, Tolkningar, förhandlingar och tystnader. Elevers tal om religion i det 
mångkulturella och postkoloniala rummet, Göteborg Studies in Educational Sciences 201, 2003. 

10 von Brömssen, s. 24. 
11 von Brömssen, s. 25. 

12 von Brömssen, s. 30. 
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Begreppet 'postkolonial' har kritiserats eftersom det kan uppfattas innebära en tanke om att 
kolonialismen är ett avslutat kapitel, vilket man ur ett postkolonialt perspektiv hävdar att det inte är. 
Användandet av begreppet har försvarats med att man bör betrakta det postkoloniala perspektivet 
som en kritik av de synsätt som analyserar sociala och kulturella processer utanför sin koloniala 
historia. Man menar att prefixet 'post' bör uppfattas som en uppmaning att tänka bortom de slags 
moderna eller koloniala gränser och identiteter som instiftats under kolonialismen och att begreppet 
därmed också visar på det släktskap som perspektivet har med andra postmodernistiska riktningar.13  

Orientalism 

Litteraturvetenskapens betydelse för det postkoloniala forskningsfältet berördes kort ovan. Edward 
Said, professor i engelsk och jämförande litteratur vid Columbia University, publicerade 1978 
boken Orientalism14 som kom att bli en milstolpe för den postkoloniala forskningen.  

Ordet ’orientalism’ betecknar några olika saker. För det första är orientalism ett samlingsnamn för 
de akademiska discipliner (på svenska orientalistik) som studerar det geografiska och kulturella 
område som kallas Orienten och de språk som där talas. För det andra betecknar ordet den ena 
polen i motsatsparet Västerland (Occident) och Österland (Orient) som ända sedan antiken använts i 
Västerlandet för att se på sig själv och sin roll i världen. För det tredje står orientalism för den idé 
om hegemoni som, enligt Said, har utvecklats av Europas ledande kolonialmakter sedan 1700-talet 
och som har använts för att strukturera, dominera och behärska Orienten. Till en början nyttjades 
denna idé främst av Frankrike och England, men efter andra världskriget också i större utsträckning 
av USA och andra europeiska stormakter. Said beskrev i Orientalism hur en lång rad politiska 
makthavare, akademiker, författare och filosofer hade behandlat Orienten under närmare 300 år. 
Han menade att den europeiska identiteten vilar på föreställningen att den är överlägsen alla icke-
europeiska folk och kulturer och att denna föreställning ligger till grund för orientalismen.15  

Den orientalistiska bilden av Orienten är dels romantisk – Orienten associeras med exotiska 
gestalter, märkliga upplevelser samt bedårande minnen och landskap. Men Orienten kännetecknas 
också enligt orientalismen av stagnation av olika slag – politiskt, ekonomiskt, vetenskapligt och 
religiöst. Tiden står stilla och orientalen är lat och oföretagsam. Men framför allt uppfattas Orienten 
vara allt det som Västerlandet inte är. Är Västerlandet rationellt, så är Orienten hotfullt irrationell. 
Västerlandet är präglat av upplysningen, medan uråldrig islam fjättrar orientalernas sinnen. 
Skillnaderna i kultur och samhällsliv mellan Västerland och Orient förklaras bero på religionens 
inflytande och islam ses som Orientens själ.16 Därtill härskar kollektivet i Orienten och kvinnorna 
döljs av slöjor eller lever i stängda harem, medan individen i Väst är självständig och fri. 
Västerlandet utgörs av ett ’vi’ medan Orienten är full av ’de andra’. Orientalen, ’den Andre’, anses 
vara kvalitativt annorlunda än europén och den vite mannen behövs för att hålla ordning och hjälpa 
Orienten att utvecklas. På detta sätt använde kolonialmakterna orientalismens idéer för att 
legitimera och upprätthålla sin makt över de kolonialiserade.  

 
13 Stuart Hall, ”När inträffade det postkoloniala” ur Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria & Thörn, 
Håkan (red), Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället, Falun, 1999. 

14 Edward Said, Orientalism, Ordfronts förlag, Stockholm, 1993. 

15 Said, s. 9. 

16 Christer Hedin, Tor Andrae och orientalismen, Swedish Science Press, 2005, s. 8. 
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Said menade att det inte går att se orientalismen som en samling lögner eller myter som skulle 
försvinna om man bara berättade hur allt egentligen låg till, den är allt för kraftfull. Anledningen till 
att orientalismen har varit så ihållande som förklaringsmodell till relationen mellan Orient och 
Occident, är enligt Said att den varit så hårt sammanflätad av socio-ekonomiska, akademiska och 
politiska institutioner – den är inte någon "luftig europeisk fantasi om Orienten utan en skapad 
massa av teori och praktik i vilken det i generationer gjorts avsevärda materiella investeringar."17 

Sverige har visserligen haft tre kolonier (Cabo Corso i nuvarande Ghana 1649-1663, Nya Sverige 
på Nordamerikas östkust 1638-1655 och Saint Barthélemy i Västindien 1784-1878)18 men att påstå 
att vårt land har varit någon vidare stor eller inflytelserik kolonialmakt är svårt. Detta till trots 
menar Åke Holmberg i inledningen av Världen bortom västerlandet II. Den svenska 
omvärldsbilden under mellankrigstiden, att de svenska omvärldsbilderna varken har varit särskilt 
annorlunda, mindre känsloladdade, mer objektiva eller mindre fördomsfulla än engelsmäns, 
fransmäns, holländares eller tyskars. Svenska författare och skribenter har även de identifierat sig 
med Europa, västerlandet, med kristenheten och den vita rasen.19 Mohammad Fazlhashemi pekar på 
Sveriges medverkan i en kolonial världsordning i "Kolonialt medvetande utan kolonier. Svenska 
officerare på uppdrag i 1910-talets Persien".20 Sverige har alltså genom interaktion med koloniala 
aktörer färgats av situationen och ingår i den postkoloniala världen.  

Kritik av postkolonial teori 

De postkoloniala perspektiven har kritiserats på olika sätt. Från marxistiskt håll har kritik framförts 
mot att postkoloniala perspektiv genom sin betoning av kulturella aspekter har negligerat de 
ekonomiska förhållandena och inte beaktat ojämlika ekonomiska strukturers betydelse för 
relationerna mellan koloni och kolonialmakt.21 Denna fokusering på kulturens betydelse har haft en 
sådan genomslagskraft att den internaliserats av många arabiska och muslimska tänkare, vilka 
ansett den arabiska eller muslimska kulturen inneha element som hindrar utveckling, istället för att 
inse de ekonomiska aspekternas betydelse.22 

Andra kritiker menar att postkolonial teori är en alltför hegemonisk och likformig teori – att dess 
företrädare försöker förklara världen utan att ta i beaktande ”den mångfald av olika, lokalt situerade 
praktiker som förekommer.”23 Postkoloniala teoretiker har också kritiserats för att upprätthålla 
konstruktionen av det som på engelska uttrycks ’the West and the Rest’, och för att de verkar ha 
bytt ut begreppen ’tredje världen’ eller ’u-länder’ till ’postkolonial’ istället för att åstadkomma en 
riktig förändring.24 

 
17 Said, s. 8. 

18 Nationalencyklopedin, www.ne.se, sökord “Afrikanska kompaniet”; ”Nya Sverige”; ”Saint 
Barthelemy”, 2009-05-28. 

19 Åke, Holmberg, Världen bortom västerlandet II. Den svenska omvärldsbilden under 
mellankrigstiden, Göteborg, 1994, s. 23. 

20 Mohammad Fazlhashemi, "Kolonialt medvetande utan kolonier. Svenska officerare på uppdrag i 
1910-talets Persien" i Berg, Magnus & Trépagny, Veromica (red.), I andra länder. Historiska perspektiv 
på svensk förmedling av det främmande. En antologi. Historiska media, 1999, s. 111 ff. 

21 von Brömssen, s. 33. 

22 Joseph A. Massad, Desiring Arabs, The University of Chicago Press, 2007, s. 16. 

23 von Brömssen, s. 34. 

24 von Brömssen, s. 34. 
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Trots detta anser jag att det finns skäl för att studera läroböckerna utifrån ett postkolonialt 
perspektiv. Fortfarande finns i samhället (som skolan är en del av) föreställningen om Orienten, 
eller Mellanöstern, och islam som främmande och helt oförenliga med värderingar som man menar 
utmärker Väst – rationalism, individualism, demokrati och frihet att leva som man själv önskar. 
Kan läroböcker i religion bidra till en orientalistiskt synsätt hos lärare och elever genom att 
framställa islam och muslimer i motsatsförhållande till ett föreställt ’vi’? För att kunna fundera över 
ifall läroböcker bidrar till motsättningar i skolan och samhället måste deras islambild först 
undersökas. För att kunna åstadkomma en förändring i tänkandet och för att inte cementera en 
föreställning om ”the West and the Rest” måste man dels undersöka hur det ligger till, men också 
komma med konstruktiva förslag på hur man kan gå vidare och utvecklas. Jag vill undersöka hur 
det ser ut. Konstruktiva förslag på hur man kan gå vidare får framkomma i en annan undersökning. 

Tidigare forskning om islam i läroböcker 
Vid sökning i bibliotekskataloger och framför allt på internet blir det tydligt att det inte är helt 
sällsynt att studera framställningen av islam i läromedel av olika slag – flera studier och uppsatser 
återfinns. Islambilden har undersökts i läroböcker för religionskunskap, historia eller 
samhällskunskap; någon är inriktad på grundskolans tidigare år medan flertalet behandlar 
läroböcker för gymnasiet, företrädesvis för religionskunskap och historia. Att undersöka 
islambilden i läroböcker för grundskolans senare år är dock inte lika vanligt. Den forskning som här 
ska presenteras utgör en viktig bakgrund till min undersökning. Först presenteras den forskare som 
har undersökt islambilden i just läroböcker för grundskolans senare år och som dessutom har spelat 
en betydande roll för senare forskning om islam i läroböcker.  

Kjell Härenstam, religionsvetare och professor vid Karlstad universitet har studerat framställningen 
av islam i religionsläroböcker för både grundskola och gymnasium och presenterade 1993 sina 
resultat i Skolboks-islam.25 Hans studie hade två huvudsakliga inriktningar: att jämföra de 
analyserade läroböckernas islambild med läroplanernas föreskrifter samt att utifrån några olika 
teman jämföra islambilden i läroböckerna med en muslimsk självförståelse. Härenstam visar hur 
läroböckerna förmedlar en allmänt negativ inställning till islam och urskiljer olika tendenser i 
islambilden under olika perioder: Fram till 1962 dominerade den fanatiske och fatalistiske 
muslimen samt en aggressiv bild av islam; mellan 1962 och 1969 utgjordes bilden av den exotiske 
muslimen för att mellan 1969 och 1980 kännetecknas av en kvinnoförtryckande muslim. Härenstam 
menar att framställningarna sällan uppfyllde kraven på objektivitet och saklighet. 

Härenstam granskade 2006, på uppdrag av Skolverket, hur religion och trosuppfattning framställs i 
ett antal läroböcker och då med fokus på islam och hinduism.26 Efter att ha hänvisat till sin ovan 
nämnda studie där han har ”visat att koloniala värderingar har funnits bakom kunskapsvalet om 
islam i äldre svenska läroböcker”27 presenterar han sin granskning. Uppgiften var att granska de 
utvalda läroböckerna i religion, historia och samhällskunskap och analysera i vilken mån de var i 
linje med läroplanerna för grundskolan respektive gymnasieskolan och med ämnenas kursplaner. 
Huvudfrågan av ifall läroböckerna presenterade islam och hinduism på ett sådant sätt att det innebar 

 
25 Kjell Härenstam, Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, Acta 
Universitatis Gothoburgensis, 1993. 

26 Härenstam, 2006. 

27 Härenstam, 2006, s. 5. 
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en konflikt med rimliga tolkningar av värdemål i läroplanerna. Härenstam menar att eftersom en 
lärobok har mycket begränsat utrymme vad det gäller att presentera en religion i ord och bild så har 
läroboksförfattaren ett stort ansvar  

om för många exempel på mot värdegrunden stridande värderingar presenteras som typiska för 

en viss religion. Man måste ha starka skäl för detta urval, ur allsidighets och 

saklighetsperspektiv. Finns inte sådana skäl riskerar läroboken ifråga att motverka centrala 

värderingar i läroplanerna.28  

Vidare menar Härenstam att man som läroboksförfattare uttryckligen måste skriva ifall religioner 
eller trosuppfattningar inte delar läroplanens värderingar och att om man inte gör detta så kommer 
man i konflikt med ett av läroplanens grundläggande mål – att undervisningen ska vara saklig och 
allsidig.29 Härenstams slutsats är att bilden av islam märkbart har förändrats till det bättre i 
läroböckerna i religionskunskap, men att inte allt som skrivs eller skildras i bilder för den delen är 
odiskutabelt.30 Han menar ändå att islambilden i de analyserade läroböckerna ”visar många drag 
som innebär möjlig samstämmighet med centrala värderingar i läroplanerna.”31  

Jonas Otterbeck, filosofie doktor i religionshistoria med islamologisk inriktning och verksam vid 
Malmö högskola, gör en genomgång av några läroböcker i religion för gymnasiet. Han frågar sig 
vad man egentligen kan begära av läromedelstexter om islam i sitt bidrag till boken Religion, skole 
og kulturel integration i Danmark og Sverige.32 Otterbeck fokuserar på texternas brister och 
problematiserar sådant som inte riktigt fungerar i läromedelstexterna. Detta gör han genom att lyfta 
fram kritik mot saker som läroböckernas generella struktur, förvirrande struktur, enkla fel och 
tendentiöst urval. Exempel på enkla fel är sådana påståenden som att Koranen till stor del består av 
religiösa och juridiska regler, vilket Otterbeck menar beror på att författarna inte ”problematiserat 
stereotypa föreställningar om islam”33 och han avvisar påståendet genom att hänvisa till forskning 
om att endast 80 verser i Koranen är direkt kopplade till juridiska aspekter. Ett exempel på 
tvivelaktiga former av urval är att ”urvalet av vad som ska beskrivas eller för den delen ordvalet i 
beskrivningen utgår från kristendom.”34  

Otterbeck menar att lärobokstexter kan ses som redskap ”i ett pågående samtal, som i förlängningen 
handlar om hur religion förstås i samhället och vilken position religion ska ha.”35 Otterbeck menar 
därtill (genom att citera Luis Ajagán-Lester) att läroboken har ”en selektiv funktion i det att den 
organiserar skolkunskap genom att välja och kombinera vissa värderingar och kunskaper. Texten 
tystnar, eliminerar några värderingar och kunskaper, och accentuerar somliga världsåskådningar 
och kulturella traditioner”.36 

 
28 Härenstam, 2006, s. 6. 

29 Härenstam, 2006, s. 5. 

30 Härenstam, 2006, s. 46. 

31 Härenstam, 2006, s. 48. 

32 Jonas Otterbeck, ”Vad kan man egentligen begära? – Läromedelstexter om islam” i Andersen, Peter 
B.; Dahlgren, Curt; Johannessen, Steffen & Otterbeck, Jonas (red.), Religion, skole og kulturel 
integration i Danmark og Sverige, Museum Tusculanums Forlag, Köbenhavns universitet, 2006. 

33 Otterbeck, s. 241. 

34 Otterbeck, s. 246. 

35 Otterbeck, s. 238. 

36 Otterbeck, s. 238. 
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Otterbeck menar vidare att läroböckernas framställning ofta anför islamistiska åsikter som 
representativa för all islam, vilket osynliggör annan islam. Exempel på detta är när islam framställs 
som genomsyrande hela samhället och att en uppdelning mellan religiöst och världsligt inte 
förekommer inom islam. Muslimer som vill ha en uppdelning mellan stat och religion osynliggörs 
på detta sätt och deras islamsyn framställs som illegitim. Otterbeck skriver att  

ett av skälen till att islamismen presenteras som islam är gissningsvis att det finns en mycket 

stor islamistisk litteraturproduktion och om man söker information om islam på engelska eller 

svenska skriven av muslimer, är det ganska troligt att den information man möter är skriven från 

dessa olika rörelsers perspektiv.37 

Islamistisk islamtolkning kommer också till uttryck i läroböckernas framställning av islams historia 
och utveckling – perioden mellan Muhammeds tid och idag berörs inte alls eller ytterst lite. 
Islamistisk historiesyn försöker ogiltigförklara den historiska utvecklingen som skett efter den 
gyllene period då Muhammad var i livet och  

”lagskolorna, dynastierna, filosofiska, shiitiska och sufiska inriktningar blir föremål för kritik, eller 

så tiger man om dem. En konsekvens av att islam presenteras som en enhet, är att det inte finns 

någon historisk utveckling i texterna. […] En läsare får intrycket att islam har varit oförändrad 

under denna resa, något just islamister hävdar. I läroböckerna har islam inga reformatorer eller 

originella teologer.”38 

Otterbeck anser att det finns några saker man kan begära, även om det finns speciella villkor för 
läroböcker som försvårar framställningen av en religion (t.ex. många olika fält som ska täckas, 
begränsat utrymme, traditioner inom området att förhålla sig till, lagar och styrdokument som ska 
följas och att böckerna ska sälja på en marknad). Han begär att läromedelstexter inte ska dölja vem 
som talar eller vems tolkning som förs fram, att läroböckerna ska lyfta fram olika tolkningar, att de 
berättar varför vissa saker väljs bort som exv. islams historiska utveckling, att läromedelstexter 
innehåller ett större mått av reflektion, färre faktafel och klumpiga formuleringar samt en frigörelse 
från tidigare läromedelspresentationer.39 De texter han läst anser han  

”faller i två fällor, dels orientalismens som skapar avstånd till islam, dels islamismens som genom 

att skaffa sig tolkningsföreträde kan tysta andra islamuttryck.[…] Eftersom islamismen fyller 

orientalismens krav på att islam ska vara annorlunda än Västvärlden och kristendomen, passar 

dessa perspektiv varandra väl.”40 

Jag har sökt i bibliotekskataloger efter böcker och avhandlingar, på internet allmänt och bland 
uppsatser på kandidat- och magisternivå mer specifikt, och inte kunnat hitta någon studie av 
islambilden i dessa tre utvalda läroböcker för religion för grundskolans senare år som undersöker 
dem ur ett postkolonialt perspektiv för att se huruvida de ger uttryck för orientalism. Jag tycker 
därmed att jag med denna uppsats har något att tillföra forskningen. 

 
37 Otterbeck, s. 251 f. 

38 Otterbeck, s. 254. 

39 Otterbeck, s. 258 f. 

40 Otterbeck, s. 260. 
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Undersökning 

’Vi’ och ’dem’ i läroböckernas texter 
För enkelhetens skull kommer de tre läroböckerna att fortsättningsvis benämnas Religion och liv, 
Religion Punkt SO och SO Direkt Religion – ’9’ och ’3’ utelämnas i den första och den sista titeln  
för att förenkla för läsaren. Det ska också nämnas att kapitlet om islam i Religion och liv har 33 
sidor. SO Direkt Religion behandlar islam på 20 sidor och kapitlet om islam i Religion Punkt SO är 
på 36 sidor.  

Läroböckernas texter har närmats och studerats utifrån en postkolonial förförståelse för att se hur 
föreställningar om ’vi’ och ’dem’ kommer till uttryck. Formuleringar i texter, bildtexter och 
rubriker som explicit eller implicit kan ge uttryck för en orientalistisk bild av islam ska här 
presenteras och tolkas. De uttryck för ’vi’ och ’dem’ som har hittats och det sätt de tas upp på, är 
indelade under några betecknande rubriker nedan.  

Svensk - muslim 

I Religion och liv får läsaren på de inledande sidorna av islamkapitlet läsa om Hibe, en gymnasietjej 
i Malmö.41 Hon föddes i Irak, kom till Sverige som tioåring och hon intervjuas på de följande tre 
sidorna om sitt liv och sin tro. Utifrån frågorna hon får blir presentationen av henne mestadels 
inriktad på yttre uttryck för hennes tro. Bland det första som nämns är hennes slöja, därefter saker 
som sådant som hon inte kan äta, att hon som muslim aldrig går på disko eller dricker alkohol samt 
inte kommer ha sex före äktenskapet. Hibe understryker därefter att hon själv kommer att bestämma 
vem hon ska gifta sig med och att det är självklart för föräldrarna. Hon trivs och tycker att det är lätt 
och bra att leva i Sverige, hon känner sig accepterad i skolan och tror att det är lättare att vara 
muslimsk tjej i Malmö eftersom det finns så många muslimer i staden. Om hon vore den enda 
muslimen i klassen tror hon att det skulle vara annorlunda. Annorlunda på vilket sätt uttrycks inte 
klart, men av vad hon nämnt tidigare får man förmoda till det sämre. Att vara ensam muslim i 
Sverige är något problematiskt och negativt, kan detta kan tolkas som, vilket inte är oförståeligt. 

Sedan görs en uppdelning mellan att vara svensk och att vara muslim. ”Om vi i vår familj inte 
brydde oss om att följa islams tro och traditioner, så skulle jag känna mig mer som svensk.”42 Här 
ges alltså uttryck för föreställningen att islam är inte helt förenligt med att vara svensk. Eftersom 
lärobokstexten inte ger utrymme för någon annan muslim som inte ser något särskilt problem med 
att vara både svensk och muslim ger texten uttryck för en föreställning om ’vi’ och ’dem’ där 
svensk ställs mot muslim. Är man svensk och västerländsk så är det svårt att ha en religiös tro och 
utöva religiösa traditioner, i alla fall om de är muslimska. 

Men, Religion och liv visar att vad som är ’vanligt svenskt’ är diskutabelt genom att Hibe i nästa 
mening säger: ”När jag tänker efter så märker jag att mitt liv ändå skiljer sig ganska mycket från 
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hur ’vanliga’ svenska ungdomar tror och lever.”43 Hon menar att det inte finns någon ”vanlig” 
svensk, att alla är olika. Men om hon jämför sig med en slags ”genomsnittssvensk” ungdom lever 
hon som muslim annorlunda. Och strax därefter kommer ytterligare en uppdelning mellan svensk 
och muslim.  

Svenskar tycker ofta att muslimska föräldrar är stränga, särskilt mot flickorna. Så upplever jag 

det inte alls. Mina föräldrar vet mer om livet än jag, och jag tycker att det är självklart att jag 

lyder dem. De vill ju mitt bästa.44 

Religion och liv bidrar till ett synsätt av ’vi’ och ’dem’ genom att inte väga upp denna bild med ett 
porträtt av en annan muslim som tror och tänker på ett annat sätt. Bilden blir ensidig och en slags 
islam blir den enda skildrade. Dessutom är alla frågorna till stycket om gymnasietjejen som 
eleverna ska fundera över mer eller mindre inriktade på problematiken att vara muslim i Sverige:  

1. Hur reagerar du på en flicka med slöja?  

2. Tror du att det spelar någon roll för en flickas framtid i Sverige om hon har slöja eller inte?  

3. Kan det vara skillnad mellan att vara flicka eller pojke, om man är muslim i Sverige?  

4. Vilka kan de största problemen bli för en ung muslim som flyttar till Sverige?45 

Frågorna ger inget utrymme för att man kan vara född i Sverige, av svenska föräldrar och vara 
muslim. Islam är något som kommer utifrån och inte riktigt tillhör ’det svenska’. Föreställningen 
återkommer i avsnittet under rubriken Islam i Sverige: 

Idag finns omkring 400 000 muslimer i Sverige. I Sverige möter de ofta förhållanden som de kan 

ha svårt att anpassa sig till. Barn till muslimska invandrare försöker till exempel undvika vissa av 

skolmatens rätter.46  

Att vara muslim i Sverige är något som är problematiskt och ’de’ behöver anpassa sig till ’oss’. 
Utifrån den sista meningen kan frågan ställas ifall läroboksförfattaren menar att barnen inte själva 
är muslimer, utan bara låter bli viss mat av hänsyn till sina föräldrar för att de är fångna i en 
svåranpasslig religion? Men efter en exemplifiering av vilken mat det rör sig om – korv, ärtsoppa 
och blodpudding – ger texten uttryck för att ’vi’ anpassar oss till ’dem’, och att barnen ändå är 
muslimer: ”I allt fler skolor serveras därför nu alternativa rätter, som de muslimska barnen kan äta 
utan att bryta mot sin religion.”47  

Att en lärobok skildrar att det inom islam finns regler för vad man som muslim bör äta, behöver inte 
i sig vara ett  uttryck för orientalism. Men när det ställs i förhållande till Sverige och skolgången i 
detta land, blir en uppdelning i ’vi och dem’ tydligt och relationen mellan dessa två framställs som 
problematisk. Detta understryks av att det i de nästföljande styckena handlar om svårigheter som 
vuxna muslimer kan möta. Exempel på svårigheter som nämns är att inte kunna be vid fem 
bestämda tider om dagen p.g.a. oförstående arbetsgivare och kollegor samt att många muslimska 
invandrare tycker att det är svårt att uppfostra barnen ”till rättrogna muslimer i den främmande 
omgivningen.”48 Man skulle kunna se detta som ett försök till att vända på perspektivet – att 
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(svenska) ickemuslimska arbetsgivare har svårt att anpassa sig och att ’vi’ är det som är 
främmande. Men detta bidrar ändå till bilden av ett svenskt ’vi’ och ett muslimskt ’dem’. Så långt 
Religion och liv. 

I SO Direkt Religion ser det ut på ett annat sätt:  

Invandringen har förändrat Europa. Idag lever uppåt 30 miljoner i Europa. […] Många muslimer 

vill bevara sina traditioner från hemlandet. Debatten om rätten att bära slöja i arbetslivet och i 

skolan har varit livlig på många håll.49  

Här är det ’många muslimer’ som vill bevara traditioner, men det handlar inte om alla muslimer. De 
har heller inga problem med att anpassa sig, om man ska läsa vad det uttryckligen står, men den 
muslimska invandringen har medfört en debatt om rätten att bära slöja. Vilka det är som debatterat 
detta nämns inte – huruvida motståndarna till de ’många’ som vill bevara traditionerna är andra 
muslimer som inte vill att slöja ska bäras eller om motståndarna är infödda européer får man som 
läsare inte veta. En uppdelning i ’vi’ och ’dem’ syns inte. 

SO Direkt Religion tar inte heller på samma explicita sätt som Religion och liv upp huruvida 
svenskhet är förenligt med islam eller inte, men ger uttryck för att det i Sverige kan vara lättare att 
leva som muslim än i vissa muslimska länder. Detta framkommer på den inledande sidan där en 
man som bl.a. är informatör på Islamiska informationsföreningen intervjuas. 50 På vilket sätt det är 
svårare att vara muslim i muslimska länder nämns inte men Ashraf El-Khabiry, som mannen heter, 
säger att muslimska kvinnor ändå kan möta svårigheter i Sverige – det kan vara svårt för dem att få 
arbeta med slöja då en del människor ser den som en symbol för kvinnoförtryck. Om dessa 
människor är muslimer, ickemuslimer, svenskar eller något annat uttrycks inte. Noteras ska också 
att, tvärtemot Religion och livs bild, så menar El-Khabiry att ”Muslimer som vill delta i 
fredagsbönen, brukar kunna komma överens med arbetsgivare om att få lite längre lunch på 
fredagar.”51 Det anses alltså inte vara särskilt problematiskt att vara muslim i Sverige. 

Men implicit kan man tolka att även SO Direkt Religion ger uttryck för att svensk och muslim inte 
riktigt går ihop. Som avslutning på intervjun ställs frågan om vad El-Khabiry har för budskap till 
svenska ungdomar. Boken vänder sig till skolelever i Sverige och man borde inte behöva ställa en 
fråga som ”Vilket är ditt budskap till svenska ungdomar?” om man inte underförstått har en 
uppfattning om att El-Khabiry inte är svensk. Han har i intervjun berättat att han är uppvuxen i 
Egypten men ingenting nämnt huruvida han anser sig vara svensk eller inte. Så som frågan är ställd 
skulle man kunna tolka det som att han inte är svensk eftersom han är muslim. Frågans formulering 
kan också uppfattas som att nu ska ungdomarna som läser detta få lite livsvisdom från en annan 
exotisk religion och en anhängare av denna – från en som kan ses som de svenska ungdomarnas 
’andre’.52   

I Religion Punkt SO är det svårt att hitta uttryck för att det problematiska att både vara muslim och 
svensk. Läroboken försöker istället ifrågasätta kategoriseringar utifrån etnicitet och religion genom 
några diskussionsfrågor:  
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Av vilka skäl bör man inte kalla islam för en arabisk religion? Vilket land är muslimskt – ett land 

där en majoritet av befolkningen är muslimer? Eller ett land där muslimska traditioner har stor 

betydelse? Jämför med Sverige – är Sverige ett kristet land? Motivera ditt svar.53  

Här ifrågasätts föreställningen om att tydligt kunna kategorisera något som muslimskt, vilket kan 
tolkas som ett indirekt ifrågasättande av vilka som religiöst är ’de’ och ’vi’. 

Utvecklad – efter i utvecklingen 

Religion och liv inleder stycket under rubriken ”Koranen får inte kritiseras” med att berätta att 
bibelforskare i över hundra år har undersökt, diskuterat och kritiserat Bibeln, men att så inte skett 
med Koranen förrän på senare tid.54 När så sker, sker det enligt Religion och liv inte på initiativ av 
muslimer själva, utan de kommer in i något som västerländska forskare redan har etablerat: 
”Numera deltar ofta också muslimska forskare i internationella konferenser med koranexperter.”55 
Läroboken visar att det sker en utveckling, men att muslimerna utvecklas i samma riktning som 
västerlänningar och in i ett av västerlänningar redan arrangerat sammanhang. Det verkar enligt 
lärobokens text inte ske reflektion över dessa frågor inom det muslimska samhället då texten lyder:  

I många muslimska länder är det […] otänkbart att säga någonting kritiskt om Koranen i skola, 

radio, TV, tidningar eller böcker. Och texten i det här stycket skulle knappast få tryckas i en 

lärobok i ett muslimskt land.56 

Det sägs ingenting om att många muslimer skulle kunna tycka att det är hemskt och därför vilja 
ändra på sådana förhållanden. En uppdelning i ’vi’ och ’dem’ sker, där ’de’ är efter i utvecklingen 
och dessutom på ett oförklarligt sätt. 

I följande stycke om islamisk rätt och sharia nämns heller inget om att det finns olika uppfattningar 
och olika rättsskolor inom islam. Religion och liv nämner heller ingenting om att sharia förändras 
och att nya råd och bestämmelser ständigt utvecklas. 

Med tiden uppkom en mängd nya frågor som gällde rätt och orätt samt hur ett land ska styras 

och fungera. Många av dessa frågor kunde varken Koranen eller sunna ge direkta svar på. I 

stället fick man försöka tolka Koranen och sunna utifrån de nya situationer som uppstod. Med 

dessa tolkningar som grund bildade man nya lagar, som kallas sharia (lagen). Sharia, den 

muslimska lagen, kan i detalj styra över människornas liv och ersätta världsliga lagar och 

rättssystem. Så är det till exempel i Saudiarabien, Sudan, Iran och Pakistan. Under senare år har 

sharia fått ökad betydelse i all fler länder i den islamska världen.57  

Texten ger en bild av att en utveckling skedde i det förgångna – när anges inte – men att denna 
tankemässiga och juridiska utveckling avtog. Istället får dessa gamla regler mer och mer inflytande 
i världen idag. Lärobokstexten ger inga svar på varför sharia har fått mer inflytande vilket skulle 
kunna bidra till en föreställning om att ’de’ vill leva i ett ålderdomligt rättsväsende.  

I SO Direkt Religion är det sparsmakat med formuleringar som explicit uttrycker att ’vi’ är de 
utvecklade medan ’de’ är långsammare eller outvecklade. När SO Direkt Religion tar upp att det är 
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”mycket svårt att kritiskt diskutera Koranens innehåll”58 görs detta på ett sätt som inte uttrycker att 
det skulle bero på att muslimer utvecklas långsammare än kristna, utan för att Koranens text ”anses 
vara en identisk kopia av ett original i himlen.”59 En inomreligiös anledning ges och den jämförs 
inte med kristendomen eller västerländska tankar om förnuft och rationalism.  

Men implicit ges i SO Direkt Religions framställning utrymme åt uppfattningen att en utveckling 
skedde förut, under tidig muslimsk tid men att inget särskilt sedan skedde och att man idag gör 
likadant som i början. Det berättas om Muhammeds vallfärd till platser i Mecka och att muslimer 
idag strävar efter att göra en likadan någon gång i livet; det berättas om Husayns martyrdöd år 680 
och att shiamuslimska män idag gisslar sig en gång om året. Angående sharia modifieras detta 
något – det sker en utveckling idag också. Det berättas att regler för det goda livet och samhället 
finns i Koranen och Muhammeds sunna men att det i dagens moderna samhälle kan uppstå olika 
situationer som religiösa experter behöver lösa genom att studera de olika skrifterna. Det sägs 
däremot ingenting om att sharia har utvecklats genom århundradena och att nytolkning alltid har 
skett. Dessa passager ger uttryck för att det inte sker eller har skett en utveckling hos ’dem’.60 

I Religion Punkt SO framkommer det sker en utveckling inom islam. Dels genom den korta 
upplysningen att ”numera kan man också skaffa information om bönetiderna på Internet”61 men 
också i formuleringar som ”Det var på 700-talet som lärda muslimer började utveckla olika 
shariatolkningar.”62 En utveckling skedde då, den avstannade inte av texten att döma, men den fick 
nyligen ny fart: 

Under de senaste hundra åren har det vuxit fram många nya tolkningar inom islam, bland annat 

sekularism, islamism och feminism. Muslimer som förespråkar de olika nytolkningarna har 

framför allt olika åsikter om det moderna samhället.63  

Även om man inte förnekar en utveckling från 700-talet och framåt, eller tycker att den gick åt ett 
sämre håll (som är vanligt bland islamister), har ändå den främsta utvecklingen, den som är viktig 
att lyfta fram i lärobokstexten, skett sedan västvärlden fick inflytande över muslimers tankar och 
sätt att organisera samhället. Detta  är uttryck för en orientalistisk uppdelning av att ’de’ länge var 
efter i utvecklingen men att de senare tog efter Västerlandets sätt att tänka om modernism och 
sekularism. 

Religion Punkt SO visar att tolkningarna utvecklas och förändras både vad det gäller kvinnors 
ställning och olika inställningar till terrorism. Det är inte bara västerlänningar som är emot 
muslimska terroristers handlingar, också de flesta av världens muslimer är det, berättar texten och 
lyfter fram att dessa anser att muslimska terrorister använder tanken om jihad på ett felaktigt sätt. I 
det ’vi’ och ’dem’ som lyfts fram i detta sistnämnda avsnitt har ’vi:et’ utvidgats– det utgörs av 
västerlänningar och de flesta av världens muslimer medan ’dem’ utgörs av minoriteten muslimska 
terrorister.64 
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Vår tid – deras tid 

I Religion och liv inleds beskrivandet av ramadan med att berätta att: ”Det islamiska året är elva 
dagar kortare än vårt kalenderår. Det för med sig att högtiderna hela tiden förskjuts mellan 
årstiderna.”65 Därefter berättas att ramadan därför infaller under den svalaste tiden på året ett år, för 
att några decennier senare infalla när det är som varmast. I citatet ställs ’vi’ mot ’dem’ och ingen 
vidare förklaring till fenomenet ges – ’de andra’ räknar annorlunda och är annorlunda.  

I SO Direkt Religion nämns också den muslimska tideräkningen och här förklarar författarna också 
hur räknandet går till: ”Islam har en egen tideräkning. Den följer månen och inte solen. Månåret är 
11 dagar kortare än solåret. Det innebär att det går 103 månår på 100 solår.”66 ’Vi’ och ’dem’ 
uttrycks inte explicit, och islam framställs inte i jämförelse med något uttryckligen kristet eller 
västerländskt, men en åtskillnad görs implicit. 

I Religion Punkt SO förklaras den islamiska tideräkningen än mer utförligt under huvudrubriken 
Kalender och fester och underrubriken Den islamiska kalendern. Bl.a. står det att ”Varje månad 
räknas från nymånen och är 29 eller 30 dagar lång. Det innebär att det islamiska året är tio till tolv 
dagar kortare än i en kalender som bygger på solåret.”67 Stycket avslutas med meningen: ”Det 
förklarar också varför till exempel ramadan infaller tio, elva eller tolv dagar tidigare enligt vår 
tideräkning (v.t.) varje år.”68 Månåret framställs i denna lärobok mer som ett möjligt, logiskt 
alternativ till solåret. ’Vi’ ställs mot ’de andra’ men efter ett längre förklarande stycke och inte på 
samma, möjligen förvirrande, sätt som i Religion och liv ovan. 

Vi är fredliga – de är krigiska 

I en bildtext i Religion och liv berättas det att den miniatyrmålning som bilden återger ”visar hur 
muslimska krigare går till angrepp mot en fientlig här. Samtidigt uppenbarar ängeln Gabriel en 
Korantext för profeten Muhammed.”69 Om man tittar närmare på bilden så befinner sig Muhammed 
och ängeln Gabriel i bilden ovanför den här som inte har dragna svärd utan som väntar på att den 
anfallande hären ska komma närmare. Det är en rimligare tolkning av bilden att de som är 
avbildade under Muhammed inte anfaller, eftersom islam bara tillåter försvarskrig. Efter att ha fått 
texterna som är skrivna i över- och underkanten i bilden översatta blir detta ännu tydligare. Texten 
lyder ungefär ”Ni som är troende, ha mer tålamod och tro på Gud, hoppas att ni kommer lyckas.”70 
Av någon anledning uttrycker bildtexten något som inte bilden skildrar, och det som bildtexten 
berättar bidrar till en islambild där muslimerna, felaktigt, är krigiska. Vilken den fientliga hären är 
behandlas inte. En möjlig tolkning för en icke arabisktalande skulle kunna vara att de är kristna, 
eftersom bildtext och bild återfinns under stycket ”Islam erövrar världen” där det bl.a. berättas att 
araberna erövrade kristna områden. Men de skildrade människorna har inga betydande skillnader i 
utseende eller attribut. Tittar man noggrannare ser man att det står namn ovanför vissa personer. 
Under Muhammed finns Abu Bakr – den förste kalifen – och på motståndarsidan Abu Jahal som 
var en mäktig man i Mecka och motståndare till Muhammed och hans lära. Det som skildras är 
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alltså de tidiga muslimernas kamp mot sina motståndare – en inomarabisk maktkamp. Denna 
miniatyrmålning återfinns också i SO Direkt Religion med bildtexten ”Gammal målning som visar 
hur ängeln Gabriel överlämnar Koranen till Muhammed under rykande strid.”71 Utifrån den 
formuleringen kan tolkningen göras att Koranen gavs till Muhammed vid ett enda tillfälle, 
dessutom under strid. Inte nog med att muslimerna är krigiska – de fick sin lära under strid, tycks 
texten implicit mena.  

På samma uppslag beskrivs den arabiska expansionen med orden ”Islams lära och välde bredde ut 
sig förvånande snabbt.”72 Vad det är som gör detta förvånande nämns inte. Det sägs ingenting om 
att de två stora rikena, det bysantinska och det persiska, som blev erövrade borde ha kunnat ge 
större motstånd eller något liknande. Islams expansion framställs på ett sådant sätt att ’de’ är de 
krigiska –att kristna gjorde militärt motstånd det nämns inte (förutom i en bildtext till en karta där 
det står att kristna senare återtog Spanien och Portugal) och inte heller att den snabba muslimska 
expansionen kunde ha ekonomiska eller politiska förklaringar. Bilden av muslimer som erövrare 
och expansionslystna blir den framträdande. 

Något senare berättas det att ”i de områden som erövrades av muslimerna gick stora delar av 
befolkningen snart över till den nya religionen”73 – om det gick särskilt snabbt kan diskuteras. I 
några meningar senare nyanseras bilden något då det berättas att judar och kristna fick stor frihet att 
utöva sin tro, och att det fortfarande, efter 1300 år finns det judiska och kristna grupper som behållit 
sin tro. Men det står ingenting om kristna rikens krig mot muslimer i detta stycke eller i närheten, 
först i ett annat sammanhang flera sidor senare nämns de kristnas korståg mot muslimerna under 
medeltiden. 

I Religion Punkt SO:s tidslinje över islams historia nämns däremot både korstågen och att alla 
kvarvarande muslimer i Spanien dödades när kristna kungar erövrade områdena som hade styrts av 
muslimer i sju hundra år.74 Dessutom beskrivs korsfararnas erövring av Jerusalem ur ett muslimsk 
perspektiv (och inte kristet) när det står att ”Muslimer under ledning av den kurdiske härföraren 
Saladin återtar staden 1187. Muslimerna lyckas sedan försvara staden mot nya anfall.”75 Bilden av 
att ’vi’ är fredliga och ’de’ krigiska är inte lika tydlig i denna lärobok.  

I SO Direkt Religion finns varken några uttryckliga formuleringar eller sådana som implicit skulle 
kunna hävdas göra en uppdelning i ’vi’ som fredliga och ’dem’ som krigiska. Men innan ämnet om 
våld och krig lämnas ska här ges exempel på hur läroböckerna behandlar jihad och om hur ’vi’ och 
’dem’ tas upp i det sammanhanget.  

I Religion och liv ställs i en rubrik frågan ”Är islam en krigisk religion?”76 Därefter behandlas att 
man i Väst ofta har sett islam som krigisk och att det har haft att göra med ”läran om djihad – ’det 
heliga kriget’”77 men att jihad ’egentligen’ betyder ’ansträngning’. En parallell till Gamla 
testamentets heliga krig, när Gud stred på israeliternas sida, görs vilket kan tolkas som ett försök att 
visa att det som anses tillhöra ’oss’, vår heliga skrift också kopplar ihop religion och våld och att 
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det inte finns någon skillnad mellan ’vi’ och ’dem’. Det är också i detta sammanhang som 
korstågen nämns, men tillsammans med hänvisningen till Gamla testamentet underbyggs snarare en 
föreställning om att kristendomen, till skillnad från islam, sedan länge har kommit över sin 
våldsamma sida genom meningen: ”Också de blodiga kristna korstågen för tusen år sedan var 
’heliga krig’ under fältropet ’Gud vill det’.”78 

Därefter berättas det att jihad endast ska ses som försvarskrig när islam blir hotat,  att Israel-
Palestina-konflikten är en orsak för en del arabiska grupper att använda jihad, men att ”muslimerna 
betonar att motsättningarna mellan judar och araber inte har sin grund i religionen.”79 Förutom att 
muslim och arab används på ett något förvirrande sätt och att ’palestinier’ inte nämns över huvud 
taget svaras det inte i stycket explicit på rubrikens fråga. Författaren överlämnar till läsaren att själv 
komma till en slutsats, vilket kanske är ett försök till en pedagogisk finurlighet. Men för en oinsatt 
läsare kan det bli otydligt och förutfattade meningar kan spela stor roll i formulerandet av ett svar. 
För vissa kan svaret bli att islam är en krigisk religion, i alla fall för många muslimer. För även om 
motsättningarna inte har sin grund i religionen, ger religionen utrymme för våld som ett redskap för 
att lösa konflikter om man tycker att man är anfallen. Att många muslimer inte tycker att man ska 
gripa till våld i Israel-Palestina-konflikten ges inget utrymme. Muslimerna kan ses som en enhet, en 
grupp full av ’de’ andra. 

I SO Direkt Religion nämns inte jihad. Det kan tolkas som en rädsla för att ta upp våld och islam 
men också som att författarna helt enkelt tycker att det är ovidkommande för att presentera islam – 
att det finns andra saker som är viktigare och som måste få plats i läromedlet.  

När Religion Punkt SO behandlar jihad och tolkningen av begreppet görs detta på ett mer nyanserat 
sätt.80 Det tydliggörs att jihad kan ha tolkats på ett sätt av Muhammed, att det används på ett annat 
sätt av muslimska terrorister idag och att de flesta av dagens muslimer inte håller med de förra om 
deras tolkning. ’De’ – muslimerna – framställs inte som en enda massa av människor som tror på 
ett och samma sätt. Detta medför att en inte lika stark uppdelning av ’vi’ och ’dem’ görs.  

’Vi’ och ’dem’ i läroböckernas bilder 
Här kommer först en genomgång ges av från vilka länder de skildrade personerna eller sakerna i 
läroböckernas bilder kommer. Vid undersökningen av detta har främst bildtexterna varit behjälpliga 
med information om land. I de fall som det inte förekommer någon bildtext eller då bildtexten inte 
har någon geografisk angivelse har landet fått försöka listas ut genom bildens motiv, av bilden som 
helhet eller av detaljer i bilden. När inte heller detta har varit möjligt har bilderna kategoriserats 
som oplacerbara.  

Indelningen har skett utifrån de fynd som gjorts i materialet och geografiskt kategoriserats i 
grupperna länder utanför Europa, länder inom Europa (exklusive Sverige) samt Sverige. Detta då 
orientalismens ’vi’ oftast syftar på européer – hade någon bild med säkerhet skildrat något i USA 
eller något annat västerländskt land utanför Europa som Kanada eller Nya Zeeland hade en annan 
kategorisering fått göras. Tilläggas skall att Turkiet här, efter funderingar, har lagts till kategorin 
Europa. Detta med anledning av att Turkiet bl.a. har ansökt om medlemskap i EU, är en sekulär 
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demokrati vars statsapparat och rättssystem är uppbyggda efter fransk och brittisk förebild och att 
turkar är en av de största invandrargrupperna i Europa. 

Inom Europa – utanför Europa 

I Religion och liv finns 35 bilder och illustrationer. Av dessa skildrar 24 bilder människor, saker 
eller platser utanför Europa. Åtta skildrar någon eller något i Saudiarabien, tre är från Israel,  två 
från Indonesien, två från Irak, två från Egypten och en vardera från Pakistan, Oman, Marocko och 
Nigeria. Två bilder är lite svårplacerade, men skildrar med stor sannolikhet människor i 
utomeuropeiska länder.  

Tre bilder skildrar något i Europa – två från Spanien och en från Norge. Fyra bilder är från Sverige. 
Tre av dessa är bilder av den intervjuade gymnasietjejen från Malmö och hennes familj och den 
fjärde bilden är tagen vid männens avdelning under en bönestund i Malmös stora moské.  

Fyra av lärobokens bilder är omöjliga att placera i något land. Två av dessa är kartor. Av de två 
andra får man inga ledtrådar från någon eventuell bakgrund – eftersom det inte finns någon – och 
inte heller någon hitt i texten. Dessa två föreställer en liten Koran i någons händer och en kvinna 
med svart slöja där endast ögonen syns. 

I SO Direkt Religion finns 25 bilder och illustrationer. 17 av dessa är från länder utanför Europa. 
Sex stycken från Saudiarabien och en vardera från Pakistan, Iran, Irak, Israel, Marocko. Därtill 
kommer Saudiarabiens flagga och en bild på en ung man som sitter och läser ur Koranen. Denna 
sista är svår att placera men den utspelar sig sannolikt utanför Europa.  

En bild utspelar sig i Europa, i Bosnien. Två bilder är från Sverige. Den ena skildrar några kvinnor 
utanför Stockholms stora moské på Söder, den andra några ungdomar i en skolmatsal som inte äter 
något p.g.a. ramadan.  

Sju bilder är oplacerbara. Det handlar om en tjej i slöja i en gatumiljö med en judisk man en bit 
ifrån och andra människor i bakgrunden; en bönekompass och kalender i ett; en flicka som borstar 
sina tänder; en imam som i bildtexten påstås leda bön från predikstolen (borde vara predikar); en 
karta över var islam finns; ett schema över islams historieuppfattning; två pojkar som är finklädda 
och fått diplom för att de blivit omskurna. 

I Religion Punkt SO finns 35 bilder och illustrationer. 20 av dessa är från länder utanför Europa. 
Fyra bilder från Saudiarabien, två stycken från Indonesien, två från Iran, en vardera från 
Filippinerna, Indien, Afghanistan, Irak, Israel, Egypten, Algeriet och Nigeria. Därtill finns en bild 
som föreställer ett ökenlandskap med en kamelkaravan i mitten och i förgrunden en person som 
antagligen är kamelskötare. Av landskapet och personens kläder att döma är bilden från något land 
utanför Europa men exakt varifrån är svårt att avgöra. Ytterligare två bilder är svåra att placera. Det 
handlar om två sidor ur en serietidning eller barnbok som illustrerar hadihter och där all text är på 
arabiska samt en miniatyrmålning föreställande vetenskapsmän som är sysselsatta med diverse 
vetenskapliga göromål.  

Fem bilder skildrar något i Europa. Det är två från Turkiet och en vardera från Storbritannien, 
Spanien och Bulgarien. Från Sverige finns fyra bilder. En bild visar två  muslimska män som tvättar 
sig före bönen. Den andra bilden visar en familj som strax ska börja äta. Den tredje avbildar en 
judisk kantor, en kristen präst och en muslimsk imam i sina religiösa kläder som står sida vid sida. 
Den fjärde bilden är ett fotografi av en köttförpackning med svenskt halalkött.  
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Sju bilder är omöjliga att placera i något särskilt land. Dessa bilder visar en man som ber ensam i 
ett växthus; en bönekompass; en digital Koranen; del av en med kalligrafi handskriven sida ur 
Koran; tavla med en mängd klockor på som visar de olika tiderna för dagens böner; en man som 
håller ett barn och böjer sig ner över barnet och viskar trosbekännelsen; en kvinna i hijab som 
blundar, sträcker upp handen (i en gest som förknippas med kristen amerikans lovsång) samtidigt 
som hon har en mobiltelefon mot örat, är finklädd och har smink. 

En övervägande majoritet av bilderna i de tre läroböckerna skildrar alltså muslimer och islamiska 
föremål som något utanför Europa och Sverige. Islam och muslimer förekommer och lever sina liv 
till övervägande del någon annanstans än där ’vi’ bor och lever. Det geografiska avståndet till 
’dem’ är stort. Ingen av läroböckerna utmärker sig här på något särskilt sätt, förutom SO Direkt 
Religion som bara innehåller två bilder från Sverige. De andra böckerna innehåller fyra bilder 
vardera som skildrar någon eller något i Sverige, men har å andra sidan ungefär tio bilder och 
illustrationer fler.  

Närhet mellan betraktare och avbildad 

Här kommer nu läroböckernas bilder att studeras utifrån om de avbildade skildras på nära eller 
långt håll, ur ett ovan- eller underifrånperspektiv eller i ögonhöjd samt om de avbildades blickar 
riktas mot betraktaren. I Religion och liv finns det en närbild, tagen i ögonhöjd där den avbildades 
blick möter betraktaren. Bilden föreställer Nasra, en egyptisk kvinna som i texten får uttala sig om 
varför hon inte använder slöja. Hon är ”stark och energisk […] äger ett kafé och är också chef för 
en restaurang.”81 Hon säger att hon enligt islam bör ha slöja när hon är utanför sitt hem men att hon 
inte är tvungen. Men eftersom många kunder inte skulle gilla det och hon själv dessutom trivs bättre 
utan för att hon tycker att det är mest naturligt utan så låter hon bli. Hon bär bara slöja i moskén. 
Nasra säger också att många kvinnor i Egypten tycker som hon och i de flesta arabiska länderna är 
det vanligt bland kvinnor som jobbar med turism eller på TV att inte ha slöja.  

Nasra har på bilden kortklippt, lite morotsfärgat rött hår, en blå skjorta under en svart tröja, ett blått 
matchande halsband och ett tunt i guld. Det finns inget i hennes kläder eller andra attribut som 
antyder att hon är muslim. Bakgrunden är suddig och inte heller där ser man något som kan kopplas 
till islam. Detta är intressant. Denna kvinna, som avbildas på ett sätt som antyder att betraktaren kan 
ha en personlig relation med henne, att hon är en jämlike och att hon ”begär” en social respons från 
betraktaren är helt tom på muslimska attribut.  

Samma förhållande gäller också den andra bild som skildrar någon på samma sätt och på samma 
avstånd. Bilden ifråga återfinns i SO Direkt Religion. 82 På en sida som handlar om islams heliga 
texter föreställer en bild en sju-åttaårig brunhårig flicka, som ler med en tandborste i munnen och 
som tittar på betraktaren. Antingen har flickan huvudet på sned eller så är bilden tagen lite snett, 
den är dock rakt framifrån i ögonhöjd. I flickans utseende eller i bakgrunden finns inget attribut 
som tyder på att hon är muslim. Bildtexten lyder ”Haditherna ger ledning i stort och smått. Till 
exempel om vikten att hålla sina tänder rena.”83 Man kan tolka bild och bildtext på följande sätt: 
även om det handlar om något så alldagligt och allmänmänskligt kan inte personen som avbildas, 
om den har ögonkontakt med betraktaren och befinner sig på så nära håll som denna flicka, ha 
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några attribut som vittnar om att personen är muslim. Båda dessa bilder visar att för att kunna bli 
skildrad som nära betraktaren får man inte ”se muslimsk ut”.  

En tredje bild i läroböckernas bildmaterial som skildrar den avbildade ur samma perspektiv, på 
samma avstånd och med ögonkontakt motsäger delvis denna tolkning. Den avbildade bär kläder 
som tydlig associeras som muslimska. Bilden är placerad ovanför rubriken ”Män och kvinnor i 
islams värld”84 vilket är på samma sida som bilden på Nasra. Denna bild föreställer en kvinna med 
svart slöja där endast ögonen och delvis ögonbrynen syns. Blicken är riktad mot betraktaren, bilden 
är tagen i ögonhöjd och är en extrem närbild – bildens nedre kant är ovanför axelhöjd. Ögonen ser 
inte ut att le, inte heller vara arga, bara ganska neutrala och på gränsen till uttryckslösa. Men fullt ut 
antyder inte denna bild en närhet med den avbildade. På något sätt uttrycks en distans till kvinnan. 
Detta kan bero på två saker: att hon är delvis dold, resten av hennes ansikte och mimik syns inte 
vilket brukar spela stor roll i kommunikation – dessa ansiktsuttryck ”avslöjas” inte. Det kan också 
bero på att det inte finns någon bildtext som presenterar henne eller förklarar vem hon är. Texten i 
spalten bredvid bilden lyder texten: ”I flera muslimska länder har det dock skett en viss återgång till 
den traditionella klädseln med sjal eller slöja. Det är ett sätt att visa att man protesterar mot det 
västerländska inflytandet och ansluter sig till islams livsmönster.”85 Bild och text samspelar i 
läroböcker, och i ljuset av det är det lättare att förstå varför bilden implicerar viss distans. Kvinnan 
blir en symbol för de kvinnor som vill ta avstånd från det västerländska och ’vi’. Trots ögonkontakt 
och närbildsskildring etableras en imaginär kontakt präglad av viss distans. Den tolkning som 
gjordes utifrån de två ovan behandlade bilderna stämmer även i detta fall - för en muslim som väljer 
att klä sig i slöja eller andra muslimskt associerade klädesplagg är det i dessa läroböcker svårt att 
kunna komma riktigt nära betraktaren. 

Viss distans mellan betraktare och avbildad 

Det finns fler bilder där sättet de avbildade skildras på antyder ett visst avstånd, men de är inte 
heller så många utan två till fem stycken i de olika böckerna. Det som kännetecknar dessa bilder 
som antyder en viss distans är att en av de aspekter som behöver uppfyllas för att bilden ska kunna 
antyda en närhet inte finns med. Som ett förtydligande exempel kan bilden på den intervjuade 
gymnasietjejen Hibe från Malmö beskrivas.86 Hennes blick är riktad mot betraktarens och bilden är 
tagen i ögonhöjd men, på långt avstånd – hon är avbildad i helfigur och upptar ungefär halva höjden 
av bilden. Så även om hon är skildrad som en jämlike och ler mot betraktaren för att etablera en 
vänskaplig relation så bör relationen kännetecknas av viss distans, skulle man kunna tolka bildens 
budskap. 

I Religion och liv och Religion Punkt SO finns två bilder som har ett liknande motiv och som båda 
finns i anslutning till textavsnitt om ramadan. På båda bilderna skildras familjer som är samlade 
kring maten och som precis ska eller precis har börjat äta. Många fat med olika maträtter är 
framdukade och det är fem respektive sju personer som syns helt eller delvis i bilden. De vuxna 
tittar inte mot betraktaren men i den ena bilden har två barn, och i den andra bilden ett barn, sina 
blickar riktade mot betraktaren. Barnen tittar lite oberört, som om de bara tittar upp och ska kolla 
vad som händer. De ler inte, en flicka är lite förlägen men de två pojkarna tittar bara. Dessa två 
bilder skulle kunna tolkas som att man som betraktare är inbjuden att sitta med och äta och dela 
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måltid med varandra, men båda bilderna är tagna ovanifrån och de vuxna, de som är ansvariga för 
måltiden inbjuder inte till en relation. Det blir mer att ’vi’ tittar på ’dem’ medan de äter, de vuxna 
försöker inte låtsas om det men barnen är nyfikna och avvaktande och tittar upp.  

En bild av en marockansk familj ger ett annat intryck men antyder ändå en viss distans.87 Bilden är 
tagen i ögonhöjd, på medellångt avstånd och fyra av de sex familjemedlemmarna har blicken riktad 
mot betraktaren, alla ser glada och harmoniska ut. I mitten, framför de andra står yngsta flickan och 
farmor eller mormor och bådas blick möter betraktarens. Flickan har en färgglad stickad tröja på 
sig, far- eller mormodern har traditionell marockansk klädsel i ljusgrått med slöja i samma färg. 
Bakom dessa står, från vänster sett den äldsta dottern, iklädd jeansskjorta och jeans, därefter 
pappan, med grånande hår och grön- och gråmönstrad kortärmad skjorta, som håller ena armen om 
den vänstra systerns axlar och den andra armen runt nästa syster som står till höger om pappan. 
Denna mittensyster har en röd trekvartslång top på sig och ljusblå jeans. Pappan och mittensystern 
har också blickarna riktade mot betraktaren. Längst ut till höger i bild står mamman, hon är iklädd 
en svart- och vitmönstrad klänning i marockansk stil, men med ett skärp i midjan och utan slöja. 
Hon tittar leende ner mot bildens mitt, d.v.s. mot far-/mormor och yngsta dottern. Systern till 
vänster tittar också in mot bilden, men snarare mot mamman. Enligt bildtexten visar bilden ”Tre 
generationer samlade – en muslimsk kärnfamilj i Marocko.”88 Det är en glad familj – i övervägande 
västerländska kläder – som möter betraktaren. Familjens medlemmar ’begär’ genom sina blickar en 
social respons från betraktaren och inbjuder leende till en vänskaplig relation. Att de är så många 
påverkar bildens storlek och att de är skildrade på medellångt avstånd. Att de är så många är just 
orsaken till distansen mellan dem och betraktaren. 

Andra exempel på bilder som skildrar muslimer med viss distans föreställer barn eller kvinnor som 
läser ur Koranen, vilka skildras i ögonhöjd med betraktaren, på medellångt avstånd men inte med 
blickarna är riktade mot betraktaren. De är ’erbjudande’ bilder, där betraktaren kan se att 
muslimska kvinnor och barn studerar Koranen. 

En bild som bryter dominansen av bilder ur ett perspektiv i ögonhöjd eller ovanifrån återfinns i SO 
Direkt Religion.89 Den föreställer en imam som predikar och bilden är tagen så att det antyds att 
betraktaren sitter bland de andra gudstjänstdeltagarna. Några bakhuvuden på dem som sitter framför 
skymtar i bildens förgrund och imamen skildras ut ett underifrånperspektiv, vilket kan tolkas som 
att han är imponerande och respektingivande, samt har makt över betraktaren. Det är ljusa färger 
med mörka dekorationer i moskén, imamen har kortklippt grånande hår och skägg, ljusgula kläder 
på sig, en mikrofon är fäst i hans fotsida skjorta. Vidare kan man som betraktare leva sig in i hur en 
muslim (-sk man) under fredagsbönen sitter och lyssnar på predikan. Men, med personerna precis 
framför betraktaren sker ingen kontakt, inte heller med den på avstånd predikande imamen som 
tittar ut över församlingen. Men underifrånperspektivet sticker ut.90 

En bild ur SO Direkt Religion där relationen mellan betraktare och avbildade kännetecknas av en 
viss distans som också är ganska våldsam, får bli sista exemplet. I bilden skildras de avbildade i 
ögonhöjd, på medellångt avstånd men utan ögonkontakt med betraktaren. Bilden föreställer 
”pilgrimer [som] kastar sten på stenpelarna vid Mina”91 och en kvinna samt fem män i olika åldrar 
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syns tydligt. De har armarna i luften för att kasta sten på de pelare som symboliserar Satan. 
Betraktaren befinner sig alldeles bredvid dessa pelare – positionen ur vilken bilden är tagen bidrar 
till att betraktaren kan se den avbildade handlingen som att muslimerna kastar sten på denne, och att 
man som betraktare befinner sig alldeles i närheten av Satan. Denna bild kan tolkas som 
uttryckande att ’de’ hotar och angriper ’oss’. Den kan också tolkas som att ’vi’, d.v.s. Väst är 
tilldelade positionen som den store Satan, något som  militanta islamister hävdar. En föreställning 
om ’vi’ som de hotade och ’dem’ som de hotande kommer till uttryck.  

Distans mellan betraktare och avbildad 

Majoriteten av bilderna, och det gäller alla tre läroböckerna, antyder en tydlig distans mellan 
bildernas betraktare och de avbildade. Över hälften av bilderna i Religion och liv visar ett avstånd 
och ungefär hälften av bilderna i SO Direkt Religion och Religion Punkt SO. Exempel på dessa 
bilder är sådana som föreställer stora moskén i Mecka högt ovanifrån, muslimer som ber i moskéer 
som också är ur ovanifrånperspektiv, flera shiamuslimska män i mitten av en stor folksamling som 
piskar sig själva skildrade ovanifrån, shiamuslimska mullor som går på parad, miniatyrmålningar 
som dessutom skildrar ett avstånd i tid och unga kvinnliga medicinstudenter i Afghanistan.  

Även bilder från Sverige skildrar muslimer på ett distanserat sätt. En av bilderna i SO Direkt 
Religion som är från Sverige skildrar de avbildade på långt avstånd, aningen ur ett 
ovanifrånperspektiv och utan ögonkontakt med betraktaren.92 Bilden föreställer tre svenska 
skolungdomar som inte äter något i matsalen p.g.a. ramadan. Bakom en person i förgrunden som 
inte har med de tre att göra, sitter dem det handlar om – två tjejer och en kille – och skrattar och har 
roligt med varandra. Om man vore där i matsalen skulle man sitta kanske tre bord bort. Som 
betraktare behöver man inte interagera med dem och ingen social kontakt etableras.  

Samma relation mellan avbildade och betraktare antyds i den bild som föreställer gymnasietjejen 
Hibes familj.93 De sitter vid köksbordet och pratar och ler mot varandra. Som betraktare iakttar man 
familjen en aning ovanifrån (fotografen står, de sitter), de befinner sig på medellångt avstånd då de 
avbildas från midjan och upp och ingen ögonkontakt mellan dem och betraktaren görs. De, som 
muslimer i Sverige, befinner sig på behörigt avstånd och betraktaren behöver bara ha ett distanserat 
förhållande till dem. 

Den andra skildrar i förgrunden fyra kvinnor utanför Stockholms stora moské och några andra 
människor längre bort i bakgrunden.94 Två kvinnor sitter på en bänk, två andra går förbi in mot 
moskén. De tittar på varandra, säger eventuellt något men ingen kontakt görs med betraktaren. 
Bildtexten lyder ”Entrén till moskén på Södermalm, Stockholm”95 men själva porten skyms delvis 
av en av kvinnorna och människorna i bakgrunden. Precis ovanför finns stycket där informatören på 
Islamiska Informationsföreningen intervjuas och får frågan om vilket hans budskap till svenska 
ungdomar är. Han svarar bl.a. att om man har gett sig av i fel riktning är det aldrig för sent att ångra 
sig, och bilden skulle kunna vara en illustration till detta, hur kvinnorna är på väg mot moskén, till 
platsen där många muslimer tillsammans böjer sig inför Gud. Men dessa muslimer i Sverige 
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skildras distanserat, de ’erbjuds’ att bli betraktade som några om man inte behöver interagera 
socialt med.  

Slutsats 
I läroböckernas texter uttrycks en föreställning om ’vi’ och ’dem’ på ett sätt som innebär en 
uppdelning och ett särskiljande där ’de’ är annorlunda ’oss’. ’Vi’ och ’dem’ uttrycks när muslim 
och svensk görs till två o- eller svårförenliga identiteter. Det uttrycks också i synen på muslimsk 
och islamisk utveckling, främst vad det gäller teologiska och ideologiska frågor, som Korankritik, 
rättsskipning och kvinnosyn – ’de’ framställs som efter ’oss’ i utvecklingen. Föreställningar om ’vi’ 
och ’dem’ uttrycks också när det handlar om krig och jihad – ’de’ är krigiska medan ’vi’ är fredliga.  

Också i läroböckernas bilder uttrycks en föreställning om ’vi’ och ’dem’. Majoriteten av 
läroböckernas bilder skildrar islam som något utanför Europa och Sverige – muslimer och islam 
befinner sig utanför det geografiska område där ’vi’ befinner oss. De perspektiv som används i 
bilderna för att skildra muslimer uttrycker också en föreställning om ’vi’ och ’dem’. Detta eftersom 
ett avstånd antyds till de avbildade muslimerna i en övervägande majoritet av bilderna – ’de’ 
befinner sig på visst eller stort avstånd från oss. Få bilder skildrar muslimer som nära, jämlika och i 
ögonkontakt med bildens betraktare. Muslimer skildras som ’de andra’, avlägsna ’oss’ och 
dessutom ofta ur ett perspektiv som implicerar att ’vi’ har makt över ’dem’. Också till de muslimer 
som skildras i Sverige antyds en distans ur ett ovanifrånperspektiv och därmed en uppdelning i ’vi’ 
och ’dem’. 

En något olika islambild skapas i de tre läroböckerna. I Religion och liv skapas en bild av islam som 
något annorlunda och muslimer som annorlunda ’oss’. Islam är svårförenligt med svenskhet och det 
ingår inte i islambilden att ’vi’ kan vara muslimer. Detta kommer till uttryck eftersom ingen 
kompletterande bild ges till den som den intervjuade muslimen ger – hon är inte född och uppvuxen 
i Sverige och uttrycker att hon inte känner sig svensk. En bild av islam skapas där islam är efter i 
utvecklingen, bl.a. vad det gäller Korankritik och sharia, och att islam har en annan kalender där 
året räknas annorlunda och på ett något obegripligt sätt. Utifrån lärobokens bilder skapas en 
islambild som präglas av att muslimer är avlägsna ’oss’ geografiskt och att social interaktion sällan 
sker. Undantag till detta är att ’de’ kan komma nära oss, de kan bli våra ’du’ på villkor att de ser ut 
som ’vi’, d.v.s. inte har några kläder eller andra attribut som associeras med islam. Religion och liv 
ger utifrån denna bild av islam i stor utsträckning uttryck för en orientalistisk islambild. 

I SO Direkt Religion skapas en bild av islam som innehåller implicita antydningar om att svensk 
och muslim är två oförenliga identiteter. Islambilden innehåller föreställningen om att ’vi’ inte är 
muslimer, bl.a. genom att den intervjuade muslimen är född och uppvuxen utanför Sverige och att 
ingen kompletterande bild till detta ges. Islambilden som skapas innehåller vidare en föreställning 
om att det fanns en utveckling under tidig muslimsk tid och att man idag gör likadant som då, även 
om det inom vissa områden sker en utveckling idag, t.ex. vad det gäller shariatolkning. En 
utveckling mellan då och nu berörs inte. Inom islam har man en annan tideräkning men den ställs å 
andra sidan inte i kontrast till något ’vi’. Vidare skapas utifrån lärobokens bilder en islambild som 
innehåller föreställningen om att islam är geografiskt avlägset och att den sociala relationen till 
muslimer präglas av distans. I islambilden ingår inte någon explicit föreställning om att ’de’ är 
krigiska, eller att islam utvecklats långsammare. Inte heller beskrivs det som mycket problematiskt 
för att vara muslim i Sverige. I islambilden finns föreställningar om att ’vi’ och ’dem’ är 
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annorlunda varandra, men den är inte allenarådande. SO Direkt Religion ger sammantaget ändå 
utifrån denna bild av islam en uttryck för en orientalistisk islambild.  

I Religion Punkt SO skapas en islambild där en uppdelning i ’vi’ och ’dem’ sällan görs. Islambilden 
innehåller föreställningen att tolkningar inom islam utvecklas och en översikt över tidsperioden 
mellan Muhammeds tid och 2000-talet ges. Genom denna nyanseras relationen mellan ’vi’ och 
’dem’. Även sättet jihad behandlas på skapar en islambild där ’vi’ och ’dem’ inte är så tydliga 
kategorier. Islambilden innehåller inte föreställningen om att det är svårt att vara svensk och 
muslim samtidigt. Även om texten försöker formulera en islambild som innehåller små skillnader 
mellan ’vi’ och ’dem’ så skapar lärobokens bilder en islambild som präglas av distans, både 
geografiskt och socialt. Religion Punkt SO får anses utifrån denna bild av islam ge uttryck för en 
svagt orientalistisk islambild. 

En något olika islambild skapas alltså i de olika läroböckerna. Gemensamt för dem är dock att deras 
islambild som karaktäriseras av att ’de’ är annorlunda ’oss’ och att det finns ett avstånd mellan 
muslimer och läroböckernas läsare. Religion och livs islambild är mest orientalistisk medan 
Religion Punkt SO:s ger minst uttryck för orientalism. 

Avslutning 

Diskussion  
Det som i undersökningen har gåtts igenom är ett antal av de ställen i texterna där en uppdelning i 
’vi’ och ’dem’ uttrycks. Fler formuleringar och passager i texterna hade kunnat behandlas men 
uppsatsens begränsade sidomfång tillåter det inte. Dessutom räcker dessa exempel för att visa att 
läroböckerna, i något olika utsträckning, ger uttryck för orientalism. Tillräckligt många ställen i 
läroböckerna som skulle kunna vara motvikter till en orientalistisk bild av islam och muslimer finns 
inte. Och frågan är om det finns något som skulle kunna ”väga upp” den orientalistiska bilden. Det 
fungerar inte som en våg med en orientalism-vikt och en o-orientalism-vikt som kan göra att 
framställningen kommer i balans. Det som står, det står där. För att kunna framställa muslimer som 
jämlika läroboksläsaren måste man ta bort det som uttrycker en föreställning om ’vi’ och ’de’ som 
olika varandra. Någon skulle kunna hävda att man inte kan säga att det finns en gradskillnad i 
orientalism – antingen är en islambild orientalistisk eller inte. Jag tycker att det kan finnas olika 
mycket inslag av orientalism i en text och framför allt att orientalism kan komma till uttryck olika 
starkt. Det tycker jag visas i undersökningen genom att formuleringar som explicit eller implicit ger 
uttryck för orientalism uppmärksammas. Sker något implicit så är det inte ett lika starkt och tydligt 
uttryck för orientalism, men uttrycket finns där. 

Undersökningen i denna uppsats är gjord utifrån postkolonial teori och läroböckerna har studerats 
med en postkolonial förförståelse. Föreställningar om ’vi’ och ’dem’ har eftersökts och dessa 
föreställningar hittades också. Undersökningens resultat och slutsats överensstämmer med 
postkolonial teori om att ’vi’ och ’dem’ är annorlunda varandra och att ’vi’ har mer makt över 
’dem’ än vad ’de’ har över oss. Den som söker hon finner, och som man frågar får man svar är två 
ordstäv som kritiskt skulle kunna yppas. Ja visst, men en studies giltighet ligger inte i om den 
passar in i en redan formulerad teori som studien utgått från, utan om framställningen varit 
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genomskinlig och framför allt om, när någon upprepar studien, denna person skulle komma till 
samma slutsats. Det senare är vanligare inom naturvetenskapliga discipliner än inom humaniora och 
samhällsvetenskap, men det är möjligt att göra. 

Slutsatsen överensstämmer med den forskning som presenterades ovan och kompletterar redan 
existerande forskningsresultat. Härenstam menar att det tidigare i svenska läroböcker har funnits 
koloniala värderingar som har påverkat framställningen av islam, men att en utveckling till det 
bättre har skett under senare år. Slutsatsen överensstämmer också med Otterbecks forskning  – han 
visar att i de gymnasieläroböcker som han har studerat genomsyras framställningen av orientalism 
genom att islamistisk islambild får tolkningsföreträde. Det jag har bidragit med är att visa hur 
orientalism kommer till uttryck i tre läroböcker för religionskunskap i grundskolan som tidigare inte 
har studerats. Att det sker i formuleringar i texterna torde vara ganska oomtvistligt. Men vad det 
gäller bildernas sätt att framställa muslimer och islam, skulle det kunna diskuteras ytterligare.  

Är det inte bra att bilderna skildrar islam på ett distanserat sätt? skulle någon kunna invända med 
motiveringen: det är bra att framställa islam och muslimer på ett objektivt och sakligt sätt, man ska 
inte påverka skolelever med känslomässiga knep och få dem emotionellt involverade i det de 
studerar. I samhällskunskapen får inte Socialdemokraterna eller Moderaterna gärna framställas med 
hjälp av känslomässiga argument och bilder, en distanserad bild ska ges för att inte politiskt 
påverka eleverna. 

På detta vill jag svara två saker. För det första menar jag (och jag är verkligen inte den enda) att det 
inte finns någon objektiv skildring av något, allt är präglat av en mer eller mindre medveten 
förförståelse, av mer eller mindre klara syften och någonstans bottnar det som vi anser vara 
kunskap i olika intressen som har med makt och ekonomi att göra. Detta är ingen 
konspirationsteori, det är så vi människor och vårt samhälle fungerar. 

För det andra är det en skillnad mellan att framställa ett politiskt parti så att det får fördelar över 
något annat i samhällskunskapen och att undervisa om religion. Ett av syftena med 
religionskunskap är att eleverna ska få ökad förståelse olika religioner och för hur människor som 
har en annan religion tror, tänker och lever sina liv. För många elever i Sverige idag är religion i 
dess kristna form något avlägset. Islam är med historiska mått en ny religion i Sverige, och kan 
därför uppfattas som än mer avlägset. Det finns alltså redan ett avstånd till religion och religiösa 
människor. När man blir bekant med något, när det kommer en nära inpå, fysiskt eller 
känslomässigt ökar oftast förståelsen för detta. Därför borde, tycker jag, islam framställas på ett sätt 
som inte upprätthåller distansen och känslan av avstånd. Det borde var möjligt att framställa islam 
och muslimer i läromedel på ett sakligt sätt som också visar att en närhet och ömsesidighet mellan 
människor av olika tro, även utan en religiös sådan, är möjlig och önskvärd. Alla bilder måste inte 
vara närbilder. Alla bilder måste inte föreställa muslimer i Sverige. Men, man kan inte hymla med 
att skolans uppgift bl.a. är att forma eleverna till demokratiska medborgare och att man därför 
försöker påverka dem på olika sätt och i olika riktningar. Vill man att elever ska få större förståelse 
för en religion och se på religionens utövare som jämlika sig själva måste de i läroböckerna 
framställas på mindre distanserat sätt. Då skulle demokratiska värderingar om alla människors lika 
värde bättre komma till uttryck. 

Vad det gäller bildernas framställning, skulle man också kunna ifrågasätta om det distanserade 
skildrandet av muslimer verkligen kan sägas ge uttryck för orientalism – om kristna, judar och 
andra troende framställs på samma distanserade sätt i religionsläroböckerna borde det väl snarare 
handla om ett allmänt sätt att framställa religiösa människor och religioner på? Läroböckernas 
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bilder av muslimer och islam borde därför inte kunna kopplas till orientalism, är då en rimlig 
slutsats. Eftersom denna uppsats inte har haft till uppgift att undersöka hur judar och kristna jämfört 
med muslimer skildras i bildmaterialet kan en jämförelse inte göras här – hur det ligger till med den 
saken får annan forskning utröna. Men jag menar att även om andra religioner i bildmaterialet 
skildras på samma sätt så kan det fortfarande vara ett orientlistiskt sätt att framställa islam på – om 
det är ett allmänt bruk att skildra religiösa människor som avslägsna, utan ögonkontakt med 
betraktaren och ovanifrån, så samverkar detta ”vanliga” sätt med orientalismen och läroböckerna 
framställer muslimer på ett orientalistiskt sätt. Man skulle därtill kunna diskutera om inte det 
orientalistiska synsättet  har omformats något – ’vi’ utgörs i så fall av sekulariserade människor 
medan religiösa, oavsett religion, är ’de andra’. Att undersöka detta skulle vara ett intressant ämne 
för framtida uppsatser och forskning.  

I detta sammanhang skulle man kunna kritisera uppsatsens uppdelning i ’vi’ och ’dem’ för att inte 
vara tydlig – att det inte uttryckligen anges vilka som räknas som ’vi’. Det har varit ett medvetet val 
att låta bli att göra detta. För exakt vilka inbegrips i ’vi’? Det skulle troligtvis inte ha blivit tydligare 
om det i början av undersökningen angavs att ’vi’ i det följande betyder svensk, sekulariserad och 
kristen. Också det går att kritisera. Det var ett medvetet val alltså, för att på något sätt visa att en 
föreställning om ett ’vi’ är mycket luddigt, ständigt föränderligt och alltid möjligt att ifrågasätta. 
Själva vitsen med ett ’vi’ är att det inte är helt klart, men att ’de’ behövs för att tydliggöra ’vi:et’. 
Det har dessutom inte ansetts vara uppsatsens syfte att utröna vilka det föreställda ’vi’ som  
läroboksförfattarna åsyftat med ’vårt’ och ’våra’ är. Inte heller har det problematiska faktum 
behandlats att också muslimska elever läser läroböckerna och att man därför inte kan anta att det 
finns ett homogent ”svenskt” ’vi’ som läser texterna och betraktar bilderna. Att muslimska elever 
kan uppleva svårigheter i att behöva avgöra vilken tillhörighet de har när de läser att ”det islamiska 
året är elva dagar kortare än vårt kalenderår”96 eller på andra sätt uppleva att de inte riktigt tillhör 
’vi:et’ har inte heller berörts. Det skulle bli för komplext för denna uppsats och får bli föremål för 
en annan undersökning. 

För att beröra forskningsprocessen något ska det medges att jag blev något förvånad över resultatet. 
Jag trodde inte att läroböckernas bilder på ett så tydligt sätt skildrade muslimer som distanserade 
’andra’ och underordnade. Att bilderna så påtagligt ger uttryck för orientalism hade jag inte 
förväntat mig när jag snabbt gjorde mig en överblick av bildmaterialet. Detta visar hur präglad jag 
är av ett sådant synsätt, att jag inte riktigt reagerar när människor framställs på ett ”objektivt” sätt – 
muslimerna framställs bara neutralt trodde jag.  

Det var därför intressant att ta del av Kress & van Leeuwens bildanalytiska verktyg, det är något 
som jag inte tidigare varit insatt i. Först hade jag nämligen bara tänkt att studera läroböckernas 
texter, men sedan insåg jag att också bilderna spelade stor roll i framställningen av islam. Jag var då 
främst inriktad på att göra en analys av från vilka länder de flesta bilder skildrade något. Ganska 
snart kände jag att det skulle vara mer personligt utvecklande och mer intressant för 
undersökningen om detta kompletterades med en kvalitativ analys av på vilket sätt islam och 
muslimer skildrades i bilderna. Det har jag inte ångrat, även om det krävde lite extra arbetsinsats.  

Förhoppningen är att  denna undersökning på något vis ska bidra till än mindre orientalism i 
läroböcker. Hur det mer specifikt ska ske kan denna uppsats inte svara på utan får undersökas av 
vidare forskning. Men noteras kan att i den lärobok vars islambild gav minst uttryck för orientalism, 

 
96 Berg, s. 452. 
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Religion Punkt SO, har det som skrivits om islam fackgranskats av Christer Hedin, 
religionshistoriker och islamolog vid Stockholms universitet. Om Hedin haft något att säga till om 
bilderna i läroboken är oklart. Klart är i alla fall att läroboksförfattare omöjligen kan vara experter 
på alla religioner och livsåskådningar och att specialistkunskap ibland kan behövas. 

Slutord 
Orientalism är en av de koloniala följder som postkolonial teori menar genomsyrar vårt sätt att se 
på varandra och världen. Antagligen krävs fundamentala förändringar i de stora ekonomiska och 
politiska maktstrukturerna i världen för att komma till rätta med våra bilder av och förhållningssätt 
till varandra. Men för att en förändring ska kunna komma till stånd måste man börja i det lilla. Som 
att studera tre små kapitel i några läroböcker publicerade i ett land långt uppe i norr, ett land där 
ljusa sommarnätter lyser upp tillvaron för såväl infödda som inflyttade, muslimer som icke-
muslimer.
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