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Förord 

Detta arbete har varit en väldigt tidskrävande och påfrestande arbete att forska om. Men 
samtidigt så har den varit ett av de mest givande arbeten som jag arbetet med under hela min 
lärarutbildning. Jag vill med denna uppsats även passa på och tacka min första handledare Lena 
Berggren som hjälpte mig att hitta den rätta vägen genom detta arbete. Men även ett tack måste 
gå till min examinator Daniel Lindmark som hjälpte mig att se enkla lösningen i det mest 
komplicerade situationen. Slutligen så vill jag även passa på och tacka mina före detta elever som 
tillhörde årgången 2002 – 2005 på Rolambhovsgymnasiet, för att de inspirerade mig till att välja 
detta arbete. 
 
Tack! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Syftet med denna uppsats har varit att tydliggöra hur de svenska läroböckerna som 
behandlade ämnesområdena historia och religionskunskap för högstadieskolan har förändrat 
sitt sätt analysera samt framföra sitt budskap till eleverna. En granskande kvalitativt, kritisk 
och komparativ metod har används för att uppnå detta mål. De forskningsfrågor som har legat 
till grunden för detta arbete har försökt ta vid där professor Härenstams arbeten slutade, för att 
på så sätt slutföra det arbete som han påbörjade för längesedan. Arbetet har slutligen försökt 
visa att objektivismen hos läroboksförfattarna att skildra ämnesområdet islam inte fick sin 
egentliga start först efter den 11:e september 2001. Slutligen måste det nämnas att detta arbete 
även lägger grunden för vidare undersökning av kommande läroböcker som behandlar 
ämnesområdet islam för högstadiet. 
 
 
Sökord: Islam, Skolan, Högstadiet, Paradigmskifte, Kritiskt analys  
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Inledning 

 
Det var våren 2002 då jag för första gången kom i kontakt med att mina elever hade en väldigt 

negativ samt alienerade bild av ämnesområdet islam. Under denna period så hade jag precis 

läst ett år på lärarutbildningen i Stockholm, och hade nu blivit placerad att praktisera på en 

skola i centrala Stockholm. Under denna tid så hade jag i uppgift att lära ut grunderna i 

religionen islam till en klass av 27 gymnasieelever som läste första året på den 

samhällsvetenskapliga linjen. Många av dessa elever kom redan i början av lektionen 

framställa religionen islam, som något som enbart fanatiska självmordsbombare utövade. 

Bland tjejerna i klassen så hade den amerikanska filmen ’inte utan min dotter’ fått dem att tro 

att alla muslimer var hustrumisshandlare och aggressiva personer som begick hedersmord 

bara för att de kände sig hotade av den kvinnliga friheten i Sverige. Självfallet så blev jag 

såväl förvånad som chockad av deras redogörelser, men efter att fått möjligheten att diskutera 

med dem, om var exakt de hade fått sina information ifrån, så fick jag veta att det mesta var 

skildrat från massmedian. Men även en stor del av deras inblick kring ämnet islam kom 

faktiskt från de skolböcker som de hade läst på högstadiet.  

 

Det var först efter att jag började läsa dessa böcker som jag förstod var de hade fått sina idéer 

samt inblick om ämnet islam. Redan då beslutade jag mig för att jag en dag skulle komma och 

försöka lyfta fram dessa böckers utvecklingsprocess, för att på något sätt visa upp för läsarna 

till detta arbete, om hur mycket ett litet fel placerad värdeladdad begrepp kan skada, om den 

används till att försöka skildra världens nästa största religion. 

 
Dagens svenska medborgare blir ständigt påverkad av information ifrån yttre influenser som 

massmedia och politiska influenser som styr och påverkar vår vardagliga värld. Man kan inte 

längre jämföra en medborgare från mitten av 1900- talet med en annan som låter sig växa upp 

i dagens multidigitaliserade samhälle på 2000 talet. Dagens medborgare låter sig ständigt 

styras av dessa influenser som dagligen lägger grunden för denna persons sätt att värdera och 

låta sig uppfatta andra i såväl sin omgivning som andra på andra sidan av denna jordklot. Men 

var exakt börjar dessa influenser egentligen? Är det redan ifrån det tidiga barnstadiet eller är 

det senare. Förvisso beräknas inlärningsförmågan hos barnet börja väldigt tidigt. Eller är det 

så att den framtida medborgaren får sina influenser från det plats många av oss identifierar 

med kärnan till våra kunskaper, nämligen skolan? Skollagen 1985:1100 fastställer tydligt att 
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all undervisning i ett klassrum ”skall utformas i överstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen 

för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.”1 Men hur kan då 

detta fungera när läroboksförfattarna låter eleverna lära sig mer om den västerländska 

historien än om det övriga världen? Detta kan mycket väl skapa grunden för tanken om att det 

är ’vi mot dem’. Men vilka är då dem? Är det den röda kommunisten eller kanske den 

självmordsbenägna bombaren. Faktum är att större delen av all den information som redovisas 

i dessa böcker främst behandlar den europeiska eller den nordamerikanska historien. När de 

svenska läroböckerna redogör för utomeuropeiskt historia så blir startpunkten oftast vid 

kolonialtiden, vilket ger läsaren en väldigt skev bild av den övriga världens historia. 

Detsamma framkommer i de läroböcker som har till syfte att förmedla religionskunskap till 

elever i grundskolans senare år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A-C Starebron och Tomas Bergqvist, Lärarboken – från lärarnas Riksförbund (Sthlm 2003). Sidan 12. 
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1.1   Syfte & Frågeställningar  

Syftet med föreliggande uppsats är uppdelad i två delar, där den första delen har i uppgift att 

undersöka om framställningen av ämnesområdet islam samt de muslimska länderna kring 

mellanöstern har förändrats i de svenska läromedlen från början av 80-talet fram till 2005. 

Den andra delen går ut på att försöka ta vid där professor Kjell Härenstam slutade i sin 

undersökning av de svenska läroböckernas skildring av ämnesområdet islam. De 

frågeställningar som denna uppsats kommer att behandla har i uppgift att uppnå syftets bägge 

delar: 

• Hur har bilden av islam framställts genom åren i läroböckerna om man tittar på det ur 

det religiösa, historiska och politiska ämnesperspektivet? 

• Vad ansågs viktigt respektive mindre viktigt att redogöra om kring ämnesområdet 

islam i de svenska läroböckerna, samt hur har denna redogörelse förändrats med tidens 

lopp? 

• Hur har beskrivningen kring könsrollerna i religionen islam skildrats i läroböckerna 

genom tiderna? 

• Uppfyller läroböckerna läroplanens riktlinjer gällande saklighet och allsidighet när de 

redogör för ämnesområdet islam? 

 

 

1.2   Avgränsning 

Denna forskningsuppsats är baserad på den forskningslitteratur och det material som har 

funnits tillgängliga, via Umeå universitet och stadsbibliotek men även delvis andra arbeten 

som har gjorts kring samma ämne som denna uppsats. Arbetet har i uppgift att följa hur 

utvecklingen i de svenska läroböckerna med ämnesinriktningen historia och religionskunskap 

för högstadiet har förändrats i sitt sätt att redogöra för ämnesområdet islam under 

tidsperioderna 1980 till 2005. Detta arbete är därför indelad i tre olika kapitel som sträcker sig 

under tre olika perioder. Dessa periodiseringar har strukturerats efter de läroböcker som 

funnits till hands under undersöknings perioden. Det är även viktigt att poängtera att under 

vissa perioder så utgavs det ej några nya läroböcker, vilket har gjort att strukturen för att 

arbetet har kommit att gälla enligt den modell som presenteras i dispositions delen.  
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1.3   Källmaterial  

Denna uppsats är baserad på de religionskunskaps och historia böcker som användes i de 

flesta svenska högstadie- och gymnasieskolorna i landet under de givna perioderna 1980 – 

2005. Dessa böcker kommer nu att struktureras upp efter de givna perioderna som denna 

uppsats har i syfte att förmedla i detta arbete. Dessa kapitel representerar två skilda läroplaner, 

nämligen Lgr80 och Lpo94. En tydligare inblick på dessa läroplaner kommer att ges innan 

resultat delen i detta arbete presenteras. 

 

Kapitel I: Perioden 1980 – 1990 

Berg Leif, Lennart Husén, Karin Skrutwiski, Bo Kage Carlson, Religion och liv 3 – Läsebok 

(Malmö 1986). 

A Björnsson, C Brundenius, K Carlqvist m.fl., Historia i världen (Solna 1982). 

L Hildingson, L Husén, K Reinhold Haellquist, Historia 3 – Nio arbetsområden för 

högstadiet (Örebro 1980). 

Lars Hildingson, Levande Historia 3 för högstadiet (Örebro 1987). 

Jan Kieser och Kjell Rydén, Samhällsboken (Örebro 1986). 

Lindquist Arne, SAMS: samhälle, historia, religion, geografi - för högstadiet 3 (Uppsala 

1989) 

Öagström och Bånge, Religionsboken – för grundskolans högstadium (Nacka 1982). 

 

 

Kapitel II: Perioden 1991 – 2000 

Magnus Hermansson & Nils-Åke Tidman, SO - boken Religionskunskap (Örebro 1995). 

Lars Hildingson, Levande Historia 3 (Örebro 1991). 

Lars Hildingson, Levande Historia – Läsebok 3 (Borås 1993) 

Lars & Kaj Hildingson, Levande historia 9 (Örebro 1996). 

Lennart Husén, Leif Berg, Religion och liv 1 (Sthlm 1993). 

Högberg, Mats Sundqvist, Religionsboken: en lärobok för grundskolans senare del 

(Trelleborg 1999). 

Bo Nylund, Melker Wesselgård, Religion (Västerås 1996). 

Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén och Ann Westermark, Hela livet – Religion, Etik och 

Livsfrågor (Uppsala 1994). 
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Kapitel III: Perioden 2001 – 2005 

Lennart Göth och Katarina Lycken, Puls Religion (Falköping 2002). 

Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman, Religionskunskap kompakt (Kristianstad 2002). 

Ole Högberg, Mats Sundqvist, SO Direkt Religionsboken (Trelleborg 2003). 

Ole Högberg, Mats Sundqvist, SO Direkt Religionsboken (Sthlm 2005). 

 

 

1.4   Metod 

En granskande kritisk analys och komparativ metod med tyngdpunkt på att lyfta fram de 

centrala delarna kring ämnesområdet islam i de valda läroböckerna kommer att användas. 

Detta för att tydligt visa på hur ett paradigmskifte kring utvecklingen men även redogörandet 

av ämnesområdet islam har utvecklats från början av 80-talet fram till 2005. Den granskade 

metoden har i syfte att förbli så objektivt som möjligt, men kommer även att försöka redogöra 

för de olika läroboksförfattarnas sätt att skildra sin tolkning på. Den kritiska analysen kommer 

att behandlas genom en kvalitativ metod, som har till uppgift att försöka efterlikna den modell 

som Mats Alvesson och Kaj Sköldberg redogör för i boken Tolkning och reflektion – 

Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.2 Även en form av kvantitativ metod kommer att 

tillämpas i detta arbete då det är viktigt att redogöra för hur många sidor i de valda 

läroböckerna som användes för att redogöra om ämnesområdet islam. Till detta granskas hur 

ofta ämnesområdet islam benämns i de valda läroböckerna ur det historiska och religiösa 

perspektivet. Det är dock viktigt att tydliggöra att större delen av detta arbete kommer att 

basera sig kring den kvalitativa forskningsanalysen och att den kvantitativa metoden enbart 

lyfts fram för att tydliggöra specifika läroböcker. 

 

1. 5   Tidigare forskning 

Det har inte gjorts så många undersökningar om hur ämnesområdet islam framställts eller 

behandlats i de svenska läroböckerna. Men den person som gjort sig ledande kring detta 

ämnesområde är professor Kjell Härenstam. Professor Härenstam har under sin långa tid som 

forskare försökt ”skapa förståelse för icke-kristna världsreligioner, framför allt islam och 

buddhismen.” Denna förståelse har främst haft i syfte att redogöra om hur skolans läromedel 
                                                 
2 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund 

1994). S 10.  
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har framställt dessa religioner. Därför har jag valt att använda mig av det forskningsresultat 

som professor Härenstams kommit fram till i några av hans verk, som hans underlagsrapport 

till skolverket En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av 

läroböcker och Skolboks-islam som underlag för detta arbete. I Skolboks islam så redogör 

professor Härenstam för hur ett fler tal svenska läroböcker kom att skildra ämnesområdet 

islam som något väldigt negativt under sjuttio och åttiotalet. Han syftar vidare på att mycket 

av detta var till följd av att den massmediala bilden av religionen islam kom att skapa grunden 

till varför många läroböcker tenderade till att koppla ämnesområdet islam till något negativt. 

Professor Härenstam menade på att de händelser som inträffande kring mellanöstern regionen 

vid början av åttiotalet, som t ex ”dramatiska nyheter […] från Iran, den arabisk-israeliska 

konflikten, kriget i Afghanistan etc. har presenterats som nyheter om ”>’islam>’.3 Vilket gjorde 

att människor som hörde dessa nyheter tenderade till att koppla händelser där krig, konflikter 

eller mänsklig lidande som inträffade kring mellanöstern området, med ämnesområdet islam. 

Vidare så menar professor Härenstam på att den västerländska massmedian använde sig, med 

tyngdpunkt kring en väldigt monotomt skildring kring nyhetsbilden av mellanöstern, av två 

skilda grupperingsbegrepp när de redogjorde för muslimerna i mellanöstern. Speciellt under 

kallakrigets dagar så stod ”>’goda muslimer>’ […] för antikommunism och >’modernism>’, och 

>’dåliga muslimer>’ [de] som motverkar USAs intressen”4 och vidare kommunist vänliga. 

Något som även kommer att skildras i detta arbete.  

 

Vidare så menar professor Härenstam att många författare till de svenska skolböckerna kom 

att jämföra ”>’det bästa>’ ur den egna traditionen med >’det värsta>’ ur andra traditioner 

[islam]. Det handlar då mera om dold propaganda än om jämförelser.”5 Detta gjorde att en 

subjektiv delgivning tillgavs läsarna, speciellt i läroböcker, som hade i syfte att leda läsarna 

mot läroboks författarnas förutfattade meningar. Vilket kan ha lett till att elevernas 

självständiga tänkande överskreds, och att de motvillig följde en delgiven redogörelse som 

egentligen brukats i propagerande syfte. Ett tydligt exempel på ett liknande problem kan 

redogöras kortfattat med citat som professor Härenstam redogör för i sin bok Skolboks-Islam: 

 
Om Islam beskrivs som en religion som innebär slavisk lydnad för en himmelsk diktator, vilkens 

bud kritiklöst måste följas, om Islams människosyn som en konsekvens därav sägs innebära att 

                                                 
3 Kjell Härenstam, Skolboks-Islam – Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap (Göteborg 1993). 
S 54. 
4 Ibid. S 55. 
5 Ibid. S 185. 
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människan är en liten och osjälvständig varelse fullkomligt underkastad gudomliga diktat, om 

islam anges vara en religion som uppmuntrar heliga krig för lärans utbredande och om islam 

beskrivs som en kvinnoförtryckande religion…6

 

Detta visade att en del läroboksförfattare under åttiotalet lät sina egna subjektiva tankar och 

värderingar genomsyra de svenska läroböckerna. Denna subjektivism kunde även utspela sig i 

form av bilder, som läroboksförfattarna använde sig utav, för att skildra den specifika 

religionen. Eftersom bilder har en tendens att skildra en specifik händelse eller berättelse, så 

valde flera läroböcker att använda sig av likartade bilder, när de redogjorde för t ex 

ämnesområdet islam. I sin underlagsrapport till skolverket redogör professor Härenstam, att 

detta kan leda till att de bildmaterial som används för att skilda religionen islam ”kan därmed 

sägas vara ensidigt och därmed bryta mot kravet på allsidighet [men även att problemet kan 

bli att] texten ger ett intryck av att detta är allmänt inom islam.”7  

 

Andra källor som viktiga för detta arbete är Sara Granberg och Sara Thelins examensarbete 

Att vara muslim i lärobok och massmedia. I Granbergs och Thelins arbete, som även de låter 

använda sig utav professor Härenstams resultat, så lyfts begreppen genus och jihad upp. I 

Granberg och Thelins arbete får läsaren skildra att många läroböcker tenderade till att koppla 

samman begreppet jihad samt kvinnoförtryck till ämnesområdet islam. Detta gjordes främst 

genom att läroböckerna lät utforma sin skildring av de muslimska samhällena genom att 

koppla ett negativa och värdeladdat grund kring begreppen kvinnoförtyck och 

självmordsbombare till ämnesområdet islam. Detta menar Granberg och Thelin är fel då 

”kvinnornas leverne beror på de kulturella arvet och inte på religionen”.8 Vad gäller 

begreppen jihad och självmordsbombare, menar professor Härenstam att ”En alltför enkel 

beskrivning av jihad - begreppet kan naturligtvis bidra till främlingsfientlighet.”9 Vidare så 

hänvisar professor Härenstam att det kan vara ”på sin plats att påpeka att man faktiskt kan 

finna martyrer i många andra sammanhang än religiösa i många andra religioner än islam.”10

 

 

                                                 
6 Kjell Härenstam (Göteborg 1993). S 156. 
7 Kjell Härenstams, underlagsrapport till skolverket - En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i 
ett urval av läroböcker (Karlstad 2006). Sidan 21. 
8 Sara Granberg och Sara Thelins ”Att vara muslim i lärobok och massmedia” (Luleå 2002). S 5. 
9 Kjell Härenstams, underlagsrapport till skolverket - En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i 
ett urval av läroböcker (Karlstad 2006). Sidan 21. 
10 Ibid. Sidan 23. 
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1.6   Disposition  

Arbetet kommer att påbörjas genom en kort introduktion av specifikt valda delar ut 

läroplanerna 80 och 94 för grundskolan som har i syfte att tydliggöra resultat delen i detta 

arbete . Resultat delen i denna uppsats kommer att delas in i tre huvudkapitel där det första 

kapitlet kommer att ge en introduktion om vad det var som läroböckerna främst lade största 

tyngdpunkt på under 80 talen, där kapitel I Kallakrigets dagar har i syfte att tydliggöra denna 

ståndpunkt som sträcker sig under perioderna 1980–1990. Det andra kapitlet kommer därefter 

att följa upp om hur synen kring ämnesområdet islam utvecklades under början av nittiotalet 

och vidare in i slutet av 90-talet där kapitlen Lugnet före stormen, som behandlar 

tidsperioderna 1991 – 2000, har i syfte att tydliggöra denna ståndpunkt. Därefter kommer den 

tredje och sista kapitlet Från fundamentalism till objektivism att redogöra om hur 

läroböckerna lyckades uppnå objektivitet i början av det nya sekelskiftet, under perioderna 

2001 – 2005. I slutet av varje kapitel finns även en sammanfattning för att tydligare binda 

samman det som redogjorts i det angivna kapitlet. Denna sammanfattning görs ur tre skilda 

perspektiv, nämligen: Islam ur religions perspektiv, Islam ur historieperspektiv och Islam ur 

politiskt perspektiv. Detta görs främst för att lyfta fram men även för att förtydliga hur 

utveckling kring redogörandet om religionen islam men även de muslimska länderna i 

mellanöstern området löpte genom de specifika tidsperioderna. I slutet av detta arbete så 

presenteras en diskussion del som har i syfte att knyta samman hela arbetet i ett enda tydlig 

röd tråd. Där kommer även professor Kjell Härenstams pedagogiska texter ifrån SPOV – 

Studier av dem pedagogiska väven att användas för att tydliggöra resultatet av detta arbete.  
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2.0 Läroplanerna 80 och 94 för grundskolan  

Detta avsnitt kommer att behandla läroplanerna lgr80 och lpo94. Vid behandlingen av dessa 

läroplaner kommer enbart delar av skolans riktlinjer och kursplaner att presenteras för att på 

så sätt skapa tydlighet till detta arbete. De kursplaner som presenteras är tillhörande de 

samhällsorienterade ämnena historia och religionskunskap. 

 

Läroplanen för grundskolan 80 (Lgr80)11

Skolans mål och riktlinjer: 

• Skolan skall söka grundläggande solidaritet med eftersatta grupper inom och utom landet. 

Den skall aktivt verka för att invandrarna i vårt land innefattas i samhällsgemenskapen. 

• Det är skolans uppgift att fostra eleverna så att de känner solidaritet med andra länder, 

folkslag och kulturer. Det är också skolans uppgift att fostra eleverna att förstå och känna 

samhörighet med minoritetsgrupper inom vårt eget land. 

• Skolan måste göra aktiva insatser för att eleverna skall förstå utvecklingsländernas 

problem och vårt beroende av dessa länder. 

• Skolan skall sträva efter att ge eleverna en förmåga att leva sig in i och förstå hur andra 

människor har det och en vilja att handla med också deras bästa för ögonen. 

• Skolan är alltid skyldig att klargöra och hålla fast vid de grundläggande demokratiska 

värderingar som skolan skall söka förmå alla barn och ungdomar att omfatta. Skolan skall 

ta klart avstånd från allt som strider mot dessa värderingar. 

• Respekten för människans egenvärde och aktning för andra skall likaså vara den etiska 

grunden för skolans arbete med frågor i vilka vårt land har skiljaktiga värderingar. 

• Urvalet och behandlingen av stoff i alla ämnen skall präglas av saklighet och allsidighet. 

Genom att göra undervisningen saklig och allsidig uppfyller skolan på bästa sätt kravet på 

objektivism. Därigenom uppfostras eleverna till att utveckla ett självständigt och kritiskt 

betraktelsesätt och en vilja till saklig bedömning.  

• Kravet på saklighet och allsidighet måste beaktas jämsides med andra krav som kan och 

bör ställas på både lärare, undervisning och läromedel. Ett pedagogiskt krav är exempelvis 

att tryckta läromedel skall skriva på ett medryckande och livfullt sätt och stimulera till 

kritiskt debatt. 

 

 

                                                 
11 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan – mål och riktlinjer, kursplaner och timplaner (Södertälje 1981). 
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Kursplanernas riktlinjer för samhällsorienterade ämnena historia och religionskunskap: 

 

• Skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron. Eleverna skall 

få vidgade kunskaper om den kristna religionen med bibeln i centrum. Även om 

kristendomen betyder mest för att förstå vår egen kultur, skall det kristna arvet jämföras 

med andra religiösa traditioner och livsåskådningar. Det religiösa arv som många 

invandrare för med sig ger värdefullt bidrag till belysningen av dessa frågor. 

• Eleverna skall också ta del av andra livsåskådningar än de religiösa. Undervisningen skall 

hjälpa eleverna att utveckla en personlig uppfattning samt förståelse och respekt för andra 

människor och kulturers värderingar. 

 

 

 

 

Läroplanen för grundskolan (Lpo94) 

Skolans mål och riktlinjer: 

• Det är nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 

• I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett 

historiskt perspektiv han eleverna utveckla en beredskap inför framtiden att utveckla sin 

förmåga till dynamiskt tänkande. 

• Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle 

med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet 

innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 

• Det etiska perspektivet […] skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och 

främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.  

• Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat förståelse 

för andra kulturer, har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av 

varandra.12 

                                                 
12 Anne-Christine Stareborn, Lärarboken – läroplaner, skollagen och policydokument (2003). S 12 ff. 
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• Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. 

Därför skall undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge en grund för 

och främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden.13 

 

Kursplanernas riktlinjer för samhällsorienterade ämnena historia och religionskunskap14: 

 

• Ämnet [historia] skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en 

tidsdimension och ge möjlighet att leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som 

funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och samhällsklasser. 

• Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven blir medveten om att 

historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna och att varje tids människor 

skall bedömas utifrån sin tids villkor. 

• Ett interkulturellt perspektiv i historieämnet kan belysa likheter och skillnader mellan 

olika kulturer och utveckla förståelse för kulturell mångfald. Insikter i olika länders 

historiska bakgrund och utveckling ger vid jämförelser med den egna kulturkretsen 

kunskap om och förståelse för vad som förenar och vad som skiljer. Detta gäller även 

studier av det mångkulturella inom landet och situationen för de nationella minoriteter 

som finns i Sverige. 

• Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven fördjupar sina 

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och i historisk tid, 

utvecklar förståelse av samhällens och religioners ömsesidiga påverkan, såväl i nutid som i 

ett historiskt perspektiv och utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och 

etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden 

och eget handlande. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Regler för målstyrning grundskolan – skollagen, grundskoleförordning, läroplaner och kursplaner (Borås 
1995). S 69 f. 
14http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3882&extraId
=2087 (2007-01-15, kl.23:00) 
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Kapitel I 

 

3.0 Det nya årtiondet 

 

Kalla kriget var allt annat än kallt. Militärindustrin gick i fullvarv, och kapprustningen mellan de 

två supermakterna USA och Sovjetunionen tycktes inte ha något slut.15 Denna kapprustning var 

inte enbart försvarsindustrins och politikernas kapprustning utan även massmedias kapprustning. 

Detta då de demokratiska värderingarnas värdegrund kring yttrandefriheten spelade den 

viktigaste rollen i hela denna långa process som kom att byggde vidare på iden om ’vi mot dem’. 

Detta förmedlade även läroböckerna ut till våra ungdomar. Denna period var inte bara ett 

utvecklingsstadium för oss i väst, men även något som väldigt många länder i mellanöstern 

tycktes följa. Men deras upprustning skedde på ett helt annat sätt, då många av dessa länder 

vände sig till religionen för trygghet, istället för till demokrati som oss här i västvärlden. Detta 

ville även de svenska läroböckerna lyfta fram vid början av åttiotalet. Men istället för att analysera 

de specifika religionerna eller ämnesområdena objektivt och neutralt, så lät de flesta svenska 

läroböckerna behandla begreppet Islam, ur ett alienerande perspektiv. Detta gjorde att många 

läroböcker indirekt råkade värdeladda begreppet Islam. 

 

Ett tydligt exempel var läroboken Historia 3 – Nio arbetsområden för högstadiet, som enbart 

behandlade religionen islams framväxt och historia på 4 sidor och därefter redogjorde 7 sidor 

kring de politiska händelserna som skakade mellanöstern när staten Israel bildades och vidare in 

på sexdagarskriget, där ett fler tals arabländer skildras som de förlorade parterna. Tyngdpunkten 

kring denna redogörelse låter sig skildra en negativ bild om de muslimska länderna i mellanöstern, 

när samma bok beskriver vidare den Egyptiska presidenten Anwar Sadats politiska styrelse, med 

citationstecken ’arabiskt socialsim’ [min kursivering] och tydliggör att ”Kritiker har kallat styrelsen 

militärdiktatur”.16  

 

Men vad var grund orsaken till att en sådan negativ redogörelse kring ämnesområdet islam gjorde 

sig gällande i läroböckerna?  

 

 
                                                 
15 John P. McKay, Bennett D. Hill, John Buckler mfl. A history of world societies - Fifth Edition (Boston 2000). 
S 1066. 
16 L Hidingson, L Husén, K Reinhold Haellquist, Historia 3 – Nio arbetsområden för högstadiet (Örebro 1980). 
Sidan 136. 
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3.1  Det kalla åttiotalet… 

 

I och med det nya årtiondet så hade skolan i uppgift att redogöra för solidaritet till andra länder, 

folkslag och kulturer. Begreppet respekt och förståelse skulle genomsyra det nya läroplanen som 

fastställdes under åttiotalet, mer känd som Lgr 80. Lgr 80 hänvisade tydligt om att det var skolans 

uppgift att fostra eleverna så att de kände solidaritet med andra länder, folkslag och kulturer. Men 

trots detta så fanns det inget som tvingade läraren att utbilda eleverna i lika stor grad i islams 

historia som när man utbildade eleverna om kristendomen. Det fanns även brister hos 

läroboksförfattarna då många av dessa inte hade förmågan att respektera eller visa förståelse för 

de utomeuropeiska kulturerna i sina böcker. Detta gjorde att skolböckerna många gånger rent 

indirekt gick emot allt det som Lgr 80 stod för gällande solidaritet till andra länder, folkslag och 

kulturer. Ett tydligt exempel kan ses i Öagström och Bånges Religionsboken – för grundskolans 

högstadium 17 som publicerades 1982, där dess innehåll gällande ämnesområdet islam inte hade 

förändrats alls från den tidigare utgåvan som publicerades två år tidigare. Det enda markanta som 

skiljde den nya utgåvan ifrån den äldre versionen, var att den hade utökat ett stycke som beskrev 

kvinnans position i religionen Islam. Men den nya utgåvan av denna bok var knappast mycket 

mer mildare i sin beskrivning om kvinnans roll i islam, än den tidigare utgåvan. Detta då texten 

lät beskriva kvinnans roll och funktion inom de muslimska samhällena som inget mer än 

”arbetskraft som kunde värderas i pengar eller motsvarande”.18 En sådan redogörelse visade hur 

författaren lät blanda ihop de traditionella aspekterna av de muslimska länderna kring 

mellanöstern området, med det religiösa inom religionen islam. Detta då kvinnans roll i de 

muslimska samhällena beror främst på det kulturella och politiska arvet och inte på något som 

hänvisas direkt från religionen islam. Detta gjorde att många läroböcker tenderade till att fokusera 

mer kring de problem och svårigheter som kvinnorna i dessa länder hade, istället för att även 

försöka lyfta fram deras rättigheter. 

 

Även om Lgr 80 inte var helt fel fri gällande sin tydlighet, än heller lärarnas ansvar till att 

undervisa med respekt och förståelse gentemot andra kulturer, så fanns det några läroböcker 

som försökte uppnå de mål som Lgr 80 hade satt upp. En utav dessa läroböcker var Anders 

Björnsson Historia i världen.19 Det som utmärkte denna lärobok, var att den var väldigt 

neutrala samt detaljerad i sin beskrivning av religionen islams bakgrundhistoria. Hela 4 sidor 
                                                 
17 Öagström och Bånge, Religionsboken – för grundskolans högstadium (Nacka 1982). 
18Ibid. S 190 – 191. 
19 A Björnsson, C Brundenius, K Carlqvist m.fl., Historia i världen (Solna 1982). 
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gick åt att beskriva hur den islamska religionen kom till men även om hur den kom att bli så 

stor i mellanöstern som den faktiskt blev. Men trots sitt neutrala och förståndliga sätt att 

återbeskriva islam ur ett historiskt perspektiv, så tycks nästan historien bara få ett absurt slut vid 

1600-talet. Plötsligt så övergår boken i att återberätta politiska händelser, allt ifrån underkapitel 

som judehat och hemlängtan till Palestina konflikten och tumultet i mellanöstern20.  

 

 

1986 blev markeringen för kopplingen mellan begreppet fundamentalism och islam i 

religionsböckerna runt om i landet en verklighet. Detta begrepp var tidigare mer tillämpad vid 

redogörelse om den lutherska kristendomens historia, men även när böckerna redogjorde för 

mindre fanatiska grupperingar inom den muslimska världen som utförde våldsdåd i religionens 

namn. Men nu så anpassade de flesta svenska läroböckerna detta begrepp med religionen islam. I 

religionsboken Religion och liv 3 – läsebok för högstadiet, så benämns begreppet fundamentalist mer än 

30 gånger i det kapitel som berör religionen islam. Fundamentalisterna tydliggörs främst via deras 

extrema våldsdåd till olika former av händelser som ”mordet på president Anwar Sadat i Egypten 1981, 

bakom ockupationen av Stora moskén i Mecka 1982 och bakom en rad andra attacker”21. Detta kapitel 

valde dessutom att visa upp de politiska händelserna och skildringarna som berörde krig och 

våldsdåd i islams namn, för att på så sätt visa för läsarna vad religionen islam egentligen gick ut 

på. Samtidigt så målades de flesta arabiska och därmed islamska länderna som att vara nära 

bundsförvanter med Sovjetunionen. Detta tydliggjordes nästan ständigt i de böcker som utgavs 

under denna period. Böckerna lät nämligen styra in läsarna mot en specifik riktning, nämligen de 

goda var NATO och FN som utkämpade någon form av konflikt med de onda, Sovjetunionen 

och kommunismen. Ett tydligt exempel är det korta stycke som Jan Kieser och Kjell Rydén 

redogör för i deras Samhällsboken, som behandlade USA kontra Sovjetunionens 

bundsförvanter i mellanöstern, men även om hur USA lät sträva efter det kulturella utbytet, 

medan Sovjetunionen strävade efter strategiska och militära områden:  

 

USA har goda förbindelser med flera av länderna i Mellanöstern. Israel är sedan länge en av 

Förenta staternas främsta allierade i denna del av världen. Amerikanarna stöder Israel 

finansiellt och med vapen, och det kulturella utbytet mellan länderna är omfattande […] 

Sovjetunionens viktigaste bundsförvanter bland arabstaterna är Irak, som man har ett 

                                                 
20 Referat från, A Björnsson, C Brundenius, K Carlqvist m.fl., Historia i världen (Solna 1982). S 66ff.  
21 Leif Berg, Lennart Husén, Karin Skrutwiski, Bo Kage Carlson, Religion och liv 3 – Läsebok (Malmö 1986). 
Sidan 124. 
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vänskaps- och samarbetsavtal med, och Syrien. Också lilla Sydjemen med sitt strategiskt 

viktiga läge på den arabiska halvöns sydspets är nära knuten till Sovjetunionen.22

 

Denna skildring kunde även läsas i andra läroböcker, där författarna endast valde att redogöra för 

specifikdetaljerade historieområden. Med detta menas det att skildringen av den återberättade 

historien baserar sig på den grund, att vi i väst har något med de utomstående regionerna att göra. 

Därmed så kan man säga att all den historia som presenterades i historieböckerna under denna 

period, vare sig den behandlade den västerländska historien eller övriga världens historia, så fanns 

det en tendens att enbart skildra den sida av historien där vi i väst har varit inblandade i den. Ett 

väldigt tydligt exempel kan skildras från en Lars Hildingson, Levande Historia 3 för högstadiet, 

där hela denna bok har i syfte att skildra hela världens historia på enbart 166 sidor. Men de delar 

av som lyfts fram i denna bok har inget med det enskilda landets historia att göra, utan det 

enskilda landets historia framlyfts i och med t ex kolonialismen, imperialismen eller när de två 

supermakterna under kalla kriget lät involvera sig dessa länders relationer. 23 Detta gjorde att 

läsaren fick en väldigt snäv och specifik riktad synsätt i de övriga ländernas historia.   

 

Mot slutet av åttiotalet så gick kapprustningen mellan de två supermakterna USA och 

Sovjetunionen mot sitt slut och detta skulle bana vägen för förändringens vindar, inte enbart för 

de två supermakterna, men även för den övriga världen. Men inom historia och 

religionskunskapen så gick utvecklingen långsamt framåt kring utbredningen av de övriga 

världsreligionernas innehåll. Historieböckerna kom mot slutet av kallakriget, många gånger att 

koppla de politiska händelserna med de historiska skildringarna kring mellanöstern områdena. 

Dessvärre så tycktes det som om Lgr 80s riktlinjer hela tiden överskreds. Detta gjorde sig främst 

tydligt i de sammansatta läroböckerna som skulle representera hela det samhällsorienterade 

blocket inom högstadiet. Dessa böcker som fick benämningen SAMS, skrivna av Arne 

Lindquist, kom också att köpas in av de flesta högstadieskolorna i Sverige. Ett tydligt exempel på 

ett sådant överskriding är det redogörelse som SAMS boken från 1989 skriver om gällande de 

muslimska länderna i mellanöstern området: 

 
Att ett islamiskt land kunnat göra sig oberoende av västmakterna fyller dem med storhet. I 

Egypten, Saudiarabien, Syrien, Libanon och bland palestinierna finns grupper som gör ayatolla 

Khomeini till sin idol. Han har alltså börjat få anhängare även utanför shia-muslimernas led. Dessa 

grupper vill att man skall bygga upp äkta islamiska samhällen överallt. Religionen skall vara 

                                                 
22 Jan Kieser och Kjell Rydén, Samhällsboken (Örebro 1986). Sidan 468f. 
23 Lars Hildingson, Levande Historia 3 för högstadiet (Örebro 1987). 
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samhällets hela grund. De är fundamentalister […] USA beskrivs som ”den stora Satan” av många 

muslimska fundamentalister.24

 

Men i och med Berlinmurens fall 1989 och strax därefter Sovjetunionens upplösning så innebar 

detta en tid för återuppbyggnad samt en ny period att se sig om bortom det gamla anti-

sovjetkommunistiska perspektivet. Nu när Sovjetunionen inte längre utgjorde något hot mot 

västvärlden, så blev även resultatet av Sovjetunionens förfall att den självsäkra bilden av fienden 

som många skolböcker i Sverige hade redogjort för nu försvann. Detta gjorde att läroböckerna 

fick större möjligt att analysera, redogöra och lägga större tyngdpunkt kring de andra 

ämnesområdena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Arne Lindquist, SAMS: samhälle, historia, religion, geografi - för högstadiet 3 (Uppsala 1989). Sidan 1026. 

 16



3.2  Sammanfattning av kapitel I 

 

Islam ur religions perspektiv  

De läroböcker som behandlade ämnesområdet religionskunskap hade utvecklats positivt sedan 

början av sjuttiotalet fram till slutet av åttiotalet. Den positiva utvecklingen bidrog inte enbart till 

att antalet sidor kring ämnesområdet islam utökades, men även att läroböckernas fokus kring 

religionen islams grundvärderingar lyftes fram. Även om många av de böcker som nämndes i 

detta kapitel valde att visa en negativ bild på kvinnans position i de muslimska samhällena, så 

berodde detta på att författarna inte kunde urskilja de kulturella aspekterna i samhället från det 

religiösa kring ämnesområdet islam. Men det positiva var att dessa böcker åtminstone försökte 

förmedla någon form av neutral bild av religionen islam, även om detta inte alltid framgick i 

texterna. Religionsböckerna tydliggjorde dessutom att målet med informationen som de 

förmedlade i sina texter hade i uppgift att visa förståelse och respekt till de ämnesområden som 

de behandlade. Sammanfattningsvis kan man säga att utveckling inom ämnesområdet 

religionskunskap hade gått fram under denna period, men även att dessa böcker försökte anpassa 

sig efter de riktlinjer som Lgr 80 hade målade upp. Men dessa böcker var fortfarande långt ifrån 

perfekta och fulländade. 

 

 

Islam ur historieperspektiv  

Ämnesområdet historia för såväl högstadiet som för gymnasiet, tenderade att visa en oförmåga 

att utveckla sig efter de riktlinjer som Lgr 80 hade satt upp. Större delen av dessa läroböcker som 

vände sig till högstadieskolan hade valt att koncentrera sig mer kring de västeuropeiska 

samhällenas historia än de övriga världens historia. Även om böckerna mot mitten av åttiotalet 

försökte visa på en större inblick och förståelse för de utomeuropeiska samhällenas historia så 

fick inte läsarna något djupare inblick på de utomeuropeiska ländernas historia, som det gjorde 

när böckerna valde att redogöra för reformationen eller andra västerländska historiekapitel. Det 

som var mest oroväckande i dessa böcker, var hur dessa böcker lyckades blanda ihop de politiska 

och historiska aspekterna när de redogjorde för mellanöstern regionen. Religionen islam 

framlyftes i dessa kapitel som något brutalt, som kopplades samman med de attentat eller 

terroristhändelser som förekom i de muslimska länderna kring mellanöstern. Det sistnämnda 

tydliggjordes nästan ständigt efter mordet på den Egyptiska presidenten Anwar Sadat 1981. 

Historieböckerna visade inte heller till någon form av anpassning gällande de riktlinjer som Lgr 

80 hade målat upp. Detta då historieböckernas innehåll gentemot det övriga världens historia 
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tenderade att endast bestå av ett fåtal sidor. Böckerna visade inte heller någon förståelse för hur 

utvecklingen i dessa regioner har utvecklats eller hur dessa länder kunde ha utvecklats i framtiden. 

Därmed så kan man sammanfattat säga att historieböckerna från denna period hade väldigt svårt 

att skilja de politiska aspekterna från de historiska.  

 

Islam ur politiskt perspektiv 

Religionen islam behandlades tidigt som ännu en del av de monoteistiska religionerna i världen. I 

religionsböckerna så ville man visa upp islams likheter och olikheter gentemot kristendomen och 

judendomen, men även att det var en religion som ständigt fortsatte att växa i resten av världen. 

Det är först i början av åttiotalet som begreppet fundamentalism kom att sammankopplas med 

religionen islam. Tidigare så var detta begrepp något som var främst kopplad samman med 

beskrivningen av den tidiga Lutherska kristendomen. Skillnaden nu var att begreppet kopplades 

samman med de extremistiska grupperingar som utför våldsdåd i religionens namn. Ett exempel 

var mordet på den egyptiska presidenten Anwar Sadat. Där denna händelse skildrade mordet på 

den Egyptiska presidenten som något som tydligt kunde kopplas med något negativt till 

religionen islam. Detta visade att författarna till dessa böcker tenderade att förlora sin neutralitet 

när de redogjorde för det information som böckerna hade i syfte att förmedla till läsaren, då de lät 

den massmediala bilden av islam influera dem. Det är författarens uppgift och ansvar att vara så 

objektiv och neutral i sin redogörelse som möjligt, så att förmedlingen av kunskapen inte 

alienerar läsarna mot specifika delar av bokens innehåll. Det var detta som Lgr 80 försökte 

förmedla, när den fastställde riktlinjerna för solidaritet med andra länder, folkslag och kulturer. 
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Kapitel II 

4.0  Lugnet före stormen 

 

Nu när den länge fruktade fienden som hade kopplat samman med kommunistväldet i Sovjet 

hade förfallit så nu förblev demokratins fiende nu okänd. Ingen viste längre vem som var den 

egentliga fienden. Därmed så koncentrerade sig även de svenska läroböckerna till att redogöra 

om en annorlunda bild av det övriga världen. Men samtidigt så viste läroboksförfattarna inte 

exakt vad mer man skulle tillägga i dessa böcker. Därför så fortsatte läroboksförfattarna att 

trycka samma upplaga av de böckerna som släpptes innan Berlinmurens fall, dock med nyare 

utgivningsår. Dessa böckers innehåll fortsatte att förbli den samma, dock att författarna till 

dessa läromedel valde att ta bort de enstaka kapitel som behandlade den sovjetiska regimens 

politiska system. Två böcker som tydligt visar till det ovanstående exemplet var Levande 

Historia 3 25 från 1991 och Levande Historia – Läsebok 3 från 1993.26 Innehållet kring 

religionen islam men även de muslimska ländernas historia kring mellanöstern förblev i dessa 

böcker den samma.  

 

Även inom ämnesområdet religionskunskap så kunde man se att utvecklingen men även 

läroboksförfattarnas objektiva syn till de övriga världsreligionerna gick sakta framåt. Även 

genusperspektivet gavs större utrymme där t ex Lennart Husén och Leif Bergs lärobok 

Religion och liv försökte att lyfta fram när de skildrade för en tydligare samt mer detaljerad 

bild av den muslimska kvinnans position i såväl inom religionen islam, som det muslimska 

samhället.27 Detta gjordes främst för att få eleverna att själva kunna sätta sig in i rollen som en 

muslim, men även för att tydliggöra att det som muslimerna gör och upplever i sin kultur inte 

på något sätt är fel: 

 
Kvinnor i de flesta muslimska länder håller sig huvudsakligen i hemmet och har en undanskymd 

roll i politik och företagarvärlden. I Västerlandet hävdas därför ofta att muslimska kvinnor är 

förtryckta och hålls tillbaka av männen. […] – Är kvinnorna i västländerna lyckligare än vi? 

Varför har de då pornografi, prostitution och så många olyckliga och kraschade äktenskap i just de 

länderna?28

 

                                                 
25 Lars Hildingson, Levande Historia 3 (Örebro 1991). 
26 Lars Hildingson, Levande Historia – Läsebok 3 (Borås 1993) 
27 Lennart Husén, Leif Berg, Religion och liv 1 (Sthlm 1993). Sidan 345 
28 Ibid. Sidan 344. 
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Men nya tider krävde även fler tydligare regler och riktlinjer som kunde anpassa sig till det 

rådande samhälle som den nya generationens ungdomar växte upp i efter kalla krigets slut. 

Dessa riktlinjer hade i uppgift att förutom Lgr 80s tydliga mål om solidaritet med andra 

länder, folkslag och kulturer, att även få såväl lärarna som författarna till de svenska 

läroböckerna att förstå vad de tidigare benämningarna egentligen innebar. Därför så valde 

regering att sätta upp en rad olika former av tydliga mål och riktlinjer som fick namnet 

Lpo94.  

 

Dessa riktlinjer kom att lägga grunden för ett nytt sätt att skildra historia och de övriga 

världsreligionerna i de svenska läroböckerna. Detta innebar att objektiviteten och neutraliteten 

hos författarna som skrev läroböcker skulle genomsyra det redogörande innehållet, för att på så 

sätt begränsa författarens personliga uppfattningar om de specifika religionerna eller deras 

politiska aspekter. Men det skulle fortfarande ta lite längre tid för de svenska läroböckerna att öka 

kvantiteten av religionen islam i sina böcker. En bok som tydligt ville uppnå de riktlinjer som 

Lpo94 hade ritat upp var Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén och Ann Westermark bok Hela 

livet, som redogjorde för begreppet islam i en mer djupgående detaljering. Inte nog med att 

sidantalet var mer än vad den varit sedan tidigare, men även att den var så neutral i sin 

redogörelse om religionen islam och dess politiska verksamhet. Boken skriver t ex så här om den 

islamska idealstaten: 

 

Idealstaten är varken demokratisk (folkstyrd) eller teokratisk (gudsstyrd). Den ska styras av 

politiska ledare, som ansvarar för sina beslut och handlingar inför gud, först i andra hand 

folket. Samtidigt garanteras folkets rätt att ifrågasätta de styrandes omdöme.29

 

Men omfånget kring redogörelsen om könsrollernas funktion inom religionen islam och det 

muslimska samhället kring mellanöstern området fortsatte att vara väldigt vagt utformad. Det 

intressanta med Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén och Ann Westermark bok Hela livet var 

att den lade större betoning på att redogöra om de monoteistiska religionerna judendom, 

kristendom och islam än vad den gjorde när den beskrev de andra världsreligionerna. Detta 

kunde skildras när man som läsare fick se att ca 30 sidor gick åt att beskriva de monoteistiska 

religionerna, medan endast ca 15 till 20 sidor gick till att beskriva de övriga världsreligionerna. 

 

 
                                                 
29 Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén och Ann Westermark, Hela livet – Religion, Etik och Livsfrågor 
(Uppsala 1994). Sidan 131. 
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4.1  Lpo94 på frammarsch 

 

Det nya läroplanen 94 hade nu i uppgift att leda såväl Sverige som dess skolböcker in i en ny 

era av möjligheter att utveckla förståelse för det kulturell mångfalden i det svenska samhället 

och dess medborgare. Men redan här så kunde man se rötterna till det som senare kom att bli 

västvärldens direkta massmediala tolkning av religionen islam, nämligen dess nära koppling 

till begreppet terrorism. De svenska läroböckerna lade under mitten av 90-talet stora resurser 

på att framställa en så likvärdig bild av de olika världsreligionerna i de läroböcker som 

tilldelades eleverna på högstadiet. Neutraliteten, elevernas självförståelse och inlevelse av 

texternas utformning hade i syfte att uppnå de riktlinjer som Lpo94 hade satt upp. Men trots 

detta så var det som om visa delar ur religionen islam gick åt spillo i dessa läroböcker, då 

syftet var att få eleverna att bli mer medvetna om hur en muslims levnadssätt tedde sig i det 

mångkulturella svenska samhället. De delar som gick åt spillo var främst de delarna som 

behandlade könsrollernas funktion inom ämnesområdet islam. Böckerna började tona ner de 

delar som behandlade det kvinnliga levnadssättet, dess förhållning till religionen islam men 

även skillnaderna på hur kvinnan som individ i ett muslimskt samhälle kunde klä sig och 

agera beroende på vilket land de levde i. Istället så valde läroböckerna att öka kvantiteten 

sidomässigt kring ämnesområdet islam med redogörelser om de olika högtiderna som stod 

varje muslimskt medborgare i det svenska samhället nära till hjärtat. Detta hade i syfte att 

underlätta elevernas möjlighet att få en bredare inblick om vad det egentligen innebar att vara 

en muslim i ett tidigare ickemuslimskt land som Sverige. I Magnus Hermansson & Nils-Åke 

Tidmans SO - boken Religionskunskap så redogjordes det även för hur missuppfattningar 

mycket lätt kan skapa fördomar mellan svenska kristna och svenska muslimer. Detta 

tydliggjorde boken genom att redogöra om hur en kurdisk elev i den svenska skolan fick 

uppleva en specifik situation: 

 
Det skulle vara för skolan i kyrkan, du vet. Då sa fröken till mig att jag inte fick vara med. Jag 

skulle vara kvar på skolan. Jag tyckte det var tråkigt. Jag ville gärna vara med. Mina föräldrar hade 

inte heller något emot att jag skulle gå till en kristen kyrka, fast vi är muslimer.30

 

Detta visade att boken försökte få läsaren och därmed eleverna att få en djupare inblick på hur 

verkligheten kunde se ut för en muslim i såväl den svenska skolan som det svenska samhället. 

Denna redogörelse visade även att boken faktiskt försökte uppfylla de mål som Lpo94 hade 

                                                 
30 Magnus Hermansson & Nils-Åke Tidman, SO - boken Religionskunskap (Örebro 1995). Sidan 251. 
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satt upp. Magnus Hermansson & Nils-Åke Tidmans bok behandlade vidare begreppet 

fundamentalism, där redogörelsen kring denna gruppering hänvisades vara de folkgrupper 

som hade i syfte att vara ”avståndstagande från de gamla kolonialmakterna i väst.”31 Boken 

nämner vidare att utvecklingen i de muslimska länderna går lite olika isär, då de länder som 

blir sekulariserade har en tendens att bli allt mer västvärlds vänliga, medan de länder som 

fortsätter att ha ”ett samhälle byggt på islam och sharia”32 förblir fundamentalistiska.    

 

1996 fick eleverna för första gången en tydlig redogörelse kring begreppet djihad/jihad då en 

hel sida i Bo Nylund och Melker Wesselgårds Religion bok ville tydliggöra denna sida av 

religionen islam. Boken visade i början av den sida som behandlade detta uttryck, att 

begreppet djihad egentligen betyder ”strävan eller ansträngning”33, men att detta begrepp har 

på senare tiden har kommit att kopplas samman med begreppet heligt krig. Boken nämner 

vidare att det är fundamentalismen som har skapat grunden för denna missvisning, då 

fundamentalismen uppmanar muslimerna att tänka att allt ”som kommer från västerlandet är 

fientligt och farligt. Bombdåd och terror försvaras med […] djihad, krig enligt Allahs vilja”.34 

Detta uttryck kunde göra att eleverna kopplade samman begreppet fientlighet, terror, 

bombdåd och fundamentalism till religionen islam. Detta skapade även grunden för eleverna 

att få en indirekt fel uppfattning om religionen islam.  

 

Även i denna bok så kunde man se att könsrollernas innebörd i religionen islam sköts undan 

för att ge plats för redogörandet av de seder och bruk som förekommer inom religionen islam. 

Det enda som nämndes om kvinnans rättigheter i islam, handlade om ämnet mångskifte, där 

boken redogjorde för att seden mångskifte eller ”att ha flera fruar varierar från land till land 

[…] En muslimsk man har alltså möjlighet att ha mer än en fru. En kvinna har inte och har 

aldrig haft möjligheten […] en kvinna skulle straffas mycket hårt”.35 Det intressanta var att de 

böcker som omfattade ämnesområdet historia där bland annat, böcker som Lars & Kaj 

Hildingson Levande historia 9, fortsatte att enbart redogöra för mellanöstern konflikten 

mellan Israel och Palestina, men även väldigt kort om Kuwaitkriget.36 Detta visade att 

historieböckerna valde att enbart koncentrera sig på sen nittonhundratals historia beträffande 

mellanöstern regionens historia.  
                                                 
31 Magnus Hermansson & Nils-Åke Tidman (Örebro 1995). Sidan 249. 
32 Ibid. 
33 Bo Nylund, Melker Wesselgård, Religion (Västerås 1996). Sidan 280. 
34 Ibid. Sidan 280. 
35 Ibid. Sidan 281. 
36 Lars & Kaj Hildingson, Levande historia 9 (Örebro 1996). Sida 362f. 
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Mot slutet av 90-talet så verkade det som om konflikterna runt om i världen ständigt bara ökade i 

takt. Medan konflikterna i Europa avtog så övergick konflikterna till andra områden i det övriga 

världen. Krigen tyckes hela tiden finna sig till andra platser på denna jord, från de varmaste 

områdena av Afrika till det redan krigsdrabbade mellanöstern. Denna tid innebar även en 

tydligare anpassning för de svenska läroböckernas skildring om hur utvecklingen betedde sig runt 

om i världen. Någonstans ville författarna dra gränsen för de tidigare misstag man hade gjort som 

hade återget en alienerande budskap gällande andra folkslag men även deras olika religioner. 

Samtidigt så var detta något som låg i tiden, då pressen från det mångkulturella samhället som 

utgjorde kärnan i landet Sverige ökade, men även för att det krävdes en bättre inblick på kärnan 

till problemet gällande de förgångna misstag man hade gjort i läroböckernas beskrivning och 

återberättande av de olika världsreligionernas ämnesområde.  

 

En bok som utmärkte sig mer än alla andra böcker i slutet av 90 talet, men som även skulle 

komma att förbli som ett exempel för de kommande böckerna därefter var Ole Högberg och 

Mats Sundqvists Religionsboken, som förutom redogörandet av en bakgrunds historik, seder, 

könsroller och de politiska aspekterna gällande ämnesområdet islam så framgick även en tydligare 

inblick på hur ämnet islam behandlades samt utövades i såväl Europa, som i Sverige. Boken 

redogjorde för en mycket bredare bild av såväl religionen islam som ämnesområdet islam då den 

redogjorde för lite äldre historia än tidigare läroböcker. Den utmärkande skillnaden var att boken 

lät visa att det fanns neutrala grupperingar i de fundamentalistiska länderna. Denna grupp 

benämns som ”Liberala muslimer [som] vill rensa ut gamla sedvänjor och anpassa islam till det 

moderna samhället.”37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
37 Ole Högberg, Mats Sundqvist, Religionsboken: en lärobok för grundskolans senare del (Trelleborg 1999). Sida 
353. 
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4.2  Sammanfattning av kapitel II 

 

Islam ur religions perspektiv  

De svenska läroböckernas perspektiv kring ämnesområdet islam utvecklades i form av ett 

paradigmskifte från att enbart behandlat religionen islam men även könsrollernas centrala 

betydelse i religionen till att koncentrera sig kring de politiska aspekterna i religionen som 

utövades av länderna kring mellanöstern området. Men paradigmskiftet var långt ifrån fulländad 

då begreppet fundamentalism kom att övergå från att enbart handlat om enstaka grupperingar 

som utförde våldsdåd i religionens namn till att helt plötsligt kopplas samman med något 

betydligt större. Samtidigt så började läroböckerna tydliggöra mörka sidorna utav religionen islam, 

för att på så sätt få eleverna att tro på det sätt som författarna till dessa böcker ville förmedla sina 

kunskaper på. Vilket visade att subjektivismen fortfarande fanns kvar i de nya läroböckerna. 

Mycket av detta hängde samman med den utveckling som skedde i mellanöstern under den 

perioden. Saddam Hussein hade invaderat Kuwait, och därmed bidrag till ett öppet krig med 

USA. Detta krig var inte enbart ett krig gällande naturprodukter, krigsmaterial eller råvaror, utan 

det var även ett massmedialt krig, där det amerikaniserade massmediala perspektivet kom att sätta 

sina influenser hos oss andra som bodde och medverkade här i västvärlden. Detta lade även 

grunden för hur vi ville tolka saker och ting, men även om vad vi ville fokusera närmare på när 

ämnet islam kom på tal.  

 

Läroböckerna under slutet av 90 talet försökte förbli så objektiva som möjligt när det kom till att 

redogöra för ämnesområdet islam. Men trots detta så förblev redogörandet av begreppet 

fundamentalism något som ständigt dök upp. Dessutom så började läroböckerna koncentrera sig 

ytterligare kring de högtider och seder som förekom i de muslimska samhällena och mindre kring 

könsrollernas redogörelse kring ämnesområdet islam. Trots det att en hel del svenska 

läroboksförfattare försökte att hålla sig objektiva kring redogörelserna om ämnesområdet islam, 

så förekom emellanåt subjektiva tankar, som satte bokens objektivism i fara.  

 

Islam ur historieperspektiv  

Religionen islam kom att skildras väldigt milt i början av nittiotalet. Det var inte mycket som hade 

förändrats från det som framgick i skolböckerna bara några år tidigare. Böckerna lade fortfarande 

stor fokus på islams bakgrunds historik och kring den muslimska utvecklingen efter kolonialtiden. 

Men efter att Lpo94 introducerades, så kunde man se att religionen islams historieperspektiv 

enbart kom att framgå i de böcker som behandlade ämnesområdet religionskunskap. Detta gjorde 
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att historieböckerna började lägga större fokus kring den europeiska historiken, men fortsatte att 

förmedla i mindre stycken om hur utvecklingen kring mellanöstern området höll på att utvecklas. 

Från mitten av nittiotalet och framåt, kunde man se en tydlig övergång från neutraliteten i att 

förmedla islams historia genom tiden, till att rita upp en negativ bild utav religionen islam. 

Böckerna började t ex fokusera sig mer på kvinnans problem än hennes rättigheter i länderna 

kring mellanöstern området, men även att författarna tenderade att visa förutfattade drag i sina 

redogörelser genom att dra alla muslimer över en och samma kam, med betoningen att alla 

muslimer var likadana. Mot slutet av nittiotalet så börjar två tydliga grupperingar inom religionen 

islam dyka upp, där liberala och fundamentala muslimer utgjorde kärnan för hela den historiska 

skildringen men även utvecklingen i länderna kring mellanöstern området. De liberala 

muslimerna angavs vara en grupp som hade i avsikt att ta låta influera de muslimska samhällena i 

mellanöstern efter den västerländska bilden av demokrati och modernitet. Medan 

fundamentalisterna redogjordes för den motsatta sidan av modernisterna, där deras syfte var att 

återgå till en sharia-styrd stat, där religionen utgjorde den centrala rollen styrelse. 

 

Islam ur politiskt perspektiv 

Till en början så framställde de svenska läroböckerna en något nyanserad bild av religionen islam. 

Den islamska idealstaten beskrevs vara den förebild som många muslimska länder ville uppnå 

eller till och med hade uppnått. En stat där politiska ledare hade i uppgift att skapa ett rättfärdigt 

samhälle där folkets röster fick möjligheten att höras. Men denna redogörelse var strax innan 

Kuwait kriget. Efter detta krig så kunde man som läsare se tydliga förändringar gällande den 

politiska bilden av islam. Författarna ville hela tiden lyfta fram de mest negativa sidorna av ämnet 

islam men även de länder som motsade sig den västerländska bilden av demokrati. Läroböckerna 

lade därefter större fokus på att skildra de politiska perspektiven gällande de muslimska ländernas 

sätt att styra sina länder samt deras kolonialfientlighet gentemot de västerländska kulturerna, att 

de helt glömde bort att visa könsrollernas direkta funktion och betydelse till den politiska bilden 

som genomsyrade och gjorde sig gällande inom ämnesområdet islam. Rent generellt så kan man 

säga att de läroböcker som vidare förmedlade ämnesområdena historia valde att lägga större 

tyngd på den moderna politiska historiken, medan de läroböcker som behandla ämnesområdet 

religionskunskap valde att satsa mer på att skildra de seder och bruk som tillämpades bland 

muslimerna och mindre på att redogöra för könsrollernas viktiga funktion i de muslimska 

samhällena kring mellanöstern området. 

 

 

 25



Kapitel III 

 

5.0  Från fundamentalism till objektivism 

 

Den 11 september 2001, exakt klockan 08:46 på morgonen38 så skakades hela västvärlden när 

USA, den starkaste av alla västländerna, blev offer för det kanske skarpaste attacken i dess 

moderna historia sedan attacken mot Pearl Harbor 1941. Denna händelse fick extrema 

efterföljder för hur man i västvärlden skulle komma att se på religionen islam. Men det var 

upp till författarna till de svenska läroböckerna att trots denna ofattbara händelse försöka hålla 

sig till de regler och anvisningar som läroplanen angav. Det var viktigt att förmedla till 

eleverna att terroristauktioner och religionen islam till sin helhet var två helt skilda saker. För 

att göra detta, var läroböckerna nu tvungna att redogöra lite djupare kring ämnesområdet 

islam, för att på så sätt uppmärksamma men även för att få eleverna att själva bli medvetna 

när de kritiskt skildrade ämnet islam. Detta paradigmskifte från utpekande till objektivism 

kom nu att bli grunden för de läroböcker som släpptes efter år 2001.  

 

Böcker som Religionskunskap kompakt, kom att gå i spetsen för denna förändring. Boken 

Religionskunskap kompakt redogjorde inte enbart om den tidiga islams historia men kom även 

att skildra om den kristna korstågstidens historieskildring, där tyngdpunkten av denna 

redogörelse syftade till att få läsarna att förstå var grunden till hatet mot väst kan ha haft sin 

grund. Boken skrev t ex att ”Blodiga slag utkämpades, och de kristna korsriddarna gick 

mycket brutalt fram bland människorna i muslimska områden. Därför har ordet korståg blivit 

ett negativt laddat ord i muslimska länder”.39 Även framlyftningen av könsrollerna kring 

ämnet islam tydliggjordes, då boken återger en tydlig skildring av kvinnorna i såväl de 

muslimska länderna som i Sverige. Boken exemplifierar t ex  att kvinnorna i Iran har fått en 

mycket mer aktiv roll i politiken än vad de hade tidigare. Dessutom så valde författarna till 

denna bok att byta ut begreppet fundamentalism mot islamist, där de tydliggjorde att det finns 

grupper bland dessa islamister som utför våld och ”terrordåd”40, dock så pekar inte författarna 

ut något enskilt land som terroristvänlig. Vidare så redogör boken om att mångfalden av 

Sveriges muslimer idag är på väg att bli allt mer en integrerad del i det svenska samhället, 

vilket har gjort att dessa muslimer har själva valt att ta till sig av det svenska kulturarvet. 
                                                 
38 Referat från: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=491587&i_word=11%20september (2006-12-10, 
kl. 17:06). 
39 Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman, Religionskunskap kompakt (Kristianstad 2002). Sidan 135. 
40 Ibid. Sidan 137. 
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En annan bok som redogjorde för en likartad skildring om ämnesområdet islam var Lennart 

Göth och Katarina Lyckens bok Puls Religion.41 Denna bok gick dessutom till hårt angrepp 

mot de fördomar som funnits i de tidigare läroböckerna och som kunde kopplas till begreppet 

islam, och försökte på så sätt få läsarna själva att få en tydligare samt nyanserad inblick på 

ämnesområdet islam. Ett tydligt exempel är när boken Puls Religion väljer att förebygga den 

negativa kopplingen mellan kvinnlig omskärelse och religionen islam: 

 
Ibland händer det att människor kopplar ihop kvinnlig omskärelse med islam. Det är en sed som 

praktiseras i en del afrikanska länder, särskilt nordöstra Afrika. Omskärelsen innebär en stympning 

av kvinnan och är förbjuden i svensk lag. Sedan förekommer bland muslimer, kristna och 

anhängare av naturnära folks religioner i detta område. Seden är alltså inte knuten till en speciell 

religion utan till ett område.42

 

I Ole Högberg och Mats Sundqvist bok SO Direkt Religionsboken, som släpptes 2003, så 

återgav inte boken någon som helt omfattande historik bakom islams historia. Mycket av dess 

innehåll liknade den struktur som man hade haft i böckerna på slutet av 90 talet. Dessutom så 

skildrar boken en del väldigt värdeladdade bilder, där t ex ”Unga shia-muslimska män i 

Karachi, Pakistan, gisslar sig i åminnelse över martyren Husayn”.43 En annan värdeladdad 

bild som har till syfte att redogöra för ’fundamentalismen’ visar upp en bild på en väldigt ung 

flicka som är beslöjad, som står framför bilden av Ayatolla Khomeini, samt håller i en stor 

tavla som säger: ”We Are Ready To Kill Rushdy”.44 Att använda sig av värdeladdade bilder 

kan både ha sina fördelar såväl som nackdelar. Fördelarna kan vara, att om innehållet kring 

bilden återger en objektiv redogörelse samt hänvisar läsarna till att detta inte förekommer hos 

alla muslimer, kan mycket väl skapa möjligheten för eleverna att själva undersöka bilden 

kritiskt. Men om ingen redogörelse kring bilden ges så kan läsaren få uppfattningen att detta 

förekommer hos alla muslimer, vilket inte är sant. Detta visade att det fortfarande fanns de 

läroboksförfattare som valde att redogöra för sin skildring av ämnesområdet islam så som de 

hade gjort innan det nya sekelskiftet, istället för att ta till sig av det nya objektiva läran att 

skildra ämnesområdet islam. 

 

 
                                                 
41 Lennart Göth och Katarina Lycken, Puls Religion (Falköping 2002). Sida 196 ff. 
42 Ibid. Sida 225. 
43 Ole Högberg, Mats Sundqvist, SO Direkt Religionsboken (Trelleborg 2003). sida 340 
44 Ibid. Sida 353. 
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I den senaste utgåvan av Ole Högberg och Mats Sundqvists bok SO Direkt Religionsboken, så 

kunde man skildra att en hel del förändringar hade skett i dess innehåll kring ämnesområdet 

islam. Boken gav förutom en mer detaljerad och bildrik beskrivning av korstågstiden på slutet 

av 1000 talet, även möjligheten för läsarna att analysera om huruvida USA:s invasion av Irak 

kunde beskrivas som ännu ett korståg eller ej. Dessutom så förändrades innehållet kring 

beskrivningen av såväl de muslimska samhällena kring mellanöstern, som innehållet kring 

redogörelsen om religionen islam. Boken lät fortfarande använda sig av bilder för att redogöra 

för olika händelser i den islamska världen. Dessvärre så fanns den bild som skildrade 

ungdomar som gisslade sig själva fortfarande kvar. Men den föregående bilden om den unga 

flickan hade tagits bort. Nu var det istället en annan bild som hade i syfte att redogöra för 

begreppet samt gruppering fundamentalister. Skildringen kring beskrivningen av begreppet 

fundamentalism hade dessutom vidgats så pass, att läsarna nu fick möjligheten att själva 

kritiskt redogöra för de olika grupperingarna inom ämnesområdet islam. Ett tydligt exempel 

på hur SO Direkt Religionsboken kunde skildra begreppet fundamentalism var genom detta 

citat: 

 
Precis som inom alla andra religioner, finns det inom islam vitt skilda åsikter om hur heliga texter 

ska tolkas och hur stor vikt som ska fästas vid traditionen. Å ena sidan finns det traditionalister 

som vill bevara islams särart och gamla seder. Å andra sidan finns det liberala muslimer som vill 

rensa ut gamla sedvänjor och anpassa islam till det moderna samhället. Det finns också politiskt 

radikala fundamentalister (bokstavstroende) […] I ett sådant samhälle vilar alla lagar på 

religionen, man gör alltså inte någon åtskillnad mellan samhälle och religion.45

 

Dessvärre så försvinner redogörelsens mångfald kring könsrollernas funktion i de muslimska 

samhällena nästan fullkomligt. Enbart ett stycke lät definiera om hur religionen islam skildrar 

männen och kvinnans uppgifter från varandra.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Ole Högberg, Mats Sundqvist, SO Direkt Religionsboken (Sthlm 2005). Sidan 410. 
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5.1   Sammanfattning av kapitel III 

 

Islam ur religions perspektiv  

Det var först efter attacken mot USA den 11 september 2001, som läroböckerna blev tvungna att 

redogöra men även markera sin objektivism som tydligast. Religionen islam blev därefter ett 

ämne som författarna redogjorde på det ytterst neutrala sättet möjligt. Dessutom så ansågs 

elevernas delaktighet men även kritiska tankar viktiga kring utformandet av det texter som skulle 

redogöra för ämnesområdet islam. Därmed så började en rad författare anpassa specifika 

frågeställningar i sina läroböcker kring ämnesområdet islam, för att på så sätt fullkomliggöra 

elevernas delaktighet samt objektiva förståelse kring detta ämnesområde.  

 

Islam ur historieperspektiv  

Redogörandet kring de kristna korstågen var inte något nytt i historieböckerna. Men konceptet att 

skildra de kristna korsfararnas brutala sida var något nytt däremot. Aldrig tidigare hade 

korsriddarna framställts så negativt, att även framtoningen av begreppet fundamentalism kunde 

skildras till dessa människor. Läsarna fick dessutom möjligheten att redogöra om den katolska 

kristenheten på ett mer djupgående sätt än tidigare. Detta innebar dessutom att läsarna nu kunde 

få mer fira händer när de arbetade med de frågor som ställdes kring korsfararnas handlingar. 

Efter 11 september 2001, så började många historieböcker låta läsarna själva redogöra om 

huruvida det tidiga korståget kunde jämföras med USA:s invasion av Irak eller Afghanistan. Det 

objektiva synsättet men även det kritiska tänkandet började nu genomsyra historieböckerna för 

högstadiet. 

 

Islam ur politiskt perspektiv 

Innan sekelskiftet så beskrev de flesta läroböckerna om det som de hade redogjort om tidigare 

kring de politiska aspekterna av ämnesområdet islam. Det vill säga att tyngdpunkten låg kring 

utpekandet av vilka länder det var som var fundamentalistiska etc. Många gånger så kunde denna 

utpekande uppfattas fel av läsaren, då begreppen korruption och ineffektivitet kopplades samman 

med begreppet fundamentalism. Dessutom så utpekades religionen islam indirekt som att vara 

fundamentalistiskt. Det var inte sällan som värdeladdade bilder användes för att skildra den 

negativa skildringen av begreppet fundamentalism. Men efter 2001 så började man som läsare 

märka stora skillnader mellan de nya och de äldre läroböckerna. Tydligheten och den vida 

djupgående samt detaljerade reflektionen kring det politiska perspektivet av ämnesområdet islam 

blev nu allt mer vanligt i de läroböcker som behandla SO och religionskunskap. Det blev nu 
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viktigt att visa för läsarna skillnaderna mellan de olika grupperingarna inom islam. Att religionen 

islam och de fundamentalistiska terroraktionerna var två helt skilda områden. Denna objektivism 

och tydlighet banade vidare vägen för fortsatt utveckling samt främjande till förståelse och 

respekt till andra kulturer och folkslag i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30



Kapitel IV 

 

6.0   Diskussion 

 

Det vetenskapliga redogörandet kring ämnesområdet islam har utvecklats i form av ett 

paradigmskifte från att enbart delgivit en väldigt snäv bild av de muslimska samhällena kring 

mellanöstern området såväl för religionen islam till att objektivt behandla ämnesområdet 

islam ur definitionen sui generis.46 Vid början av åttiotalet så kunde en läsare se att författarna 

fokuserade betydligt mer kring att framlyfta men även att skildra de två supermakterna USA 

och Sovjetunionen. Denna fokusering resulterade i att skildringen av den islamska världen i 

läroböckerna enbart redogjorde för en bråkdel, vilket gjorde att läsarna fick en väldligt liten 

inblick kring vad islam egentligen innebar. För att ”vare sig man tycker om det eller inte [så] 

spelar islamiska länder och islamisk ideologi av olika slag viktig roll i de den moderna 

världspolitiken och ekonomin.”47 Läroboksförfattarna skildrade även en negativ bild av 

religionen islam under en längre period, vilket kan ha lett till en form av ond cirkel. Denna 

negativa bild, uttrycktes väldigt ofta i form av att författarens egna subjektiva tankar 

uppenbarade sig i innehållet som hade till syfte att förmedla delar av ämnesområdet islam. 

Dessa skildringar redogjorde men även kopplade ämnet islam till våld och konflikter. I och 

med detta så ökade möjligheten till att läsaren fick en negativ bild av religionen islam. Vid ett 

sådant skede så förstärks den negativa bilden, om yttre influenser som t ex massmedia skildrar 

för en negativ händelse där t ex en Palestinskt, och därmed en muslim, självmordsbombare är 

inblandad. Då kan den förstärkta negativa bilden samt individens otillräckliga kunskaper 

kring ämnesområdet islam öka möjligheterna till att ”ett stort spelrum för fördomar och rent 

rasistiska attityder”48 bildas. 

 

Även efter att Lgr 80 redogjorde för de riktlinjer som samtliga läroböcker uppmanades följa, 

så kom inte innehållet kring ämnesområdet islam att utvecklas till den grad där den kunde ge 

läsaren en något djupgående detaljerad perspektiv på vad islam egentligen gick ut på. Dess 

bakgrunds historik var väldigt vagt beskrivet, då enbart uppkomsten av religionen 

tydliggjordes för läsare samt enbart 2 till 5 rader vid återberättandet av korstågstiden. 

                                                 
46 Sui generis = av eget slag/art 
47 Kjell Härenstam, Historieböckers islam, SPOV – Studier av den pedagogiska väven, Volym 21, Sthlm 1993, 
nummer 4. Sidan 12. 
48 Ibid. Sidan 13. 
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Tyngdpunkten kring förklaringen samt beskrivningen av ämnet islam, låg närmare nutiden 

eller rättare sagt kring de konflikts drabbade perioderna i mellanöstern. Dessutom så var det 

nästan som om böckerna fokuserade främst på att skildra en onyanserad bild kring ämnet 

islam, där tyngdpunkten kring skildringen låg på att lyfta fram religionens 

”fundamentalistiska tendenser.”49 Det var främst den politiska historien som skildrade ämnet 

islam i läroböckerna. Detta gjorde att läsaren enbart fick det politiska perspektivet till hjälp, 

när han/hon skulle granska men även få en tydlig bild kring ämnet islam. Detta visade att en 

del läroböcker inte hade fullt begripit Lgr 80s riktlinjer när den tydligt uttryckte: 

 
Undervisningen skall bidra till att eleverna får ökad förståelse för andra människor och deras 

villkor som grund för vilja till jämlikhet och solidaritet. De skall lära känna vad som format och 

formar människors liv […] Undervisningen skall leda till att eleverna får kunskaper om sådana 

skeenden och företeelser som bidragit till att skapa de förhållanden som råder idag. Genom att 

analysera rådande förhållande ur ett historiskt perspektiv bör eleverna bli medvetna om att 

framtiden är beroende av handlingar och beslut i gårdagens samhälle.50

 

Då det är läroböckernas utformning som lägger grunden för hur en lärare ska förmedla 

kunskaperna ifrån läroboken till åhörarna, så uppstår genast konflikten mellan undervisningen 

och läroböckerna. Eftersom när läroböckerna enbart väljer att skildra det politiska 

perspektivet kring ämnesområdet islam, så uppfylls inte möjligheten för läsarna att kunna 

analysera något förhållande ur ett historisktperspektiv. Detta kan enbart ske om läroboken 

objektivt redogör för en neutral skildring av ämnesområdet islam. 

 

Även könsrollernas skidring i läroböckerna kring ämnesområdet islam förmedlade en negativ 

bild av kvinnan i islam. Läroböckerna tenderade att lägga stor fokus på att lyfta fram 

kvinnornas skyldigheter istället för att även ta med deras rättigheter. Även här så kunde 

författarnas sätt att skildra könsrollernas redogörelse i texterna, skapa en form av vinklat 

nyansering, som hade i syfte att bokstavligen få läsaren att enbart uppfatta de negativa sidorna 

kring könsrollernas skildring i de muslimska länderna kring mellanöstern. Denna vinklade 

nyansering kunde även förstärkas genom introduceringen av värdeladdade bilder, där de 

beslöjade kvinnorna ifrån länder som Iran eller Afghanistan representerade majoriteten av 

                                                 
49 Kjell Härenstam, Historieböckers islam, SPOV – Studier av den pedagogiska väven, Volym 21, Sthlm 1993, 
nummer 4. Sidan 33. 
50 Ibid. Sidan 13f. 
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dessa bilder. Detta skapar då grunden för läsaren att få en alienerande bild av den muslimska 

kvinnan. 

 

Detta arbete har försökt visa på hur utvecklingen kring redogörandet samt uppmålandet av 

ämnesområdet islam har sett ut från slutet av sjuttiotalet fram till början av tvåtusentalet. 

Denna skildring har även haft i uppgift att tydliggöra om att ämnesområdet islam inte enbart 

består av en specifik synsätt, utan måste lyftas fram och beskrivas så som den egentligen är. 

Det enda sättet att uppnå detta mål har varit att försöka och förbli så neutral och objektiv som 

möjligt, då det är författarens skildring som skapar grunden för hur läsaren ska kunna se på 

ämnet - men även de muslimska medborgarna som lever i samma samhälle som läsaren själv. 

Denna objektivism uppfyllde sin funktion efter den förödande katastrofen i USA 2001. Men 

det var även Lgr/Lpo 94s riktlinjer som började ge resultat på sikt. En annan faktor som kan 

ha spelat en väldigt stor roll, gällande författarnas objektiva utformning av läroböckerna, kan 

ha varit påtryckningarna från muslimska organisationer i Sverige, något som även Kjell 

Härenstam tydliggör: 

 
Det går helt enkelt inte att skriva vad som helst längre. De muslimska organisationerna i Sverige 

har säkert haft en stor betydelse för förändringarna i läroböckerna. Företrädare för dessa yttrar sig i 

massmedia och deltar i konferenser med svenska forskare och läromedelsförfattare. Ingen seriös 

läromedelsförfattare kan idag undvika att diskutera text och bildval med muslimska företrädare. 

Även om läromedelsmarknaden är fri, och förlagen alltså kan trycka och sälja vad de vill till 

skolorna, så skulle inget förlag acceptera ett läroboksmanus som inte, åtminstone när det gäller 

islam, kontrolleras av någon ”insider”. 51

 

Läroböckerna låter idag skildra en mycket mer neutral men även objektiv redogörelse i sina 

texter kring ämnesområdet islam. Förvisso så kan detta arbete enbart redogöra för hur 

utvecklingen har skett kring historia- och religionskunskapsböckerna, och därmed inte för de 

andra ämnesböckerna som finns inom det samhällsvetenskapliga blocket på såväl högstadiet 

som på gymnasiet. Men det viktiga är att vi kan som läsare men även som forskare skildra att 

utvecklingen kring objektivismen av världsreligionerna är på väg mot rätt riktning. 

 

 

 

                                                 
51 Kjell Härenstams, underlagsrapport till skolverket - En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i 
ett urval av läroböcker (Karlstad 2006). Sidan 47. 
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