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Abstract 

Religion has not been privatized over time as some in society may have thought, but has 

instead been given more space outside the private sphere and been de-privatized. The 

theoretical foundation is a content analysis. The questions to be answered with the survey are 

how Islam and Judaism are presented in Swedish teaching material for secondary school and 

upper secondary school. The source material analyzed is educational material in the form of 

textbooks. Two methods have been used to analyze the material in the form of narrative 

analysis and visual semiotics. The report's boundaries are eight textbooks from different years 

for an extra dimension in the discussion section and for maintaining a qualitative analysis. 

The previous research, for example, deals with how circumcision is problematic, others have 

instead reported that circumcision is not problematic and a monography deals with how Islam 

is presented in educational material. The result of the study was that Judaism is generally 

presented more nuanced where there was, in a particular instance, a female rabbi featured in 

the picture and more varied pictures of individuals within Judaism. Circumcision also became 

more de-dramatized in general with regards to Judaism, while the same did not happen to 

Islam to the same extent. However, the images of individuals within Judaism were focused on 

men. For Islam, the images were very problematic due to the findings that many 

images/illustrations were focused on mainly men and in general there was a tendency to 

portray Muslims and Islam as something "Eastern". The textbooks fall in line with the general 

discourse found in previous textbooks and therefore contain unnuanced information and 

images of Islam and judaism for the most part. In terms of space, circumcision was generally 

limited to one page along with other content for more or less every teaching material. 

Keywords: religion, Islam, Judaism, content analysis, teaching materials, teaching books, 

circumcision and rabbi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Religion har inte blivit privatiserad över tiden som vissa i samhället kanske har trott utan har 

istället fått större utrymme utanför den privata sfären och blivit de-privatiserad. Den teoretiska 

förankringen är en innehållssanalys. De frågor som ska besvaras med undersökningen är hur 

islam och judendom framställs i svenska läromedel för högstadiet och gymnasiet. 

Källmaterialet som analyserats är läromedel i form av läroböcker. Två metoder har använts 

för att analysera materialet i form av narrativanalys och visuell semiotik. Rapportens 

avgränsningar är åtta läroböcker från olika årtal för en extra dimension i diskussionsdelen 

samt för att upprätthålla en kvalitativ analys. Den tidigare forskningen behandlar exempelvis 

om hur omskärelse är problematiskt, andra redogör istället för att det inte är problematiskt och 

en monografi lägger vikt vid hur islam framställs i läromedel. Resultatet av undersökningen 

blev att judendom i allmänhet framställs mer nyanserat där det förekom en kvinnlig rabbin i 

bild och mer varierade bilder på individer inom judendom. Omskärelse blev också mer 

avdramatiserad i högre grad för just judendom medan samma inte skedde i lika hög grad för 

islam. Bilderna på individer inom judendom var dock fokuserade på just män. För islam var 

bilderna väldigt problematiska på grund av upptäckten att många bilder/illustrationer var 

fokuserade på huvudsakligen män och i allmänhet fanns det en tendens att visa muslimer och 

islam som något ”östligt”. Läroböckerna faller i linje med den allmänna diskursen i andra 

läroböcker och därav innehåller läroböckerna onyanserad informmation och bilder av islam 

och judendom. Utrymmesmässigt fick omskärelse i allmänhet begränsat utrymme i form av en 

sida tillsammans med annat innehåll. 

Nyckelord: religion, islam, judendom, innehållsanalys, läromedel, läroböcker, omskärelse och 

rabbin. 
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1. Inledning 

Enligt Edward Saids studie år 1978 är orientalism ett eurocentrerat perspektiv som reflekterar 

dominansen hos väst (occidenten) över öst (orienten). I detta perspektiv pågick detta från och 

med den tidiga expansionen av kapitalism och imperialism till nutid. Perspektivet är en 

rasistisk konstruktion av östra samhällen som militaristiska, irrationella, stagnerande och 

tyranniska medan västra samhällen istället framställs som rationella, individualistiska, civila 

och progressiva. I förlängningen innebär det orientalistiska perspektivet att asiater är något 

som i sitt innersta väsen skulle vara rentav underlägsna européer. Som en direkt följd av det 

orientalistiska perspektivet och dess innebörd är det en ideologi som avser att rättfärdiga 

förtryckningen och koloniseringen av asiater i Asien och Nordamerika.1 

Omskärelse innebär att en bebis, pojke eller mans förhud på penisen sträcks ut, spänns fast 

och sedan skärs bort. Ingreppet har ett till debatter gällande om det finns särskilda egentliga 

sätt att rättfärdiga det. Ingreppet har fått benämning som kulturell kirurgi eftersom det ofta 

relaterat till religiösa skäl.2      

Medan det finns uppfattningar om mänskliga rättigheter som något som är i hög grad en 

självklarhet och oproblematiskt så finns det samtidigt ökande tendenser av problematisering 

av religion inom politikisk diskurs med utgångspunkt i den ökande religiösa mångfalden. I 

den politiska sfären poängteras religionsfrihet är ett centralt värde, men samtidigt så får det 

inte komma i en slags konfliktzon med andra mänskliga rättigheter som lyfts fram som ännu 

mer centrala värden, till exempel demokrati. Under detta förhållningssätt har svenska politiker 

som en följd associerat inte minst islam med problematiska värderingar i högre grad under 

tidens gång.3 

Inom sociologin har det varit en kamp sett till problem som berör det kristna arvet i Sverige. 

Sveriges kristna arv och det kristna inflytandet har lett till att religionsdefinitionerna som tar 

uttryck i avståndet mellan teoretiska antaganden om, som ett exempel, betydelsen av en 

personlig gud och det vardagliga språkbruket berörande Gud och allt övernaturligt.  Ett annat 

exempel är på det kristna arvet som sociologin kämpar mot är diverse antaganden om 

religiositeten hos enskilda individer ska följa en form av tallriksmodell och specifikt innehålla 

delar som praktik, tro och medlemskap för att det ska bli uppfattat som något som är en 

 
1 Yang, Philip Q. 2019, ”Orientalism”, Salem Press Encyclopedia. Hämtad 06-01-2020.  
2 McKinny, Wayne R., MD, Ross & Alan, J. 2018, ”Male circumcision”, Magill’s Medical Guide (Online Edition). 
Hämtad 06-01-2020. 
3 Axner & Lindberg 2015, s. 139. 
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legitim form av religiositet. Ytterligare en del av de problem som uppstått på grund av det 

kristna arvet är att den statistik som är tillgänglig visar uppgifter som i hög grad är beroende 

av administrativa kategorier som exempelvis de individer som är berättigade bidrag och ger 

därav inte en fullt täckande bild av hur många som har en anknytning till alla de olika 

samfund som finns inom Sverige i nuläget. Det kristna arvets problem är att det inte är lika 

applicerbart på övriga religioner vilket då kräver nytt tänkande för nyansering och 

inkludering.4         

Enligt Härenstam, författaren till Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap där bilden av islam i svenska läroböcker förmedlas och analyseras, är det 

allmänna problemet med läroböcker att böckerna i liten grad problematiserar islam och 

förhållandet i länder i Mellanöstern får ofta vara en representant för islam som helhet i 

världen och inte alltid framgår det att inom islam vid samhällelig praxis påverkas av de 

rådande kulturer där religionen existerar.5  

Läromedlen är just intressanta eftersom de förmedlar information till elever och kan då direkt 

föra över diskurs till. Därav är det av intresse att undersöka svenska läroböcker om religion 

med inriktning på årskurs 7–9 samt gymnasiet. Rapporten är vetenskapligt relevant och 

bygger vidare på existerande forskning eftersom den avser att förmedla för läsare om hur 

omskärelse inom islam och judendom presenteras i svenska läromedel för högstadiet och 

gymnasiet samt hur den bilden ser ut. 

1.1 Teori – innehållsanalys av makt  

Som teoretisk grund för rapporten innehållsanalys/content analysis att användas som är 

grundad på Faircloughs teori om kritisk maktdiskurs.  

Inom kritisk diskursanalys finns det totalt tre olika dimensioner att ta tillvara: beskrivning är 

steget där det är fokus på att textens formella egenskaper behandlas, tolkning är det steg där 

fokus är på text och interagerande (där texten ses som en produkt av en produktionsprocess) 

och slutligen förklaring där det som ska fokuseras på att behandlas är mellan interagerandet 

och den sociala kontexten/sammanhanget med vikt vid det sociala bestämmandet av 

produktion- och tolkningsprocesserna samt deras sociala konsekvenser.6 

 
4 Willander 2015, s. 67.  
5 Kjell Härenstam 1993, Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, Göteborg: 
Acta Universitatis Gothoburgensis, s. 271. 
6 Norman Fairclough 2001, Language and Power, Longman, s. 26.  
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Ett exempel på diskurs och makt är exempelvis hur det inom kontemporära Storbritannien 

förekommer grindvaktning. Grindvaktning (gatekeeping på engelska) innebär aktiviteter som 

avser att kontrollera och begränsa allmän tillgång till något. I detta fall handlar det om hur 

majoriteten använder sig av exkluderande och utfrysande attityder och ageranden som avser 

att separera minoriteter från majoriteten och särbehandla dem, oftast med starka anknytningar 

till främlingsfientlighet, rasism och/eller intolerans. Grindvaktningen har kommit från vita 

medelklassare som har agerat som grindvaktare vid möten av just grindvaktande karaktär 

gentemot minoriteter av diverse etnisk och kulturell bakgrund, till exempel människor från 

indiskt, afrikanskt och asiatiskt ursprung.7 

Det som är huvudsaklig avsikt med teorin är att i teoriprövande syfte testa hur diskurs kan ha 

påverkat läromedel innehållsmässigt, exempelvis genom orientalism, och därav lett till 

negativa skildringar av judendom och islam. Teorin kan användas för att framställa 

minoriteters och majoritets makt. 

I antologin ” Bortom Vi och Dom: Teoretiska reflektioner om makt, integration och 

strukturell diskriminering” förklarar Dijk i sitt kapitel att rasism och diskriminering inte är 

medfödda beteenden. De är inlärda. Offentlig diskurs som kontrolleras eliter, d.v.s. 

elitdiskurs, påverkar folk och kan sprida detta genom exempelvis läroböcker som används i 

skolverksamheten. Om eliterna som har kontroll över den rasistiska och diskriminerande inte 

skulle få vara med och utöva inflytande över läroböcker och annan offentlig diskurs så skulle 

med stor sannolikhet rasism och diskriminering inte spridas lika lätt och brett enligt Dijk.8 

Teorin är också av intresse på grund av upptäckterna i Yanarocaks vetenskapliga artikel där 

det nämns att medan det förekommer positiva och mindre positiva framställningar av judar 

och Israel i läroböcker som används inom Turkiet så förekommer det ändå försök till att 

försöka finna likheter och skillnader mellan islam och judendom. Här blir det då intressant att 

se om liknande försök till att finna likheter mellan islam och judendom görs i svenska 

läromedel.9  

 
7 Fairclough 2001, s. 47.  
8 Teun A. van Dijk 2005, ”Elitdiskurser och institutionell rasism”, Bortom Vi och Dom: Teoretiska reflektioner om 
makt, integration och strukturell diskriminering, Paulina de los Reyes & Masoud Kamali (red.) på uppdrag av 
Statens Officiella Utredningar, s. 113.  
9 Hay Eytan Cohen Yanarocak 2019, ”The Portrayal of Jews and Israel in Turkish School Textbooks”, The Journal 
of the Middle East and Africa, Routledge: Taylor & Francis Group, volym 10 utgåva 2, s. 137–156. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med rapporten är att belysa hur omskärelse inom islam och judendom framställs inom 

svenska läromedel och om framställningen är rasistisk eller inte. Som en följd av syftet blir 

dessa de relevanta frågeställningar som ska besvaras i rapporten: 

- Hur framställs judendom och islam i svenska läromedel för högstadiet och gymnasiet 

med fokus på omskärelse och stämmer resultaten överens med teorin om kritisk 

maktdiskurs?  

- Hur mycket vikt läggs vid omskärelse i jämförelse med övrigt material i läromedlen 

och finns det skillnader i framställning mellan de olika läroböckerna? 

1.3 Metod och material 

Det källmaterialet som har valts är läromedel i form av läroböcker som används inom 

skolverksamheten. Läroböckerna valdes ut med året 2009 i åtanke som det absolut äldsta som 

böckerna skulle få vara för att de skulle kunna vara representativa och brukade i 

utbildningssyfte. Det finns dock ytterligare ett syfte med att ha 2009 som gränsdragning och 

det är att utbudet av läroböcker från olika år kan vara intressanta att jämföra varandra för att 

se om det finns likheter och skillnader mellan läroböckerna.    

Den relevanta metoden för att identifiera narrativ i läromedlen är narrativanalys. Narrativ 

fungerar som en tolkningsram som kan hjälpa människor i världen att göra världen i helhet 

mer begriplig och förenkla organiserandet av erfarenhet hos människor. Med andra ord 

innebär studerandet av narrativ att människor kan vinna insikt om hur diverse identiteter har 

kunnat skapats samt bevaras. Forskare får inte enbart information gällande något som har hänt 

från historier utan även insikter om hur individer har fyllt handlingar samt händelser med 

mening. Detta är dock inte det enda skälet till att studera narrativ där det för vissa individer är 

en sakfråga gällande att uppnå god forskning.10 

Operationaliseringen av begreppet narrativ som är relevant för rapporten är att ett narrativ 

definieras som en redogörelse som består av en historie eller historia samt en så kallad 

discourse vilket kallas diskurs. Historia (historie) kommer från den strukturalistiska 

föreställningen om narrativ och är uppbyggt av händelsekedjan eller innehållet samt existents 

(karaktärer eller företeelser). Historie blir då narrativets ”vad” i sammanhanget. Jämförelsevis 

 
10 Alexa Robertson 2012, ”Narrativanalys” i Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, red. Kristina Boréus, Lund: Studentlitteratur, s. 221. 
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är diskursen (discourse) narrativets ”hur” vilket innebär de medel som innehållet 

kommuniceras genom.11   

För att narrativanalys ska kunna genomföras finns det flera steg som analytikern ska gå 

igenom för att kunna bedriva så god forskning som möjligt.  

Det första steget är insamling av data för narrativanalys där forskaren söka upp det som ska 

undersökas, i detta fall läromedel i form av läroböcker.12  

Det andra steget är att i det som ska undersökas ska narrativ sökas efter och identifieras. Här 

är det viktigt att forskaren måste vara noggrann med att etablera start och slut för narrativet.13 

Det tredje steget är att organisera materialet och fundera över varför texterna är organiserade 

på ett visst sätt och varför författaren har beslutat att utveckla sin historia på ett specifikt 

sätt.14 

När det tredje steget är över och organiserandet av materialet är över ska analysen påbörjas 

där analytikern ska analysera materialet, men hur analytikern kommer gå till väga är beroende 

av vad det är för typ av material samt vad dess innehåll är som några exempel. Forskaren 

måste även kritiskt göra reflexioner gällande trovärdigheten hos narrativ hos forskaren, 

tolkning och avslutningsvis även genomföra reflexioner i allmänhet om analys av narrativ 

eftersom att många forskare som använder narrativanalys har fått återkommande kritik som 

bottnar i att analyserna har som tendens att de inte kan reproduceras av andra forskare.15 

I undersökningsdelen kommer resultaten från analyserna att lyftas fram som en följd av 

identifierandet och analyserandet av narrativ i läroböckerna. Dessa kommer därefter att 

användas senare i diskussionsdelen av rapporten där återkoppling till den tidigare forskningen 

kommer att ske.  

Historiskt sett har antisemitismen haft inflytande över diskursen samt bilden av judar. 

Anledningen till det är att omskärelse har tidigare inom diskurs blivit felaktigt jämställt med 

kastrering vilket är problematiskt på grund av att manlig omskärelse och kastrering är helt 

olika saker. På grund av detta blev judiska män uppfattade som feminina. Det som är av 

intresse med den artikeln i åtanke är att se om liknande felaktig diskurs även kan ses inom de 

 
11 Robertson 2012, s. 224. 
12 Robertson 2012, s. 225.  
13 Robertson 2012, s. 227. 
14 Robertson 2012, s. 229. 
15 Robertson 2012, s. 242–243.  
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svenska läromedlen, exempelvis jämställande av manlig omskärelse med kvinnlig omskärelse. 

Detta kommer då ge inflytande över metoden för att se om falsk ekvivalens mellan manlig 

omskärelse och könsstympning förekommer i de svenska läroböcker som ska analyseras.16 

Förtydligande om hur metoden kommer användas 

Att redogöra för narrativanalys utan ett sammanhang kan potentiellt försvåra läsarens 

förståelse av metoden och hur den kommer att användas praktiskt i rapporten. För att undvika 

detta kommer exempel att tas fram från läroboken Religionskunskap för gymnasiet: Kurs A 

som är skriven av Lars-Göran Alm. 

Exemplen 

Först etableras titeln på läromedlet och vem/vilka som har skrivit den för att ge en kort 

introduktion till materialet. 

Efter att källmaterialet har introducerats ges information om hur stor andel av sidan och boken 

i helhet som det identifierade narrativet tar upp. Det kommer även etableras hur mycket 

utrymme judendom och islam tar i läroboken. 

Analysen går därefter direkt vidare med direkta citat från boken. Många av materialen talar 

om omskärelse inom judendom och islam separat och därför är det i rapporten huvudsakligen 

minst två citat per lärobok. Nedanför kommer exempel från Religionskunskap för gymnasiet: 

Kurs A (det är även det första källmaterialet som behandlas inom undersökningen): 

EN TURKISK POJKE som nyss blivit omskuren poserar stolt i en fin sultandräkt. Omskärelse av pojkar är en rit 

som praktiseras i flera religioner.17 

Efter att citatet har presenterats för läsaren förmedlas sedan vad som är problematiskt med 

innehållet eller alternativt om det inte är det. Nedanför kommer även ett exempel från 

judendom inom läroboken: 

”Alla av manligt kön bland er ska omskäras när de är åtta dagar gamla, i släktled efter släktled…” (Första 

Moseboken 17:12)18 

Exemplet från judendom sett till omskärelse ska då presenteras och analyseras på samma sätt 

som exempel från islam eftersom det ska vara konsekvent. 

 
16 Elisabeth H. Punzi 2014, ”Freud's Jewish identity, circumcision, and the theory of castration anxiety: problem 
or pride?”, Mental Health, Religion & Culture, Taylor & Francis, s. 967–976. Hämtad 05-01-2020. 
17 Lars-Göran Alm 2009, Religionskunskap för gymnasiet: Kurs A, Natur och Kultur, s. 9.  
18 Alm 2009, s. 53.  
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Visuell semiotik är den metod som har använts för att studera bilderna i läromedlen.19 

Semiotik är studerandet av tecken och med just visuell semiotik avses att studera visuella 

tecken.20 Bilder, till skillnad från exempelvis musik, kräver ett synligt tvådimensionellt 

utrymme för att komma till fullo.21 Språk och bilder ger varandra komplementaritet sett till 

semiotisk potential.22 Anledningen till det är att båda behövs för att effektivt kommunicera.23 

Bilder är överlägsen på att ge folk möjlighet till att ta del av den synliga och föreställbara 

världen medan språk är överlägsen på att representera den osynliga världen i form av 

exempelvis ljud.24 Denna visuella semiotik tillsammans med narrativanalys är de metoder 

som lägger grunden för rapportens undersökning.    

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen är begränsad just till åtta svenska läromedel för att kunna ha tillräckligt 

källmaterial för att kunna uppnå en viss grad av trovärdighet. Samtidigt har inte fler läromedel 

analyserats avsiktligt för att undersökningen ska kunna ha en någorlunda kvalitativ grund. 

Hade det istället varit tio eller tolv källmaterial hade undersökningen blivit tvungen att bli mer 

kvantitativ till dess karaktär, men det hade varit högt problematiskt eftersom analyserna skulle 

i det fall tvingas vara mer kortfattade och inte lika djupgående vilket hade aktivt försämrat 

analysens kvalité. Därav har undersökningen begränsats till just åtta läromedel i form av 

läroböcker.  

1.5 Tidigare forskning 

Otterbecks ” What is Reasonable to Demand? Islam in Swedish Textbooks” är en 

vetenskaplig artikel som behandlar hur islam framställs inom svenska läroböcker. En viktig 

del av kritiken som presenteras är att svenska läroböcker är onyanserade och framställer islam 

som en homogen trosuppfattning, d.v.s. att muslimer framställs som en homogen grupp som 

utövar islam på exakt samma sätt vilket inte överensstämmer med verkligheten.25 

Punzis vetenskapliga artikel ”Freud's Jewish identity, circumcision, and the theory of 

castration anxiety: problem or pride?” behandlar Freuds judiska identitet och går vidare till en 

 
19 Nöth, W. 2011, Winfried Nöth, ”Visual semiotics: Key features and an application to picture ads”, The Sage 
handbook of visual research methods, s. 298. 
20 Nöth 2011, s. 299. 
21 Nöth 2011, s. 299.  
22 Nöth 2011, s. 300. 
23 Nöth 2011, s. 300. 
24 Nöth 2011, s. 300. 
25 Jonas Otterbeck 2005, ”What is Reasonable to Demand? Islam in Swedish Textbooks”, Journal of Ethnic and 
Migration Studies, Taylor & Francis, s. 795–812. Hämtad 05-01-2020.   
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bredare diskussion om omskärelse och antisemitism. En viktig aspekt som behandlas i artikeln 

är att i den tid Freud levde i blev judiska män i allmänhet uppfattade som feminina på grund 

av att omskärelse blev felaktigt jämställd med kastrering bland folks uppfattning och därav 

uppfattades judiska män som underlägsna övriga män vilket ökade antisemitiska åsikter kring 

judar. Med grund i de antisemitiska uppfattningar att judar är feminiserade och som en direkt 

följd passiva och underlägsna så fanns det uppfattningar gällande att de antisemitiska bilderna 

och uppfattningarna av judar kan motarbetas. Detta kunde genomföras genom att judar skulle 

ta en mer distanserad attityd gentemot kvinnor och att sträva efter aktivitet samt rationellt 

vetenskapligt tänkande. Det sistnämnda om det vetenskapliga tänkandets betydelse är en 

viktig aspekt inom orientalism där exempelvis religion kategoriseras som något som tillhör 

det ”östliga” och anses vara ”känslofullt” och därav underlägsen västerländska levnad- och 

synsätt. Den vetenskapliga artikeln har använts för att nyansera på delen om metod.26        

Jacksons ”Islam and Muslims in U.S. Public Schools Since September 11, 2001” är en 

vetenskaplig artikel som tar an ämnet islam och muslimer i offentliga skolor inom USA sedan 

elfte september 2001 (dagen då USA drabbades av terrorattacker genomförda av 

terroristorganisationen al-Qaeda). I artikeln kommer författaren till slutsatsen att medan 

utbildningsstandarder och läroböcker ger mer balanserade och neutrala perspektiv i jämförelse 

med tidigare utkomna läroböcker (notera att artikeln ursprungligen publicerades 2011) 

kvarstår problemet att studenter kommer i allmänhet att få lära sig väldigt lite om muslimer 

och islam med läroböcker som utgångspunkt. I synnerhet finns det en ovilja att behandla 

kontroversiella ämnen på ett substantiellt sätt inom läroböcker på grund av tryck från vissa 

intressegrupper. Detta gör att lärare inom samhällsorienterade måste leta upp ett stort utbud av 

andra läroböcker och internetsidor för att få ett mer substantiellt underlag till undervisning för 

elever. Oviljan att behandla vissa kontroversiella ämnen, exempelvis omskärelse, inom 

läroböcker kommer att diskuteras inom diskussionsdelen av rapporten.27     

Mandel, Meer, Silverstein, Robbins & Ozyureks vetenskapliga artikel ”Islamophobia, 

religious conversion, and belonging in Europe” behandlar författarna gemensamt ämnena 

islamofobi, religiös konvertering och att tillhöra Europa. Ett viktigt exempel på islamofobi 

som existerar i Europa enligt artikelförfattarna är att inom Frankrike och Tyskland så sätts 

frihet i relation till sexualitet och religion på ett sätt. Inom Europa blir islam inramad som den 

 
26 Punzi 2014, s. 967–976.  
27 Liz Jackson 2011, ”Islam and Muslims in U.S. Public Schools Since September 11, 2001”, Religious Education, 
Routledge: Taylor & Francis Group, s. 162-180. Hämtad 05-01-2020.   
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så kallade ”religionen” (författarna använder ”the religion”) där all form av omfamnande av 

islam och all sexuell praxis associerad med islam blir inte inramat som frihet. Resultatet blir 

att bära huvudskarf, utövande av polygami, vägran att ha sexuellt umgänge innan giftermål, 

manlig omskärelse och arrangerade äktenskap uppfattas som ett utövande av icke-frihet där 

individen/individer väljer att omfamna hinder för individuell uttryckning. Med grund i detta 

kommer rapporten att använda artikeln för att ge djupare perspektiv inom diskussionsdelen.28        

Yanarocaks ”The Portrayal of Jews and Israel in Turkish School Textbooks” är en 

vetenskaplig artikel som behandlar hur judar och Israel frammställs inom turkiska läroböcker. 

I artikeln kommer det fram att i turkiska läroböcker finns det i allmänhet varierande bilder där 

vissa är positiva och andra negativa, men det lyfts fram exempel på hur det åtminstone görs 

försök i läroböcker (även bland de läroböcker med mer klara antisemitiska drag) till att finna 

vissa likheter hos islam och judendom som exempelvis omskärelse. Det som är intressant med 

artikeln i relation till rapporten är att artikelns bild som visas av turkiska läroböcker sett till 

judar kan jämföras för att se om resultatet överensstämmer med artikeln till varierande 

grader.29    

Skogs kapitel inom den vetenskapliga antologin ”Rasism och främlingsfientlighet i Sverige – 

Antisemitism och islamofobi 2005” är en del av en vetenskaplig antologi som behandlar 

upplevelser av diskriminering och judiskt ursprung inom Sverige under året 2005. En viktig 

aspekt som nämns inom Nylunds kapitel är att det har varit vanligt att icke-judar har fått 

arbeta med att skriva om judar och judendom där det kritiseras att folk av judisk börda inte 

har fått vara med och hjälpa till med producerandet av läroböckerna vilket hade kunnat leda 

till ökad kvalité och mindre risk för att felaktigheter skulle förmedlas i texten. I boken nämns 

bland annat besvikelser över att läroböcker har gett ofullständiga och ibland felaktiga bilder 

av judendomen. Antologin kommer användas i diskussionsdelen för att ge djupare perspektiv 

på undersökningens resultat.30 

van Dijks kapitel inom den vetenskapliga antologin ”Bortom Vi och Dom: Teoretiska 

reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering” behandlar elitdiskurser och 

 
28 Ruth Mandel, Nasar Meer, Paul A. Silverstein, Joel Robbins, & Esra Ozyurek 2015, ”Islamophobia, religious 
conversion, and belonging in Europe”, London School of Economics and Political Science, Routledge: Taylor & 
Francis Group, volym 26 utgåva 3 år 2015, s. 362–379. Hämtad 05-01-2020.   
29 Yanarocak 2019, s. 137–156.  
30 Susanne Skog 2006, ”Med Davidsstjärnan under tröjan Upplevelser av diskriminering och judiskt ursprung i 
Sverige 2005”, Rasism och främlingsfientlighet i Sverige – Antisemitism och islamofobi 2005, 
Integrationsverket, s. 95.   
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institutionell rasism. Det som är av vikt inom antologin och som har betydelse för 

diskussionsdelen av rapporten är nämligen att diskriminering och fördomar är något som är 

inlärt. Det är med andra ord inte medfödda beteenden och i huvudsak kommer inlärda 

beteenden från offentlig diskurs i form av vetenskapliga skrifter, TV-program, politiska 

debatter, nyhets- och debattartiklar och avslutningsvis läroböcker som i betydelsefull del är 

under kontroll av samhällets eliter. Det som är av intresse med denna vetenskapliga antologi 

är att använda den i slutsatsdelen i diskussionsdelen gällande om det kan ses om läroböckerna 

för vidare rasistisk och/eller diskriminerande diskurs. I övrigt har antologin även relevans för 

rapportens teoridel med ytterligare perspektiv på diskurs.31    

” Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige: En översikt av forskning publicerad 

vid universitet och högskolor i Sverige sedan år 2003” är en vetenskaplig rapport framarbetad 

av Oxford Research på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen och som behandlar 

diskriminering av muslimer inom Sverige. Det framförs att svenska läroböcker innehåller 

tydliga spår av islamofobi form av att islam blir särskilt framställt som en politisk och 

regelstyrd religion som kräver mycket av dess utövare, men denna aspekt ska ha förbättrats 

under åren och numera ska religionsböckerna vara mer överensstämmande med de 

värderingar som finns i läroplanerna. Rapporten kommer användas under diskussionsdelen för 

att ge ytterligare perspektiv.32   

Harrie, A. 2016, En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med 

fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans, Forum för levande historia. Vetenskaplig 

rapport 2. Ny. Harries ”En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–

9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans” är en vetenskaplig rapport som 

behandlar intolerans, främlingsfientlighet och rasism inom läroböcker i Sverige för just 

historia och samhällskunskap för årskurs 7–9. Harrie kommer fram till att det inte uttryck för 

intolerans, rasism eller främlingsfientlighet, men däremot nämner författaren att det finns 

tvivelaktiga aspekter som exempelvis att användandet av ”vi” som gör att minoriteter kan bli 

exkluderade från tillhörighet med majoriteten. Rapporten kommer ha relevans för slutsatselen 

under diskussionsdelen för att ge jämföra och se om det förekommit rasism, intolerans eller 

främlingsfientlighet i de studerade läroböckerna.33     

 
31 van Dijk 2005, s. 113.   
32 Diskrimineringsombudsmannen 2013, Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige: En översikt av 
forskning publicerad vid universitet och högskolor i Sverige sedan år 2003, Oxford Research, s. 40. 
33 Anna Harrie 2016, En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på 
rasism, främlingsfientlighet och intolerans, Forum för levande historia, s. 67.  
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2. Undersökning 

2.1 Läromedel 1 

Det första läromedlet som ska behandlas är Lara-Göran Alms Religionskunskap för 

gymnasiet: Kurs A. Inom läromedlet behandlas omskärelse på flera ställen. 

Det första exemplet på omskärelse inom läromedlet är på sidan 9 gällande en turkisk pojke. 

Texten om omskärelse tar upp mindre än fem procent i jämförelse med resten av sidan, men 

den har en betydligt större medföljande bild på en turkisk pojke som poserar i en sultandräkt 

som tillsammans utgör uppskattningsvis tjugofem procent av innehållet på sidan.34 Texten till 

bilden lyder följande:  

EN TURKISK POJKE som nyss blivit omskuren poserar stolt i en fin sultandräkt. Omskärelse av pojkar är en rit 

som praktiseras i flera religioner.35 

Bilden och den medföljande texten är till viss del problematiska. Att vid första omnämnandet 

av omskärelse visa upp en turkisk pojke i en sultandräkt med specifikt ”EN TURKISK 

POJKE” kan potentiellt bygga fördomar gällande att pojkar i Turkiet skulle klä sig som 

pojken i bilden vid tillställningar och dagliga livet oavsett intentionen hos författaren. En 

annan problematisk aspekt är texten eftersom det specifikt nämns att omskärelse är ”en rit 

som praktiseras i flera religioner” och vad som bör noteras är att det i slutändan är människor 

som praktiserar religion och som får fatta beslut där det finns religiöst troende inom islam och 

judendom som kan fatta beslut i sakfrågan själva. Förklaringar om vad omskärelse är och 

innebär rent medicinskt saknas också. På grund av bristande nyans sett till att avdramatisera 

omskärelse och visa olika uppfattningar om omskärelse blir texten därav stereotypifierande 

och kommer att behandlas i högre detalj i diskussionsdelen av rapporten.36 

Det andra omnämnandet av omskärelse är inom judendom och omnämns i förhållande till 

judarna på Gamla testamentets tid vid förmedlande av information gällande Abraham. Texten 

tar upp tolv och en halv procent av sidan uppskattningsvis, vilket i andra ord är en åttondel.37 

Texten lyder följande: 

”Alla av manligt kön bland er ska omskäras när de är åtta dagar gamla, i släktled efter släktled…” (Första 

Moseboken 17:12)38 

 
34 Alm 2009, s. 9.  
35 Alm 2009, s. 9.  
36 Alm 2009, s. 9. 
37 Alm 2009, s. 53.  
38 Alm 2009, s. 53. 
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Presenterandet av informationen är inte vidare problematiskt, men kan vara av intresse att 

jämföra med framställningar av omskärelse inom islam i diskussionsdelen av rapporten för att 

undersöka om det finns skillnader i framställning. 

På samma sida finns det även en illustration av Menora (en sjuarmad ljusstake som ska 

symbolisera den brinnande törnbusken). Illustrationen, tillsammans med texten, ger en 

avsevärd mer taktfull inblick i religionen och kan potentiellt innebära att författaren antingen 

har fördomar mot islam eller inte är självmedveten om betydelsen av den bild som ges av 

islam samt dess utövare i boken.  

Det tredje och sista omnämnandet av omskärelse inom islam är en specifik underrubrik i form 

av ”Omskärelse” som står under en huvudrubrik som kallas för ”Muslimernas 

levnadsregler”.39 Narrativet tar totalt upp tolv och en halv procent på sidan vilket är en 

åttondel. Resten av sidan behandlar slöjan, ideal och verklighet (handlar om att islam växte 

upp i ett utpräglat manssamhälle där traditioner gjorde kvinnor undanskymda), islams 

moderna ställning i världen med jämförelse med dess storhetsperiod under medeltiden och att 

den islamska kulturen och vetenskapen började halka efter.40 Underrubriken lyder följande: 

Omskärelse av pojkar är obligatorisk. Man anser att den inte får några negativa följder för pojken. På några håll i 

den islamiska världen omskärs även flickor. Det är en smärtsam procedur, och den resulterar i att hon som vuxen 

inte får någon större behållning av sitt sexliv. Men den kvinnliga omskärelsen är ingen islamisk sed. Inom större 

delen av den muslimska världen förekommer den inte alls. I de länder där den existerar verkar den ha funnits 

innan man övergick till islam.41 

Det förmedlas om hur kvinnlig omskärelse (könsstympning) har en negativ kvalité på 

kvinnors sexliv och att det saknar stöd inom islamisk sed, men samtidigt är det problematiskt 

att omnämna könsstympning tillsammans med omskärelse eftersom effekterna av ingreppen 

är väldigt annorlunda. Det finns dock ytterligare problematiska aspekter. Vid omnämnandet 

av att omskärelse är obligatoriskt hänvisar författaren till att ”Man anser att den inte får några 

negativa följder för pojken” vilket är en onyanserad där författaren skriver ”man” där det 

förmedlas information som starkt antyder på att alla muslimer skulle ha samma uppfattningar 

gällande omskärelse vilket inte stämmer överens med verkligheten där det existerar muslimer 

som inte är omskurna. Det saknas återigen beskrivning om vad omskärelse innebär medicinskt 

som hade potentiellt kunnat avdramatisera omskärelse och kommer att användas för 

 
39 Alm 2009, s.  87 & 91. 
40 Alm 2009, s. 91. 
41 Alm 2009, s. 91. 
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jämförelse med framställningar av omskärelse inom judendom och andra framställningar av 

omskärelse inom islam inom diskussionsdelen.42 

2.2 Läromedel 2 

Det andra relevanta läromedlet som ska behandlas är Börge Rings Religion – helt enkelt. Inom 

läromedlet behandlas omskärelse inom på två ställen i boken för judendom respektive islam. 

Det första exemplet på omskärelse i läromedlet är för judendom och där ägnas en full sida åt 

att behandla ämnet. Information står under rubriken ”Omskärelsen – tecknet på att man tillhör 

det judiska folket”.43 På grund av att den breda graden av information som analyseras är för 

stor för att få plats på ett eller två citat så kommer upplägget här bli unikt och summera 

innehållet. Det gör det även mer lättbegripligt för läsaren än 4–6 stycken separata citat. 

Först etableras i texten att män enligt Bibeln ska (specifikt Första Moseboken 17 vers 9 och 

även efterföljande) omskäras för att ha det som tecken på att de är en del av det judiska folket 

och det omnämns även att kvinnor inte omskärs.44  

Texten går därefter vidare och förmedlar när pojken är åtta dagar gammal ska omskärelsen 

genomföras. Författaren förklarar att omskärelsen innebär att en liten bit av förhuden på 

penisen skärs bort och poängterar även samtidigt faktumet att inte alla judiska pojkar 

omskärs.45  

Författaren går efteråt över till att förmedla om hur manlig omskärelse diskuteras och vad som 

råder i diskussionerna. Författaren Ring förmedlar att när manlig omskärelse diskuteras så 

handlar det i allmänhet om vad det har för biologiska följdeffekter samt att alla människor har 

rättighet till att utöva traditionerna i religionen. Här nämns då fyra olika exempel. Det första 

exemplet handlar om att vissa människor menar på att omskurna män är mindre sannolika att 

få cancer i penisen och minskad risk att deras kvinnor får livmoderhalscancer medan andra i 

diskussionerna då hävdar att det inte finns bevis på det ännu.46 

Det andra exemplet är att när en studie visar att omskurna män i delar av Afrika har mindre 

sannolikhet att bli smittade av HIV ifrågasätts det av andra forskare inom området.47 

 
42 Alm 2009, s. 91. 
43 Börge Ring 2012, Religion – helt enkelt, Liber AB, s. 58. 
44 Ring 2012, s. 58. 
45 Ring 2012, s. 58. 
46 Ring 2012, s. 58. 
47 Ring 2012, s. 58. 
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Det tredje diskussionsexemplet tar upp att vissa påstår en omskuren penis är mindre känslig 

på grund av att de nerver som stimulerar de sexuella känslorna tas bort vid 

ingreppet/operationen medan andra istället argumenterar för motsatsen, d.v.s. att det ökar.48 

Det fjärde och sista exemplet på diskussioner som tas upp är att vissa anser att omskärelse 

borde förbjudas eftersom små pojkar inte har tillräcklig mognad vid åldern och inte mycket att 

direkt ”säga till om” medan det mot detta står lagen om religionsfrihet och att andra 

argumenterar att en del av att vara en jude är att genomföra omskärelse.49 

I allmänhet presenteras omskärelse inom judendom med detalj och nyans där existensen av 

judar som inte är omskurna tas upp. Författaren lyckas även med att lyfta fram diskussioner i 

ämnet samt vad meningsmotståndare har att säga om ämnet. Det finns hänvisningar till Bibeln 

och omskärelse avdramatiseras.50  

En annan aspekt som är värd att nämna är att på direkt nästa sida finns en bild på judiska 

elever som studerar hebreiska där pojkar och tjejer är med. Bilden är det enda som finns på 

sidan bortsett från sidnumret, kapiteltiteln och en liten text under bilden. Här finns det ett 

blandat urval där den student som fokuseras på i förgrunden har en kippa medan övriga pojkar 

inte har det vilket ger en nyanserad bild av judar. Möjligtvis kan det kritiseras att det är 

pojken med kippa som får störst fokus genom att ta upp en tredjedel av bilden samt att de 

andra visas upp suddigt i bilden (dock kan det vara för att skydda deras identitet).51 

Omskärelse inom islam presenteras senare i läroboken och tar totalt upp en hel sida med 

rubriken ”Omskärelsen”.52 

Innan rubriken ”omskärelsen finns det redan en bild innan ämnet behandlas där det är en bild 

på en omskärelsefest hos turkiska muslimer i Tyskland. Alla på bilden är fint uppklädda och 

är rena. Totalt är det en kvinna på bilden (mamman möjligtvis), fyra barn utanför sängen och 

sedan den omskurna pojken. Den omskurna pojken har en vit och svart mantel, en form av 

krona och en spira. Bilden kan vara problematisk eftersom den, likt det första behandlade 

läromedlet i undersökningen, ger en form av stereotyp av muslimer från Turkiet som om att 

 
48 Ring 2012, s. 58.  
49 Ring 2012, s. 58.  
50 Ring 2012, s. 58. 
51 Ring 2012, s. 59. 
52 Ring 2012, s. 130. 
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turkiska pojkar går uppklädda omkring med kronor, spiror och mantlar i vardagen.53 Det finns 

även en medföljande text till bilden:  

Omskärelsefest hos turkiska muslimer i Tyskland. Pojken behandlas som en kung.54 

Detta skickar ut ytterligare signaler som kan orsaka följder som exempelvis att svenska elever 

föreställer sig turkiska pojkar gåendes omkring under vardagen med spiror, mantlar och 

kronor på huvudet.55 

Under rubriken ”Omskärelsen” finns det en mindre text som utgör andra halvan av sidan och 

lyder följande:  

Islam förespråkar omskärelse av pojkar, men inte av flickor. Kvinnlig omskärelse är en förislamisk tradition som 

praktiseras av kristna, muslimer och andra grupper i länder som Somalia, Sudan, Etiopien och Egypten. Kvinnlig 

omskärelse eller könsstympning är en gammal sedvänja och finns avbildat på väggmålningar i egyptiska 

pyramider. Kvinnlig omskärelse innebär flera fysiska risker för och stort lidande. Det kränker också unga 

kvinnors rättigheter. I koranen står inget om manlig omskärelse utan är en tradition vid sidan om den. 

Tidpunkten för omskärelsen kan skifta från att pojken är sju dagar gammal till 12-årsåldern. Lokala traditioner 

avgör.56 

Texten har vissa problematiska inslag. Att omnämna kvinnlig omskärelse (könsstympning) 

direkt vid manlig omskärelse kan möjligtvis leda till att folk felaktigt tror att följderna av 

manlig omskärelse och kvinnlig omskärelse är ungefär jämförbara vilket inte är korrekt. 

På grund av den detaljerade och nyanserade behandlingen av omskärelse för judendom och en 

mindre positiv bild av omskärelse inom islam kommer läroboken som har behandlats att få 

extra utrymme i diskussionsdelen i rapporten. 

2.3 Läromedel 3 

Det tredje läromedlet som ska behandlas är Lars Binkemo och Krister Brolins Jobba med 

religion som är avsedd för femtiopoängskursen i religion på gymnasiet.  

Det första exemplet på omskärelse i läroboken är för judendom som då behandlar ämnet på en 

tredjedel av en hel sida. På hela sidan behandlas traditioner och högtider som sker en gång i 

livet för judar: omskärelse (brit mila), bar/bat mitzva (övergångsrit från barndom till större 

eget ansvar i livet) och sist döden. På sidan finns endast en bild som då visar en judisk pojke 

 
53 Ring 2012, s. 130. 
54 Ring 2012, s. 130. 
55 Ring 2012, s. 130. 
56 Ring 2012, s. 130. 
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som firar bar mitzva. Den judiske pojken saknar kippa, har kort hår och vita samt blåa kläder. 

Bilden kommer behandlas i djupare detalj i diskussionsdelen.57 

Följande citat kommer från bokens redogörelse för omskärelse inom judendom: 

Omskärelse – Brit mila, är tecknet på förbundet mellan Gud och det judiska folket sedan Abrahams tid. 

Omskärelsen sker när en judisk pojke är åtta dagar gammal. Ingreppet innebär att en del av förhuden skärs bort 

från pojkens penis. En särskilt utbildad judisk expert, en mohel, utför ingreppet. Omskärelsen är medicinskt 

ofarlig om den görs på rätt sätt. Det finns också stränga regler för hur och i vilka situationer ingreppet får utföras. 

Dessa är till för att skydda barnet från smärta och onödiga risker. När en flicka fötts, håller hennes far en särskild 

tacksägelse i synagogan följande sabbat.58 

Boken lyckas behandla omskärelsen på ett avskräckande sätt genom att förklara att 

omskärelsen endast handlar om att en liten del av förhuden på en pojke ska skäras bort och att 

det är medicinskt ofarligt om det genomförs korrekt. En mindre positiv aspekt däremot är att 

det inte nämns att inte alla judar är omskurna vilket är en missad möjlighet till nyans om hur 

religion och traditioner kan skilja sig bland människor.59 

För islam behandlas omskärelse på en sida i boken under rubriken ”Traditioner och högtider – 

en gång i livet”.60 Under huvudrubriken behandlas födelse, omskärelse samt avslutningsvis 

död och sorg.61 På sidan där omskärelse behandlas visas en muslimsk kvinna med ett nyfött 

barn samt själva texten som tillsammans tar upp en halv sida där texten om omskärelse tar 

upp en sjättedel av sidan medan bilden tar upp två sjättedelar av sidan.62 Bilden är inte vidare 

problematisk, men det kan vara stereotypifierande att de enda muslimska mödrar som visas 

bär slöja vilket kommer behandlas i djupare detalj i diskussionsdelen.63 

Nedanstående är ett citat som ska behandlas från boken gällande omskärelse inom islam:  

Omskärelse – Det står inget om omskärelse i Koranen, utan omskärelse av pojkar går tillbaka på profetens sunna. 

Muhammed ska ha sagt att omskärelse är »lag för män«. Den kan utföras från pojkens sjunde levnadsdag fram 

till dess att han blir myndig. Omskärelse på pojkar yngre än två månader får göras av en muslimsk person med 

särskilt tillstånd, en mutel. Omskärelse på äldre pojkar görs av läkare.64 

 
57 Lars Binkemo & Krister Brolin 2016, Jobba med religion, Sanoma Utbildning AB, Stockholm, s. 110. 
58 Binkemo & Brolin 2016, s. 110. 
59 Binkemo & Brolin 2016, s. 110.  
60 Binkemo & Brolin 2016, s. 146. 
61 Binkemo & Brolin 2016, s. 146–147. 
62 Binkemo & Brolin 2016, s. 146.  
63 Binkemo & Brolin 2016, s. 146. 
64 Binkemo & Brolin 2016, s. 146. 
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Positiva aspekter med det ovanstående citatet är att det redogör för att omskärelse inte står i 

Koranen utan grundas på profetens sunna samt att det likt inom judendomen behandlar 

experter på just omskärelse vilket för inom islam är en mutel. Redogörelsen har dock samma 

brist som för redogörelsen för omskärelse inom judendom: muslimer som inte är omskurna 

nämns inte och behandlas inte i läroboken. Detta kommer lyftas upp för djupare behandling i 

diskussionsdelen.65 

2.4 Läromedel 4 

Det fjärde läromedlet som ska behandlas är Ole Högbergs, David Isaksson och Mats 

Sundqvists PRIO Religion Stadiebok som är avsedd för grundskolans senare del (årskurs 7–9). 

Det första som behandlas om omskärelse inom läroboken är för judendom. Texten om 

judendom tar upp en tiondel av en hel sida medan en illustration på en studerande pojke tar 

upp två tiondelar av innehållet på sidan och utgör tillsammans tre tiondelar av en sida i boken. 

Pojken har en form av skarf omkring sig och en stor rulle. Bilden är inte vidare problematisk i 

någon större benämning, men samtidigt kan det kritiskt ställas frågor gällande varför endast 

män får fokus som hårt studerande av religiösa texter för judendom. Illustrationen kommer att 

behandlas i djupare detalj inom diskussionsdelen.66 

Omskärelse behandlas under samlingsrubriken ”Några viktiga riter” med den särskilda 

benämningen ”Omskärelse och namngivning” där de direkt efterkommande är ”Att bli 

vuxen”, ”Äktenskap” och ”Begravning”.67 Följande citat kommer direkt från ”Omskärelse 

och namngivning”:  

När en pojke är åtta dagar gammal omskärs han. En mohel (speciellt utbildad person) eller läkare skär bort 

förhuden på pojkens penis. Därefter får barnet sitt namn. Utanför Israel är det vanligt att judar har dubbla namn, 

ett vardagsnamn och ett hebreiskt.68 

Senare i boken finns ytterligare ett relevant citat om omskärelse inom judendom som tar upp 

en trettiondel av en sida medan en bild på samma sida tar upp en fjärdedel på samma sida. 

Bilden innehåller judiska pojkar i Jerusalem med moderna klädstilar där det förekommer T-

shirts, shorts, sandaler, och gympaskor. Endast en pojke på bilden har långa byxor medan alla 

pojkar på bilden har kippa på huvudet. En möjlig stereotyp som folk kan få av bilden är att 

 
65 Binkemo & Brolin 2016, s. 146.  
66 Ole Högberg, David Isaksson & Mats Sundqvist 2014, PRIO Religion Stadiebok, Sanoma Utbildning AB, 
Stockholm, s. 169. 
67 Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014, s. 169. 
68 Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014, s. 169.  
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alla pojkar i Jerusalem skulle ha kippa på sig och reflekterar inte fulla verkligheten. Bilden 

kommer behandlas i djupare detalj i diskussionsdelen.69 

Följande citat kommer från sidan:  

Då Jesus var åtta dagar gammal blev han, liksom alla judiska pojkar, omskuren.70 

Det ovanstående citatet delar samma grundläggande problem som citatet från sida 169 i 

boken, d.v.s. att det framställs som om att alla judiska pojkar i världen skulle vara omskurna 

och innebär att de judar som inte är omskurna blir exkluderade sett till bilden som ges av 

judar. I diskussionsdelen i rapporten kommer citaten från sida 169 och 202 att behandlas i 

högre detalj.71  

Inom läroboken får omskärelse inom islam en åttondel av en sida ägnad åt ämnet i 

underrubriken ”Namngivning och omskärelse” medan det även tillkommer en illustration som 

är ritad med samma stil som på illustrationen av en judisk pojke på sida 169 i boken. 

Illustrationen innehåller 3 personer: en ung man, en ung kvinna och en äldre man som håller 

på att skriva ett äktenskapskontrakt. Männen har band på huvudet och kostym medan kvinnan 

har en enkel klänning, hästsvans och ingen slöja. En stereotyp som kan möjligtvis förmedlas 

genom bilden är att det är mannen som ska vara som en form av arrangör/ledare där den som 

skriver äktenskapskontraktet är en äldre man med skägg medan den yngre mannen och 

kvinnan ser på. En positiv aspekt med illustrationen är att den innehåller en muslimsk kvinna 

och ger därav mer nyans sett till de kvinnor som existerar inom islam: inte alla muslimska 

kvinnor bär slöjor.72 

Under rubriken ”Namngivning och omskärelse” finns information som ska citeras och lyder 

följande:  

I Koranen står ingenting om att muslimska män ska omskära sig. Däremot finns påbudet i en så kallad hadith (se 

Urkunder), och därför räknas manlig omskärelse som en del av profeten Muhammeds tradition. Omskärelsen kan 

ske några dagar efter födseln eller, som till exempel Turkiet, vid fem till tio års ålder.73 

 
69 Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014, s. 202. 
70 Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014, s. 202. 
71 Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014, s. 202. 
72 Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014, s. 234. 
73 Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014, s. 234. 
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I det ovanstående citatet avdramatiseras inte omskärelse, Turkiet får återigen likt vissa andra 

läromedel vara som representant för islam och icke omskurna män blir inte representerade i 

texten. Citatet kommer behandlas i högre detalj i diskussionsdelen.74 

2.5 Läromedel 5 

Det femte relevanta läromedlet i undersökningen är Ole Högberg, David Isaksson och Mats 

Sundqvists Religion PRIO 9 som är avsedd för elever på högstadiet (årskurs 7 till 9). 

I allmänhet behandlas omskärelse i låg grad i läromedlet. Totalt behandlas omskärelse och 

relevant diskussion om det på en niondedel av en hel sida. Omskärelsedelen är 

innehållsmässigt placerad inom rubriken ”Har religionsfriheten gränser?” och den direkt 

efterföljande rubriken innehållsmässigt är ”Begränsad religionsfrihet”.75  

Nedanför kommer ett citat med relevant information från sidan om omskärelse: 

Det finns också mer allmänna frågor som handlar om barnets rätt gentemot föräldrars önskemål. Föräldrar har 

rätt att uppfostra och undervisa sina barn enligt sin religiösa tro (Europakonventionen tillägg 2). Men det finns 

de som menar att barn själva ska få bestämma om de till exempel vill döpas till en viss tro. Omskärelse av 

judiska och judiska pojkar har också ifrågasatts på sådana grunder.76 

Den ovanstående texten lyckas nyansera genom att förmedla om hur diskussioner och 

ifrågasättande av omskärelse. Samtidigt saknas en form av avdramatisering av omskärelse 

som hade kunnat ge mer insikt om vad omskärelse verkligen innebär medicinskt. På grund av 

nämnandet av diskussionen om omskärelse med splittrade åsikter kommer citatet att få ett 

särskilt stort utrymme för behandling inom diskussionsdelen.77 

2.6 Läromedel 6 

Det sjätte relevanta läromedlet som läggs upp för behandling inom diskussionsdelen är Petra 

Axheimer, Bengt Tollstadius och Ingemar Öbergs Religionsboken för Sverige: En basbok och 

som är avsedd för elever på högstadiet (årskurs 7 till 9) samt gymnasiet som saknar de 

nödvändiga grundkunskaperna i religionsämnet. Med andra ord är boken avsedd för studenter 

som behöver ta del av grundläggande information för att kunna klara av det senare direkta 

religionskursen eller religionskurserna på högstadiet och gymnasiet. Läroboken är ämnad och 

skapad för förberedande syfte för studenter på högstadiet och gymnasiet. 

 
74 Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014, s. 234. 
75 Ole Högberg, David Isaksson & Mats Sundqvist 2014, PRIO Religion 9, Sanoma Utbildning AB, Stockholm, s. 33 
& 36.  
76 Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014, s. 36.  
77 Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014, s. 36.  
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Omskärelse behandlas under rubriken ”Några viktiga händelser i livet”. På samma sida 

behandlas även tre huvudinriktningar för judendom och högtider. Innehåll berörandes 

omskärelse tar upp totalt en åttondel av sidan.78 

Nedanför kommer citat om omskärelse från boken: 

Omskärelse görs på pojkarna när de är små (helst bara åtta dagar gamla) och denna handling betyder att pojken 

tar del av förbundet med Gud. Rent kroppsligt innebär omskärelse att förhuden på penis skärs bort. Det finns 

olika uppfattningar om för- och nackdelar med omskärelse. Å ena sidan anses den ge bättre hygien Å andra sidan 

anses den smärtsam och senare minska sexuell njutning.79 

Den ovanstående texten avdramatiserar omskärelse genom dess förklaring om vad omskärelse 

innebär rent medicinskt och förmedlar även hur det förekommer olika uppfattningar om 

omskärelse sett till för- och nackdelar. Det finns dock vissa problematiska inslag. Den första 

problematiken är att texten behandlar judar som en kollektiv grupp och framställer det som 

om att alla judar skulle vara omskurna vilket inte reflekterar verkligheten i full grad. Icke 

omskurna judar blir med andra ord exkluderade. Den andra problematiken är att vid 

nämnandet av den existerande diskussionen kring omskärelse klargörs inte vad för grupper 

som argumenterar för vad. Texten kommer få djupare behandling i diskussionsdelen.80 

Omskärelse för islam behandlas på liknande sätt i boken och går även under exakt samma 

rubrik, d.v.s.  ”Några viktiga händelser i livet”. Totalt behandlas omskärelse inom islam på en 

tredjedel av en hel sida. På grund av hur mycket innehåll som finns på sidan med omskärelse 

inom islam kommer behandlingen av innehållet att summeras istället för ett flertal direkta 

citat från boken.81 

Författarna förmedlar att inom islam ska ett nyfött barn få höra trosbekännelsen så fort som 

möjligt efter att ha fötts och får efter sju dagar sitt namn. Författarna argumenterar att det inte 

finns något som direkt är som dopet inom, men argumenterar att omskärelsen kan ses som en 

form av dop. Författarna förmedlar att Koranen inte säger något om omskärelse utan 

förmedlar att det förekommer samt har en religiös betydelse för pojkar. Direkt efteråt 

förmedlas att omskärelse innebär att förhuden på penisen hos pojkar skärs bort och att det 

inträffar när de är små. Författarna argumenterar att omskärelse är ett yttryck för gemenskap 

 
78 Petra Axheimer, Bengt Tollstadius & Ingemar Öberg 2009, Religionsboken om Sverige: En basbok, 
Studentlitteratur AB, s. 121.  
79 Axheimer, Tollstadius & Öberg 2009, s. 121.  
80 Axheimer, Tollstadius & Öberg 2009, s. 121. 
81 Axheimer, Tollstadius & Öberg 2009, s. 125. 
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inom islam som dessutom kan jämföras med dopet inom kristendom samt att liknande 

existerar inom judendom. Avslutningsvis berättar författare att det även finns något som 

kallas för könsstympning och att det är en tradition i Afrika inom vissa kulturer, men som inte 

har kopplingar till islam.82 

I boken behandlas omskärelse inom islam med flera problematiska inslag. Den första 

problematiken är att kristendomen och dopet används som en grund för en så kallad 

gemensam upplevelse, men hade möjligtvis fungerat bättre med mer avlägsna och neutrala 

termer istället för just kristendomen som utgångspunkt. Den andra problematiken är att det 

framställs som om att alla muslimska män är omskurna medan den tredje problematiken är att 

författarna valt att just behandla manlig och kvinnlig omskärelse inom samma rubrik när den 

enda likheten mellan de två är att det handlar om ett ingrepp. Vad de innebär medicinskt samt 

efterföljande effekter är annorlunda och bör inte diskuteras i förhållande till varandra.83 

Texten kommer att diskuteras djupare i diskussionsdelen. 

2.7 Läromedel 7 

Utkik 7–9 Religion är det sjunde läromedlet som ska behandlas och är skriven tillsammans av 

Hans Olofsson & Rolf Uppström. Boken är avsedd för högstadiet (årskurs 7 till 9). 

Omskärelse för judendom behandlas med så mycket informationen att delen kommer 

summeras istället för citat. På sidan tar omskärelse totalt upp en sjättedel. Det finns också en 

bild på en kvinnlig rabbin som leder ett giftermål mellan ett brudpar under en baldakin. 

Bilden tar upp en sjättedel av sidans innehåll.84 

Författarna förmedlar att enligt traditionen ska alla judiska pojkar bli omskurna åtta dagar 

efter att ha fötts. Vidare förmedlas det att vid omskärelsen skärs den yttersta hudfliken på 

penisen, förhuden, bort och det förmedlas att Tanakh berättar om hur Gud befallde Abraham 

att alla som tillhörde hans släkt skulle bli omskurna med anledningen att det skulle agera som 

ett tecken på att Gud hade valt ut dem till sitt folk. Författarna berättar att för de flesta judar är 

omskärelse en grundläggande aspekt av att tillhöra judendom och att vuxna konvertiter därav 

måste tillåta sig bli omskurna.85  

 
82 Axheimer, Tollstadius & Öberg 2009, s. 125. 
83 Axheimer, Tollstadius & Öberg 2009, s. 125.  
84 Hans Olofsson & Rolf Uppström 2014, Utkik 7–9 Religion, Gleerups Utbildning AB, s. 45. 
85 Olofsson & Uppström 2014, s. 45. 
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Författarna lyckas avdramatisera omskärelse genom att förmedla vad det innebär rent 

medicinskt och hänvisar även till Gamla Testamentet som källa vilket backar upp författarnas 

information. Mindre positiva aspekter däremot är att det inte klargörs vilka inriktningar av 

judendom som det är obligatoriskt att bli omskuren inom och dessutom blir icke omskurna 

judar exkluderade genom att ej omnämnas. Texten kommer att diskuteras senare i 

diskussionsdelen.86 

På samma sida finns som tidigare nämnt en bild med ett brudpar under en baldakin och 

ceremonin leds av en kvinnlig rabbin. Rabbins enda utmärkande utdrag som uttrycker 

tillhörande till judendom är kippan på hennes huvud och bör i övrigt en lång lila skjorta, 

svarta byxor och en klocka på vänster arm. Bilden i allmänhet saknar religiös klädsel bortsett 

från den kvinnliga rabbinens kippa och innehåller därav inga direkta stereotyper utan är 

snarare normbrytande eftersom det visas upp en kvinnlig rabbi som inte är accepterad av vissa 

ortodoxa judar.87  

Ovanstående bekräftas under texten nedanför bilden: 

Ett brudpar under en baldakin. Ceremonin leds i det här fallet av en kvinnlig rabbin. Många judar har inget emot 

detta men ortodoxa judar godtar bara manliga rabbiner.88 

Bilden kommer få särskilt stort utrymme i diskussionsdelen på grund av dess normbrytning. 

Omskärelse inom islam behandlas under rubriken ”Omskärelse” och tar upp en niondel av en 

sida. Det finns också en bild på samma sida som tar upp tre niondelar av sidans innehåll.89 

Följande information ges om omskärelse inom islam:  

De flesta muslimska pojkar blir omskurna när de är mellan fem och sju år gamla. Omskärelsen innebär att den 

yttersta hudfliken på penis avlägsnas. Det är alltså en sed som påminner om judendomen (se s. 45). I Koranen 

står det ingenting om omskärelse, men i några av haditherna rekommenderas det eftersom profeten Abraham var 

omskuren.90 

Författarna lyckas avdramatisera omskärelse inom islam genom att förklara vad det innebär 

rent medicinskt och undviker att framställa som om att alla muslimska män blir omskurna 

genom att hänvisa till ”de flesta” muslimska pojkar, inte alla. Författarna förtydligar att 

 
86 Olofsson & Uppström 2014, s. 45. 
87 Olofsson & Uppström 2014, s. 45. 
88 Olofsson & Uppström 2014, s. 45. 
89 Olofsson & Uppström 2014, s. 207. 
90 Olofsson & Uppström 2014, s. 207. 
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omskärelse inte är något som står i Koranen utan har bakgrund i haditherna. Texten kommer 

att behandlas i djupare detalj i diskussionsdelen.91 

Bilden på sidan innehåller ett islamiskt bröllopspar från ön Sulawesi i Indonesien och 

förmedlar om hur kulturen påverkas av mötet mellan buddhister och hinduer. Mannen på 

bilden har gröna, glittriga kläder med guldfärgade metalldelar. Mannens top hat är helsvart 

och helt pyntad med guld/guldliknande föremål. Liknande gäller för kvinnan som också har 

gröna glittriga kläder med guldfärgade metalldelar som mannen, men istället för en top hat har 

kvinnan en form av blomhatt där blommorna är gjorda av guld eller guldfärgade föremål. 

Bilden kan till viss del vara problematisk eftersom det kan ge en stereotyp om att alla 

islamska bröllopspar i Indonesien skulle klä sig i guldfärgade metaller och glittriga gröna 

kläder vid giftermål, men samtidigt ger bilden även en inblick i hur den allmänna kulturen har 

påverkats av mötet med buddhister och hinduer och kommer därav få särskilt stort utrymme i 

diskussionsdelen.92 

2.8 Läromedel 8 

Det åttonde och sista läromedlet som ska behandlas är Olov Jansson och Linda Karlssons 

Religionskunskap A: en mosaik som är avsedd för gymnasiet.  

Omskärelsen för judendom behandlas under rubriken ”Vid livets början” och det relevanta 

innehållet tar upp en fjärdedel av innehållet på sidan.93 

Nedanstående citat från boken behandlar omskärelse inom judendom: 

Ceremonierna vid livets början handlar om tacksamhet över födelsens under och om att barnet ska bli medlem i 

förbundet mellan Gud och det judiska folket: Är det en nyfödd flicka hålls en högtidlig namngivning. Ofta äger 

den rum i synagogan på sabbatsgudstjänsten närmast efter födseln genom att pappan tillkännager flickans namn 

och läser en speciell bön. Är det en pojke ska han omskäras på åttonde dagen. Omskärelsen, brit mila, är ett 

tecken på förbundet och enligt traditionen har den tillämpats sedan Abrahams tid. I samband med omskärelsen 

får pojken sitt namn.94 

Till vänster om texten med informationen om omskärelse finns en förklaring gällande vad brit 

och mila innebär samt vad omskärelsen innebär rent medicinskt och lyder följande: 

 
91 Olofsson & Uppström 2014, s. 207. 
92 Olofsson & Uppström 2014, s. 207. 
93 Olov Jansson & Linda Karlsson 2009, Religionskunskap A: en mosaik, Bonnier Utbildning AB, s. 65. 
94 Jansson & Karlsson 2009, s. 65. 
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Brit betyder förbund, mila betyder omskärelse. Omskärelsen är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att en del av 

förhuden avlägsnas.95 

Författarna lyckas med att avdramatisera omskärelse genom att förklara vad det innebär rent 

medicinskt och förklarar dess ursprung. Informationen hade dock blivit mer inkluderande och 

mer verklighetsreflekterande om det förklarades att inte alla judar är omskurna. Texten 

kommer att diskuteras i högre detalj under diskussionsdelen.96 

Precis som för judendomen behandlas omskärelse inom islam i en rubrik vid namn ”Vid livets 

början”.97 Informationen börjar på slutet av en sida där det tar upp en tiondel av innehållet och 

slutar vid början på en annan sida.98 På den andra sidan tar innehållet om omskärelse upp en 

tiondel. På den andra sidan också tre bilder av livets skede i tre världsdelar.99 

Följande information kommer från texten:  

Seden att omskära pojkar går tillbaka till berättelserna om Abraham och är även en del av Muhammeds sunna.100 

När omskärelsen sker varierar, allt från några dagar efter födelsen och fram till 13- eller 14-årsåldern.101 Det 

händer även att män som konverterar till islam låter omskära sig.102 

Författarna lyckas förmedla att det varierar sett till när omskärelsen inträffar inom islam, men 

nämner inte att inte alla muslimska män är omskurna. Det nämns däremot att det inträffar att 

män som konverterar till islam låter sig bli omskurna vilket antyder på att inte alla låter sig bli 

omskurna.103 

Som tidigare nämnt finns även tre bilder som behandlar islam och kultur. Texten till vänster 

om bilderna ger en beskrivning: 

Livets skeden i tre världsdelar – hur samverkar religion och kultur? En nyfödd hör trosbekännelsen i Brunei. Ett 

par vigs i en moské i New York. Vänner och släktingar firar bröllopsfest i Marocko.104 

Bilderna och den tillhörande texten tar tillvara islams existens på det internationella planet 

och förmedlar att det är en religion som utövas runt omkring i världen och inte på en enskild 

 
95 Jansson & Karlsson 2009, s. 65. 
96 Jansson & Karlsson 2009, s. 65. 
97 Jansson & Karlsson 2009, s. 114. 
98 Jansson & Karlsson 2009, s. 114–115.  
99 Jansson & Karlsson 2009, s. 115.  
100 Jansson & Karlsson 2009, s. 114. 
101 Jansson & Karlsson 2009, s. 114–115. 
102 Jansson & Karlsson 2009, s. 115. 
103 Jansson & Karlsson 2009, s. 115. 
104 Jansson & Karlsson 2009, s. 115. 
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plats i världen. På grund av denna nyans kommer bilderna att få särskilt stort utrymme i 

diskussionsdelen.105 

3. Diskussion 

Hur framställs judendom och islam i svenska läromedel för högstadiet och gymnasiet med 

fokus på omskärelse och stämmer resultaten överens med teorin om kritisk maktdiskurs? 

Med fokus på omskärelse presenteras judendom och islam på varierande sätt i läromedlen. 

Mellan vissa läromedel finns det vissa likheter medan för andra är det istället skillnader. 

Likheterna och skillnaderna inom läromedlen kommer lyftas upp där likheter och likheter 

mellan framställningen för judendom respektive islam kommer redogöras för. 

I allmänhet har bilderna och illustrationer av judar och judiska symboler inte varit vidare 

problematiskt utan istället snarare varit motsatsen. Exempelvis ges en bild av en judisk pojke i 

ett läromedel utan kippa.106 I ett annat läromedel lyfts en ung studerande jude fram som läser 

en rulle med text.107 Dessa nämnda bilder kan dock vara problematiska inslag eftersom de har 

tendenser att just fokusera på judiska män. Andra bilder har också fått komma fram. En 

lärobok i synnerhet gav en nyanserad bild av judiska kvinnor där en kvinnlig rabbin visades i 

läromedlet.108 Dessutom framkom det i texten under bilden information om diskursen om 

kvinnliga rabbiner (vissa judar är emot det) och vilka som för den typen av diskurs (ortodoxa 

judar). Här får en kvinnlig rabbi möjlighet till att visas som något som existerar inom 

judendom trots viss (potentiellt sexistisk) diskurs bland ortodoxa judar vilket kan ses som ett 

ställningstagande emot vissa åsikter hos vissa individer som tillhör judendom.109 Med andra 

ord blir fotot på den judiska rabbin en av de progressivare bilderna som har framkommit som 

en följd av undersökningen. 

En trend i allmänhet för judendom är att vid delar om judendom som behandlar omskärelse 

saknas det bilder och/eller illustrationer på judar i flera läromedel. I allmänhet är dock 

bilderna inte vidare problematiska i de läromedel som det finns bilder och illustrationer vilket 

är en kontrast i jämförelse med islam där det istället alltid finns bilder på muslimer vid 

omnämnandet av omskärelse och flera av bilderna är problematiska. I majoriteten av 

läromedel så görs det dock åtminstone försök till att nämna omskärelse som en likhet mellan 

 
105 Jansson & Karlsson 2009, s. 115. 
106 Binkemo & Brolin 2016, s. 110. 
107 Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014, s. 169. 
108 Olofsson & Uppström 2014, s. 45. 
109 Olofsson & Uppström 2014, s. 45. 
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islam och judendom och kan då ses som en motsvarighet mot upptäckterna i Yanarocaks 

vetenskapliga artikel.110  

Ett stort problem med bilderna som får träda fram inom islam i läromedlen är att de tenderar 

att vara fokuserade på huvudsakligen män och i allmänhet framställs islam som något 

”östligt” och från ”östliga” människor. Direkta exempel på detta är hur vissa läromedel faller 

tillbaka på Turkiet och folk från Turkiet vid omnämnandet av omskärelse. I ett läromedel 

visas en muslimsk pojke som poserar i en sultandräkt i Turkiet.111 I ett annat läromedel visas 

en omskärelsefest innehållandes en turkisk familj i Tyskland där fokus är på en muslimsk 

pojke med mantel och spira där det även omnämns att pojken blir behandlad som en kung.112 

Problemet med just de bilderna är att de endast visar upp muslimer från just Turkiet vilket gör 

att det kan bildas missförstånd om traditioner för muslimska pojkar i Turkiet (att de skulle få 

gå omkring med spiror och mantlar och andra prydnader vid viktiga livshändelser som 

omskärelse). Bilderna som får träda fram i läromedlen faller i kritiken från Otterbeck gällande 

att muslimer framställs som homogena grupper med till exempel universella liknande 

uppfattningar överallt vilket inte stämmer med verkligheten.113  

Inom islam finns det endast ett läromedel som avviker från bilden om islam och muslimer 

som något ”östligt” och det är Olov Jansson och Linda Karlssons Religionskunskap A: en 

mosaik. Här får bilder komma fram om livets skede i form av tre olika bilder från tre olika 

delar av världen. Den första bilden på sidan visar hur en nyfödd bebis får höra 

trosbekännelsen i Brunei, den andra bilden skildrar ett pars vigsel i en moské i New York och 

avslutningsvis hur vänner och släktingar deltar på bröllopsfest i Marocko som en del av 

firandet. Här lyckas författarna att visa islams universalism, nämligen att islam inte är något 

som enbart är del av något ”östligt” som utövas av ”östliga” människor som en del av ”icke 

västerländsk” kultur utifrån ett orientaliskt perspektiv utan att islam är något som är utspritt 

över världen och som faktiskt existerar inom exempelvis USA. Som en följd av detta är bilden 

den mest progressiva bilden som har framkommit som en följd av undersökningen, men 

dessvärre är den också ensam om att ge en bild om islams universalism i anknytning till 

redogörelse av omskärelse av allt källmaterial som har studerats.114 

 
110 Yanarocak 2019, s. 137–156. 
111 Alm 2009, s. 9.  
112 Ring 2012, s. 130. 
113 Otterbeck 2005, s. 795–812. 
114 Jansson & Karlsson 2009, s. 115. 
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Inom sitt kapitel i en antologi lyfter Skog fram kritik att läroböcker har tendenser att ge 

ofullständiga eller rentav felaktiga bilder om judar och judendom. Detta är något som 

dessvärre gäller för en klar majoritet av de studerade läroböckerna, men det som är unikt här 

är att det inte ges enbart ofullständiga och felaktiga bilder om just judar och judendom utan 

exakt samma gäller även för muslimer och islam. Muslimer och judar blir porträtterade i 

allmänhet med homogena beskrivningar sett till traditioner. Om elevers enda breda källa till 

judar och muslimer skulle vara läroböckerna i undersökningen skulle de med stor sannolik få 

uppfattningar om att alla judar och muslimer skulle vara omskurna vilket inte reflekterar 

verkligheten.115  

Dijk kritiserar i ett kapitel i en antologi gällande att offentlig diskurs inom exempelvis 

läroböcker påverkar människor genom att sprida och öka rasismen hos dem. Medan böckerna 

inte är egentligen fullt ut rasistiska, intoleranta eller främlingsfientliga på ett särskilt vidare 

alarmerande sätt så innehåller dem dock tvivelaktiga aspekter som i helhet gör att dem blir 

problematiska, nämligen att ofullständiga eller felaktiga bilder ges av judar och muslimer i 

världen.116  

Inom tidigare forskning från Oxford research i form av en vetenskaplig artikel på uppdrag av 

Diskrimineringsombudsmannen framkom det att i allmänhet blir islam framställd som en 

politisk och regelstyrd religion som är väldigt krävande för dess anhängare, men att det hade 

blivit bättre med åren i läromedel och att läromedel nu överensstämmer med värderingar i 

läroplaner. Detta gäller till viss del även för de svenska läromedel som har analyserats i 

rapporten, men problematiken här är att eftersom omskärelse i allmänhet blir framställt som 

något som alla inom islam och judendom genomför så framstår det som om att det är 

regelmässigt ett måste genomföra omskärelse vilket inte överensstämmer med verkligheten. 

Med andra ord faller de analyserade läromedlen till viss del in i fallgropen som beskrevs i 

Oxford researchs vetenskapliga artikel.117  

Gällande om hur resultatet stämmer överens med teorin om maktdiskurs och hur det kan ha 

påverkat läromedel har det inte framkommit resultat som på något sätt skulle bevisa att 

maktdiskursen har lett till rasistiska skildringar, men däremot har det funnits stora brister med 

att förmedla nyanserade bilder av omskärelse inom islam och judendom där islam får en 

avsevärt sämre framställning av judendom. Omskärelse bliri allmänhet inte avdramatiserad av 
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majoriteten av läroböckerna och stora delar av informationen i böckerna är onyanserad. 

Illustrationer och bilder av judar var inte vidare problematiska, men samma upptäckt gällde 

inte för islam som återigen framställdes mindre positivt och nyanserat än judendom i bilder 

och illustrationer. Böckerna faller i allmänhet in i en stor del av den kritik av läroböcker som 

kommit fram i den tidigare forskningen och går därav på liknande spår som många andra 

läroböcker. Detta resulterar med andra ord i att de granskade läroböckerna faller in i 

maktdiskursen i linje med andra läromedel.   

Hur mycket vikt läggs vid omskärelse i jämförelse med övrigt material i läromedlen och finns 

det skillnader i framställning mellan de olika läroböckerna? 

I allmänhet får omskärelse lite utrymme för behandling i jämförelse med övrigt material i 

läromedlen. Till viss del kan det vara förståeligt eftersom omskärelse ändå är något som sker i 

början av livet och när det sedan är utfört så är det över. Problemet som majoriteten av 

läromedel har dock är att många av läromedlen tenderar att tillskriva omskärelsen hos judar 

och muslimer som en allmän del av traditionen hos samtliga judar och muslimer i världen 

vilket inte överensstämmer med verkligheten eftersom judar och muslimer inte är homogena 

grupper med exakt samma traditioner och utövande. Med andra ord faller en majoritet av 

läromedlen in i den kritik som Otterbeck förde fram i sin vetenskapliga artikel.118  

Jackson kritiserade i en vetenskaplig artikel att många läromedel dessvärre tenderar att 

behandla mer kontroversiella ämnen på sätt som inte är vidare substantiella och återigen är 

detta ett problem med de studerade läroböckerna i allmänhet. Informationen är väldigt 

grundläggande och vissa har en bild eller illustration. Det finns inte mycket sann substans för 

lärare att egentligen hämta från läroböckerna. Det finns överliggande brister med att 

exempelvis avdramatisera omskärelse och många texter är så kortfattade att inkluderingen inte 

leder till förståelse på en djupare nivå. Informationen om omskärelse är i allmänhet begränsad 

till just en sida i läroböckerna, men det är inte nödvändigtvis positivt när informationen är 

huvudsakligen grundläggande och i flera fall onyanserad.119 

Mandel, Meer, Silverstein, Robbins & Ozyureks kritiserar i deras vetenskapliga artikel inom 

islamofobi har det funnits tendenser att betrakta all form av omfamnande av islam som en 

omfamning av icke-frihet, exempelvis läroböckerna. Börge Rings Religion – helt enkelt är 

ensam i att nyansera och nämna diskussionerna om omskärelse sett till att vissa vill förbjuda 
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omskärelse medan andra argumenterar att ett förbjud är i sig ett direkt försök att hindra 

individens rättighet till att utöva religionsfrihet. Övriga läromedel saknar helt och hållet 

liknande nyans och därav framkommer inte riktigt diskussioner om frihet och rättigheter vid 

omnämnande av omskärelse i en klar majoritet av läroböckerna. Som tidigare nämnt är det 

inte nödvändigtvis positivt att omskärelse tar upp i allmänhet en sida i nästan alla granskade 

läroböckerna när det bara förekommer onyanserade framställningar och grundläggande 

information.120 

Precis som i Yanarocaks vetenskapliga artikel framkommer det att en majoritet av läromedlen 

drar kopplingar mellan de två religionerna med omskärelse som en gemensam 

religionstradition (dock nämner inte alla läroböcker att omskärelse inte genomförs av alla 

judar och muslimer) och det hanteras inte egentligen på något tvivelaktigt sätt utan nämns 

istället konkret för att finna likheter mellan religioner.121   

3.1 Slutsatser 

Efter att totalt 8 svenska läromedel i form av läroböcker granskats så finns det klara 

tvivelaktiga aspekter som har upptäckts med läroböckerna. I allmänhet har det varit stora 

problem med att avdramatisera omskärelse genom att förklara vad det innebär rent 

medicinskt. Samtliga läromedel har problemet att delarna om omskärelse är så begränsade att 

om lärare vill ha ordentligt med underlag för att nyanserat behandla omskärelse inom 

judendom och islam så måste läraren leta efter annat material för att bygga upp 

undervisningsstoff. I majoriteten av texterna är informationen så översiktlig och snarlika 

varandra till den grad att kombinerandet av uppskattningsvis fyra av läromedlen för stoff till 

lektion skulle i slutändan vara onödigt med tanke på hur identiska av texterna är. Även 

bilderna har till viss del varit problematiska, dock som tidigare nämnts har judar framställts på 

ett mer positivt sätt i jämförelse med muslimer. Här har exempelvis en judisk rabbin fått 

komma fram som ett progressivt exempel. För just islam finns det i synnerhet en god skildring 

i form av bilderna inom Olov Jansson och Linda Karlssons Religionskunskap A: en mosaik 

där islams universalism på det internationella planet visas och elever kan direkt förstå att 

islam inte är något så kallat ”östligt” utan faktiskt något som tillhör det internationella planet. 

Likt läromedlen förekommer det inte nödvändigt vis direkta former av främlingsfientlighet, 

intolerans eller rasism utan snarare tvivelaktiga diskurser från äldre tider i form av 

stereotypifiering och tendenser att behandla judar och muslimer som homogena grupper när 
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det i själva verket inte reflekterar verkligheten. Inte alla judar är omskurna och inte alla 

muslimer är omskurna.122 

Gällande om hur resultaten av undersökningen stämmer överens med definitioner av 

islamfobi och judendom bör det konstateras att de inte gör det. Islamofobi innebär fördomar 

och fruktan gentemot islam och de som identifierar som anhängare till religionen.123 

Informationen inom islam i läroböckerna, med ett viktigt undantag, missar att bekräfta islams 

universalism över världen och är i allmänhet onyanserad samt alltför grundläggande, men 

utifrån definitionen av vad islamofobi kan det inte påvisas att läroböckerna har några direkta 

islamofobiska element. Antisemitism är ett helt spektrum av kontemporär och historiskt 

antijudiskt tänkande och beteenden där judar framställs som ett främmande element i 

europeiska samhällen.124 I allmänhet så framställs judendom inte direkt som något direkt 

östligt och utifrån de bilder samt illustrationer som har analyserats har det även framkommit 

att de har i allmänhet varit positiva skildringar där det i synnerhet i en lärobok skildras en 

kvinna med auktoritet i form av en kvinnlig rabbin. För att summera är presenterandet av 

islam och judendom i allmänhet onyanserad och grundläggande, men det är dock inget som i 

vidare mening som kan påvisa någon egentlig islamofobi och/eller antisemitism i 

läroböckerna.     

3.2 Vidare forskning 

I rapporten har svenska läromedel skrivna på svenskt språk analyserats. De analyserade 

böckerna har också avgränsats med 2009 som begränsning för böckernas publiceringsdatum. 

Här finns det då intressanta koncept för vidare forskning. Det som kan vara av intresse vore 

eventuella liknande undersökningar, men med andra länders läroböcker med andra språk än 

svenska som grund. Hur lika eller olika skulle resultaten vara om samma typ av 

undersökningar skulle göras på till exempel läroböcker från Finland, Norge och Danmark? 

Skulle det kunna finnas unika aspekter med de ländernas läroböcker som inte återfinns i 

övriga länders läroböcker sett till presenterandet av islam och judendom?  

Ytterligare ett område av intresse att undersöka vore en större undersökning mellan 

läroböcker från tidigare årtionden i jämförelse med mer nutida läroböcker. Ett exempel kan 

vara att undersöka hur judendom och islam presenteras i svenska läroböcker från 1960-talet, 

 
122 Harrie 2016, s. 67. 
123 Harmon, Angela 2018, ”islamophobia”, Salem Press Encyclopedia. Hämtad 09-02-2020. 
124 Chazan, Robert & Davies, Alan 2005, ”Anti-Semitism”, Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones (red.), andra 
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1970-talet och 1980-talet för att sedan jämföra med hur religion presenteras i kontemporära 

läroböcker från 2010-talet. Vad utmärker läroböckerna från de tidigare decennierna sett till 

presenterandet av islam och judendom? Vad utmärker de kontemporära läroböckerna? Vad 

finns för likheter och skillnader? Detta skulle vara ett förslag på vidare forskning inom ämnet, 

dock skulle omfånget på en sådan behandling av ämnet behöva ett avsevärt större utrymme än 

uppskattningsvis trettio sidor och snarare minst etthundra sidor om framtida forskare vill 

upprätthålla en kvalitativ undersökning. 

I rapporten har narrativanalys och visuell semiotik lagt grunden för rapportens metod medan 

teorin har varit en innehållsanalys. Den visuella semiotiken kunde ge rapporten en extra 

dimension sett till att analysera de illustrationer och foton som fanns i läroböckerna. 

Narrativanalysen påverkar rapporten genom att visa hur omskärelse inom islam och judendom 

presenteras samt om de faller in i de traditionellt onyanserade framställningarna likt tidigare 

läroböcker, men samtidigt hade en kvalitativ innehållsanalys kunnat ge en överblickande 

helhetssyn på innehållet i allmänhet och omskärelse i synnerhet vilket hade kunnat belysa 

aspekter som en narrativanalys. Rapportens innehållsanalytiska teori täcker till viss del in 

detta, men en kombination av just den innehållsanalytiska teori och en kvalitativ 

innehållsanalys hade kunnat göra den typen av analys djupare. Sett till reliabilitet så kan det 

också kritiseras att undersökningen behandlar just åtta läroböcker där det bör konstateras att 

de läroböckerna inte kan vara som representativa för alla läroböcker i Sverige, men däremot 

kan det möjligtvis användas som ett stickprov som visar att läroböcker som används i 

skolverksamheten fortfarande inte är perfekta och framförallt enbart grundläggande sett till 

information. 
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