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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det har gått drygt sju år efter den 11 september, och de allra flesta av oss minns att det var då 

terroristattacken mot World Trade Center och Pentagon genomfördes. Den 11 september 

handlar inte enbart om vad som hände just den dagen utan om en allmän omsvängning till 

islams nackdel som ägde rum både före och efter denna händelse. I efterdyningarna av 

attacken 2001 finns bombattackerna i London, Madrid, på Bali och karikatyraffären i 

Danmark. 

 

Idag är islam Sveriges andra största religion.1 När vi västerlänningar hör ordet islam 

förknippas det inte alla gånger med något positivt. I filmer framställs arabiska män ofta som 

blodtörstiga, fanatiska terrorister. I massmedia framställs islam ofta med stora rubriker som 

terror, hedersmord och fundamentalism. Den 29 juni 2006 publicerades ”svenskars inställning 

till de fem världsreligionerna”. Nästan hälften, 48 %, av befolkningen var positiva till 

kristendomen, 9 % var negativa. Resten var varken eller. För islam var siffrorna i princip 

omvända, 53 % var negativa och 7 % var positiva.2 Med dessa siffror är det den här bilden 

eleverna har innan de fått bekanta sig med religionen. Fördomarna är många, men med mer 

kunskap borde några fördomar kunna utrotas. Där kommer religionsundervisningens viktiga 

roll in i bilden. Jag tänkte därför se hur läromedlen ser ut på gymnasiet idag. Hur framställs 

islam i böckerna? Är det någon skillnad om vi går ett decennium tillbaka och jämför med 

läroböcker från 1990-talet? 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med detta examensarbete är att jämföra islam i fem läroböcker inom religion A på 

gymnasiet. Hur framställs islam i dessa och är det någon skillnad efter terrorattacken den 11 

september i USA år 2001? Först tänker jag söka reda på de eventuella skillnader som finns 

och sedan diskutera om dessa skillnader kan sammanhänga med 11 september. 

 

Jag har valt att endast se hur de fem böckerna har framställt de olika politiska grupper och 

inriktningar som finns i samhället då böckerna skrevs. I de olika läroböckerna talas det 

                                                 
1 http://www.fokus.se/2006/03/islam-i-sverige/ (081201) 
2 http://www.den-svenske.com/2006-06-30-islam_inget_for_svenskar.html (081201) 
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om ”funktioner”, ”tolkningar” eller ”väckelsevåg”. Jag kommer huvudsakligen att använda 

ordet ”grupp”. För specifika grupper, till exempel, Al-Qaida används ordet ”organisation”. 

 

Mina frågeställningar: 

• Vilken bild ger dessa böcker av de politiska grupperna inom islam? 

• Vilka skillnader finns mellan böckerna? 

• Kan dessa ev. skillnader sammanhänga med 11 september, 2001? 

1.3 Metod 
Jag vill se hur böckerna är framställda och vilken bild vi får av islam när vi läst en lärobok. 

Jag kommer att genomföra en textanalys och en komparativ studie mellan fem böcker över tid, 

med en händelse som utgångspunkt. Det kommer även att bli en innehållsanalys, för jag 

kommer bland annat att titta om texten innehåller speciella ord, dess frekvens samt positiva 

och negativa åsikter om dem. Metoden som används är för att se om läromedelstexten är 

vinklad till religionens fördel eller nackdel. Fördelen med innehållsanalys är att det är möjligt 

att undersöka om en text uppvisar egenskaper som objektivitet, saklighet eller försöker 

förhålla sig opartisk. Det finns ett problem i att försöka påvisa vad som är objektivt eller 

sakligt men det går att undersöka om samma saker tas upp i texterna och om de får lika 

mycket utrymme. 

1.3.1 Allmänt om läroböcker 
Enligt Gunn Imsen i boken ”Lärarens Värld” är läromedel en nödvändig del av varje 

undervisning- och inlärningssituation, och det viktigaste läromedlet är läroboken. Det är 

viktigt att lärare har ett kritiskt förhållande till läroböcker.3 Författarna Diehl och Andersson 

har samma uppfattning som Imsen, just att läroboken är ett viktigt instrument vid inlärning. 

Den skall strukturera och dela in lärobokstexterna samt göra det möjligt att jämföra och dra 

slutsatser.4

 
I ”Kan du höra vindhästen” av Kjell Härenstam, för han fram att läroböckerna kan hjälpa 

eleverna att skapa en förståelse kring en ny religion eller kultur. Böckerna bör inte bara skriva 

om de skillnader som finns i förhållande till oss, utan de ska hjälpa eleverna att själva vilja 

vidga sina vyer och ge dem en ökad förståelse. Det som skrivs i en lärobok kan, enligt 

Härenstam, inte på något sätt vara en slutgiltig sanning utan ska väcka nyfikenhet hos 

                                                 
3 Imsen, G (1997) s. 303, 304 
4 Andersson, L & Diehl, Anita (1991) förord 
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läsaren.5 Härenstam menar vidare att: ”Böckerna måste ha sin utgångspunkt i elevernas 

fördomar för att de ska finna dem intressanta och vilket skapar förutsättningar för att få dem 

att självmant vilja lära sig mer. Då blir de mottagliga för nya intryck vilket väcker nyfikenhet 

och får eleverna att ifrågasätta sina fördomar.”6

 
Gunn Imsen tar även upp några krav framtagna av Lennart Berglund som han anser är viktiga 

att läroböcker eller de läromedel man väljer att använda sig av uppfyller. Berglund anser att 

lärare har ett ansvar att förhålla sig kritisk till läromedlen och försäkra sig om att eleverna får 

korrekta fakta. Innehållet måste stämma med källor som är tillförlitliga, dessutom är det 

viktigt att se om innehållet är korrekt, och att boken är aktuell. Behandlar boken ämnet på ett 

objektivt sätt? Ger valet av bilder och illustrationer stöd till innehållet eller är de vilseledande? 

Läroboksspråket borde ligga på elevernas nivå, och inte innehålla många svåra ord. 

Framställningen får inte heller vara torr eller tråkig.7

 

Härenstam skriver även att de fakta som finns i skolböcker har någon författat och innehållet 

ska i största möjliga utsträckning vara fritt från värderingar. När det gäller ämnet 

religionskunskap där andra människors kulturer och religioner beskrivs är det viktigt att en 

objektiv bild presenteras. Dock är inte kunskapen helt värderingsfri. ”De värderingar som 

ligger bakom urvalet av kunskap som har gjorts strider ofta med skolans läroplaner och kan 

då ge en bild av en religion som är felaktig eller förvirrande för läsaren.”8 Läser vi vidare i 

Härenstams bok står det att bakom läromedelsförfattarens syften kan det finnas ideologiska 

uppfattningar. En viktig fråga är att se varifrån läromedelsförfattaren har fått sina källor. De 

eller det som är författarens källor är även de fyllda av värderingar eller ideologiska 

övertygelser, vilket i sin tur påverkar hur främmande kulturer framställs för läsarna. Det är 

läroboksförfattarnas verk som kan vara elevernas enda kontakt med kulturen.9

 

Härenstam har även författat boken ”Skolboks-islam - Analys av bilden av islam i läroböcker 

i religionskunskap” Där han konstaterar att läromedelsförfattarens uppgift inte är enkel. 

Denne har en begränsad mängd information till en begränsad mängd sidor. Men det kanske 

viktigaste är, som Härenstam skriver, att muslimer ska kunna känna igen sig i läroböckernas 

                                                 
5 Härenstam, K (2000) s. 142 
6 Härenstam, K (2000) s. 139 
7 Imsen, G (1997) s. 304-305 
8 Härenstam, K (2000) s. 6 
9 Härenstam, K (2000) s. 20 
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beskrivning av islam. Muslimer ska känna att deras tro tas på allvar och att religionen bedöms 

efter dess ideal. Begreppet inrymmer även att skapa förståelse för muslimerna.10

 

I skolboksislam tar Härenstam även upp begreppet jihad, och hur begreppet framställs i 

läroböcker. Han menar att ”det är viktigt hur begreppet jihad tolkas av böckerna och 

undervisningen”. Begreppet har ett stort omfång, och kan innefatta ”hela livets strävan för 

Gud och Guds vilja”11 I hans forskning hade han funnit en provkarta med olika översättningar 

av begreppet, men om boken översätter begreppet med ”heligt krig” så gör sig svenska skolan 

skyldig att propagera mot islam i detta avseende.12 Samtidigt menar Härenstam att de 

läroböcker om översätter begreppet med ”heligt krig” kan då hävda att de följer en folklig 

användning av ordet, för i historien har det används av muslimer i denna betydelse.13 Vi får se 

hur mina fem utvalda böcker översätter begreppet. 

1.3.2 Material och urvalsprincip 

Jag började med att titta på olika uppsatser som hade gjorts på läromedel. Där jag hittade 

några religionskunskapsböcker och författare. Jag tittade även i Stockholms stadsbiblioteks 

sökbas, och fick upp ytterligare några författare. Därefter började gallringen. Jag ville ha 

böcker publicerade så långt in på 2000-talet som möjligt, för att få ett bra underlag till min 

frågeställning. De senaste som jag hittade var utgivna 2006 och 2007. Av de böcker som var 

utgivna på 1990- talet hittade jag en bok som var utgiven 1991, och tänkte därefter ta en bok 

som var utgiven ungefär samtidigt. Men jag ändrade mig och valde en bok som var utgiven 

1999. Anledningen var att se om det även skulle finnas några stora skillnader i utformningen 

mellan dessa. Av en slump tog jag en lärobok från 2001, endast för att se vad som skrevs om 

de politiska grupperna då. Jag blev förvånad över vad som stod där. Boken kom ut samma år 

som attacken i USA och läroboksförfattarna hade trots allt redovisat den. 

1.3.3 Förteckning över läroböckerna 
• Andersson, Lars, Diehl Anita Vad är religion? Boken riktar sig i första hand till 

de teoretiska linjerna. Akademiförlaget. 

                                                 
10 Härenstam, K (1993) s. 72 
11 Härenstam, K (1993) s. 206 
12 Härenstam, K (1993) s. 217 
13 Härenstam, K (1993) s. 218 
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• Andersson, Börje Koskinen, Levin, Sören Lennart Magnusson, Åke Vad ska man 

tro? Boken riktar sig i lika mån till elever på två- och treåriga linjer. Boken utgavs 

1999, och det är andra upplagan. Almqvist & Wiksell. 

• Ring, Börge och Sjöstrand, Anna. Religion och Sammanhang. Det är en antologi. 

Boken utgavs 2001, och det är första upplagan. Almqvist & Wiksell. 

• Appelros, Erica, Hornberg, Anne- Christine, Röcklinsberg, Helena. Din tro eller 

min? Religionskunskap A. Boken utgavs 2006, och det är första upplagan. Natur 

och kultur. 

• Ring, Börge Religion och livet. Boken utgavs 2007, och det är första upplagan. 

Liber. 

1.4 Forskningsbakgrund 
Vad är det för teoretisk forskning som ligger bakom mitt arbete? Många uppsatser handlar 

just om islam och hur islam framställs i läroböcker. Jag har jämfört min tolkning med 

Alexander Pairovans uppsats ”Synen på Islam i paradigmskifte: Ett arbete om hur synen på 

islam har förändrats i svenska läromedel för högstadiet 1980 – 2005” (2007) Han har fått fram 

lika uppgifter som mig kring läroböckers utformning efter 2001. Anledningen till att många 

väljer islam som uppsatsämne kan bero på att islam är den religion som just framställs som 

den mest negativa av religionerna. Vidare har jag tittat på hur några uppsatser har forskat om 

vinklingen av islam i läroböcker. En är Richard Bergströms, ”Islamofobiska tendenser i 

läroböcker, en syftesrelaterad textanalys av två läroböcker i religionskunskap för 

gymnasieskolan” (2006) Jag har jämfört hans kriterier som kan bidra till en negativ vinklig av 

läroböckerna med mina för att se om de överensstämmer med de jag utgått ifrån. 

 

Några verk som ytterligare varit till min hjälp vid utformningen och med boktips av detta 

arbete är: 

• Dahlin, Olof, Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? som finns 

med i boken ”Nya mål” (2006) har gett inspiration och kött på benen angående 

min diskussion om hur Afrika är framställd i en lärobok. 

• Härenstam, Kjell, Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap. Göteborg. 1993. Den här boken har gett underlag till min 

diskussion om jihad. 

• Johansson, Malin & Klack, Rebecca Vems är judendomen (2005) 
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• Lingvall, Stefan Den frånvarande samen (2008) De två sistnämnda uppsatserna 

har båda gett inspiration till utformningen av arbetet. 

1.5 Disposition 
Examensarbetet består av fem kapitel. I kapitel ett finns inledningen som beskriver 

ämnesvalet, syftet och de frågeställningar som visar inriktningen på studien. Metod, material 

och urvalsprincip redogörs. Det finns även en allmän beskrivning och en presentation av 

läroböckerna, samt forskningsbakgrund och den disposition som arbetet är strukturerat efter. 

 
Kapitel två ger först en presentation av islambilden före 2001, eftersom attacken den 11 

september inte enbart handlar om vad som hände just den dagen utan om en allmän 

omsvängning till islams nackdel som äger rum både före och efter denna händelse. Därefter 

redogörs islambilden i allmänhet före 2001 och vad som hände i USA den 11 september, och 

efterdyningarna av dådet. Dessutom ges en faktaförklaring kring termen ”fundamentalism”. 

Kapitlet avslutas med att se frekvensen av ordet fundamentalism i de fem läroböckerna. 

 

I kapitel tre redogörs för var och en av läroböckerna och där svarar jag även på frågan: Vilken 

bild ger dessa böcker av islam? 

 

Kapitel fyra rymmer min diskussion och en analysdel. Där svarar jag på den andra frågan i 

min frågeställning: Vilka skillnader finns mellan böckerna? Analysen är indelad i tre delar. 

Den första delen för jag en diskussion om var och en av läroböckerna, i den andra diskuteras 

och jämförs skillnaderna mellan böckerna, och i den sista delen ägnar jag mig åt att undersöka 

om dessa skillnader kan sammanhänga med 11 september, vilket är min sista fråga. Jag 

kommer även här att knyta an mitt resultat med kapitel 1.3.1 samt kapitel 2. 
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2. Islam 

2.1 Bilden av islam före 2001 

Författaren och religionshistoriken Karen Amstrong menar att muslimerna i historien har sökt 

efter Gud. Koranen gav dem ett historiskt uppdrag. Deras främsta plikt var att skapa ett 

rättvist samhälle där alla medlemmar, även de svagaste och mest utsatta, behandlades med 

den största respekt. Att leva i ett sådant samhälle skulle ge dem en antydan om det gudomliga, 

då de skulle leva i enlighet med Guds vilja. Armstrong skriver vidare att det inte blev som 

tänkt, för det muslimska samhällets historiska prövningar och påfrestningar som till exempel 

politiska mord, inbördeskrig, invasioner hörde till karaktärsdragen i den islamska vardagen.14 

Här följer några slumpmässigt utvalda exempel med islam politiska händelser: 

 

• Oktoberkriget, 1973. Egypten och Syrien i ett överraskningsanfall mot Israel i 

syfte att återerövra Sinai och Golanhöjderna. Skillnaden mellan fattig och rik blev 

en stor följd av detta krig.15 

• Inbördeskriget i Libanon 1975-90. 

• Den iranska revolutionen 1978-79. 

• Kriget mellan Iran och Irak 1980-1988.16 

• 1996 tar talibanerna över makten i Afghanistan17 

• 213 personer dör av bilbomber riktade mot USA: s ambassader i Kenya och i 

Tanzania i augusti 1998. Usama bin Ladin är misstänkt.18 

 

Enligt författaren Ingmar Karlsson är det ett dubbelt mönster som präglar flera islamistiska 

organisationer. På ena sidan finns social välgörenhet där de hjälper sjuka, fattiga och barn, 

och på andra sidan finns väpnat våld.19

2.2 World Trade center 2001 

Tisdagen den 11 september 2001, kapades två flygplan som sedan kraschar in i World Trade 

Center (WTC) i USA. Det stod då klart att det var en terrorattack som både var avsiktlig och 
                                                 
14 Armstrong, K (2004) s. 10-11 
15 Karlsson, I (1994) s. 34 
16 Armstrong, K (2004) s. 27 
17 Amstrong, K (2004) s. 28 
18 http://mobil.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=53362&a=654932&lid=puff_656589&lpos=bild (081201) 
19 Karlsson, I (1994) s. 22 
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samordnad. Jakten på de ansvariga inleddes och det militanta islamistiska al-Qaida med 

Usama bin Ladin fick skulden av USA: s regering och media.20 Usama bin Ladin förnekade 

dock inblandning och kännedom om attackerna. Den 16 september 2001 kom det första 

offentliga framträdandet från Usama bin Ladin: ”Jag betonar att jag inte utfört den här 

gärningen, som förmodligen utförts av individer med egen motivation”21 Det andra 

framträdandet från Usama bin Ladin kom den 28 september samma år: ”Jag har redan sagt 

att jag inte är inblandad i 11 september-attackerna i USA. Som en muslim försöker jag 

undvika att ljuga. Jag saknade kännedom om attackerna; jag anser inte heller att dödandet av 

oskyldiga kvinnor, barn och andra människor är goda gärningar. Sådana gärningar är 

förbjudna, även i krig.”22 Den 7 oktober 2001 inleder USA som hämnd ett militärt fälttåg mot 

talibanerna och al-Qaida i Afghanistan.23 Den 29 oktober 2004 tar Usama bin Ladin på sig 

ansvaret för attackerna.24

2.3 Fundamentalism 

Eftersom vi här i väst, ofta förknippar islam med fundamentalism, kommer här en kort 

bakgrund till vad fundamentalismen i islam är. 

 

Enligt Karlsson ses fundamentalismen som något som är synonymt med islam25 och 

Amstrong menar att det ofta är medier i väst som ger intrycket att den stridslystna och ibland 

våldsamma form av religiositet som kallas fundamentalism är ett rent islamisk fenomen. Det 

är inte så, fundamentalism finns i alla religioner, och den började i kristendomen. ”När den 

moderna kulturen började slå rot i islam i slutet på 1960- talet och i början på 1970-talet 

utvecklades en fundamentalistisk tendens.”26 Fundamentalister uttrycker ofta sitt missnöje till 

moderna idéer genom att överdriva de inslag i sin tradition som talar mot dessa idéer. En av 

de första fundamentalistiska grundarna (Mawsudi) såg västerlandets övertag som ett tecken på 

att det ville krossa islam. Han menade att muslimerna måste gå samman för att hejda 

sekulariseringens intrång om de ville att deras religion och kultur skulle överleva.27

 

                                                 
20 http://mobil.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=53362&a=654932&lid=puff_656589&lpos=bild (081201) 
21 http://archives.cnn.com/2001/US/09/16/inv.binladen.denial/index.html (081201) 
22 http://www.public-action.com/911/oblintrv.html (081201) 
23 Armstrong, K (2004) s. 28 
24 http://www.expressen.se/1.145383 (081201) 
25 Karlsson, I (1994) s 41 
26 Armstrong, K (2004) s. 151 
27 Armstrong, K (2004) s. 153-154 
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Amstrong har intrycket av att en del västerländska kretsar ansåg talibanerna som det mest 

väsentliga av islam, men deras regim kränkte, enligt henne, flera grundläggande islamska 

regler. Hon skriver vidare att talibanerna hade en mycket selektiv syn på religionen, en syn 

som vänder den i en riktning som är rakt den motsatt den avsedda. De muslimska 

fundamentalisterna använder religionen som ett verktyg i sin kamp för överlevnad.28

2.4 Frekvensen av fundamentalism i de fyra läroböckerna 
För att följa upp kapitel 2.3 och se hur stor frekvens det är av ordet fundamentalism och i 

vilket samband de finns beskrivna i de fem läroböckerna tittade jag i litteraturförteckningen 

på ”fundamentalism” och gjorde därefter en bedömning. 

 

I ”Vad är religion” från 1991- finns ordet ”fundamentalism” nämnd på fyra sidor, varav 

ordet ”fundamentalist” nämnd på en sida. Fyra av fem hänger samman med islam och den 

sista är på kristendomens bibelsyn ”fundamentalisten uppfattar bibelordet som ofelbart”.29

 

I ”Vad ska man tro” från 1999- fick jag upp två träffar på ordet ”fundamentalism” och två 

träffar på ordet ”fundamentalistisk.” Två stycken i samband med islam och de andra två finns 

på kristendomens bibelsyn. ”En bibelsyn som utvecklades i USA och fått stor spridning inom 

vissa frikyrkliga samfund.”30

 

I ”Religion och sammanhang” från 2001- finns ingen litteraturförteckning. Efter en överblick 

så nämns varken ordet ”fundamentalismen” i islamkapitlet eller kapitlet om kristendomen. 

 

I ”Din tro eller min?” Från 2006 finns två träffar på ordet ”fundamentalism” och båda är i 

samband med kristendomen.31

 

I ”Religion och livet” från 2007 finns ordet ”fundamentalism” med på två sidor. En på 

kristendomen, och den andra på en allmän genomgång. Där exemplet ges: ”det kan handla om 

fundamentala socialdemokrater, miljöaktivister eller muslimer”32

 

                                                 
28 Armstrong, K (2004) s. 155 
29 Andersson, L & Diehl, A (1991) s. 174, 188, 207, 250, 267 
30 Andersson, B, Koskinen, L, Levin, S, & Magnusson, Å (1999) s. 115, 130, 227, 231 
31 Appelros, E, Hornborg, A-C, & Röcklinsberg, H (2006) s. 60, 78 
32 Ring, B (2007) s. 59, 103 
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Det verkar som att läroboksförfattarna efter 2001 aktar sig för att förknippa fundamentalism 

med islam. Frekvensen av användandet av fundamentalism i de tre böcker från 2000 talet så 

förekommer det i samband med islam på 0 % (förutom att det nämns i en allmän diskussion) 

men i boken från 1991 finns ordet ”fundamentalism” på fyra av fem sidor, alltså 80 % medan 

i boken från 1999 så är det på två sidor av fyra, 50 %. 

12 



3. Läroböckernas återgivning av islams politiska grupper och 

organisationer 

Presentationen som ges av läroböckerna här, är den bild som författarna vill ge av islams 

grupper och organisationer. Texterna är till stor del sammandragna och omformulerade annars 

finns de här så som de presenteras i var bok. 

3.1 Vad är religion? (1991) 
Islamkapitlet inleds med en historik översikt genom en ”tidslinje” från 5-6000 före Kristus 

fram till 1991. Jag har valt ut de händelser som passar mitt syfte. 

• 1929 – Muslimska brödraskapet grundades av Hasan al Banna. 

• 1988- ”Upplopp i Algeriet, där de muslimska fundamentalisterna medverkar” 

• 1970 – 1990. ”Den islamistiska fundamentalismen är på frammarsch.”33 

 

Islamkapitlet är på 23 sidor och avsnittet ”Islam i dagens värld” är på två sidor och 

läroboksförfattarna inleder med att redogöra att idag beräknas det finnas det cirka 800 

miljoner muslimer. Det innebär att antalet har fördubblats under de senaste 50 åren,34 och år 

2000 beräknas Irans befolkning vara större än vad hela Europas befolkning var vid tiden för 

första världskriget.35 ”Islam har i vår tid utvecklats till en politisk kraft som på flera håll 

påverkar världspolitiska händelser. Det som man kallar politisk islam gör sig påmind på flera 

håll i världen, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indonesien och givetvis oroliga Mellanöstern.” 

Olika tolkningar av islam är ett uttryck för politiska ställningstaganden. Läroboksförfattarna 

har här tagit hjälp av islamforskaren Jan Hjärpe som har indelat islams olika funktioner i fem 

huvudtyper i boken: 

3.1.1 Befrielserörelseislam 
Hjärpe menar att befrielserörelseislam är ett uttryck för vad som kallas ”etnisk” islam. 

Benämningen ”muslim” blir ett uttryck för en nationell identitet som är grundad på 

religionstillhörighet. Denna identitet kan dessutom få en politisk funktion. Hjärpe ger två 

exempel: Indiens delning efter frirörelsen från det brittiska imperiet, då Pakistan blev ”den 

muslimska nationen” ett annat exempel är Algeriets frirörelse från Frankrike. Muslim blev 

detsamma som ”icke- fransman” eller ”icke- europé”. En muslimsk nationell identitet kan då 

                                                 
33 Andersson, L & Diehl, A (1991) s. 186-187 
34 Andersson, L & Diehl, A (1991) s. 206 
35 Andersson, L & Diehl, A (1991) s. 249 
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sägas ha fungerat som en legitimering av befrielserörelsen. Målet var emellertid inte att skapa 

en islamisk stat.36

3.1.2 Samväldesislam 
Samväldesislam är en föreställning om en historisk och kulturell samhörighet mellan alla 

muslimer som inte verkar mot uppkomsten av en nationalkänsla i västerländsk mening, 

skriver Hjärpe. Den kan också få rent politiska följder, till exempel den islamiska 

utvecklingsbanken. Under 1970-talet fungerade samarbetet mellan de muslimska länderna väl, 

med ett muslimskt block i FN. Den iranska revolutionen 1979 kan sägas ha inneburit en 

katastrof för samväldesislam. 

3.1.3 De traditionella livsmönstrens islam 
Hjärpe beskriver att under de senaste decennierna har de traditionella riktlinjerna och 

livsmönstren förändrats radikalt i de muslimska länderna. Det västerländska inflytandet, bland 

annat massmedia och import av konsumtionsvaror, har lett till att gamla livsmönster inte 

upplevs som självklara. Den här utvecklingen reagerar vissa grupper mycket negativt på, och 

Hjärpe menar att ett stort problem blir då vilken roll den muslimska identiteten ska ha i det 

nya samhället. Detta problem får också en politisk sida. En traditionalistisk uppfattning leder 

då också till att religionen privatiseras på samma gång som samhället sekulariseras. 

3.1.4 Islamisk modernism 
Modernisterna menar att traditionalisterna tolkar islam fel. De anser att det krävs en nytolkad 

islam, en islam som är framåtsträvande, istället för bakåtsträvare. Islamisk modernism har 

enligt Hjärpe ett krav på förändring, det blir ofta i form av islamisk socialism. ”Moderisterna 

menar att den moderna välfärdsstaten är ett verkligt uttryck för islams grundläggande 

värderingar och principer.” Modernisering och utveckling ses följaktligen som ett uttryck för 

riktig islam, och som exempel ger Hjärpe Nasserism i Egypten och Mujahidin i Iran.37

3.1.5 Oppositionsislam 
Denna tolkning representeras av grupper som protesterar mot det gällande samhällssystemet 

skriver Hjärpe. De kräver en islamisk stat med sharia (den muslimska lagen) som lag och 

rättssystem. Dessa grupper brukar kallas fundamentalister, islamister eller integrister. Lagen 

ska vara nytolkad och anpassad till ett modernt samhälle med dess instruktioner och teknik. 

De vill inte att islam ska vara statens religion, utan staten ska vara islamisk. Den politiska 

                                                 
36 Andersson, L & Diehl, A (1991) s 206 
37 Andersson, L & Diehl, A (1991) s 206-207 
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makten ska tillhöra de religiösa auktoriteterna. Detta ideal bekänner sig regimen Iran 

till. ”Rekryteringen till de fundamentalistiska rörelserna sker främst bland människor med hög 

eller medelhög utbildning, lärare, läkare, tekniker och arbetslösa akademiker.” Dessa yrken 

tillhör de som är missnöjda med sin ekonomiska och sociala ställning i samhället. De ser 

samhällets problem som ett uttryck för ”brist på sann islam”. Detta är enligt Hjärpe en 

tolkning som är i minoritet.38

 

Enligt läroboken betyder Djihad ”strävan” eller ”ansträngning” för Guds religion och för dess 

profet. Det brukar också tolkas som ”det heliga kriget.”39

 

Sammanfattning av boken: 

• Islamkapitlet är på 23 sidor. Kapitlet ”islam i dagens värld” är på två sidor. 

• Cirka 800 miljoner muslimer i världen. 

• Länder som nämns: Iran, Afghanistan, Pakistan, Indonesien och Mellanöstern. 

• Fem grupper nämns vid namn: 

• Befrielserörelseislam, muslim blir ett uttryck för identitet 

• Samväldesislam, samhörighet mellan muslimer. 

• Det traditionella Livsmönstrets islam, gamla livsmönster rivs upp, västerländskt 

inflytande. Inget som gillas av denna grupp. 

• Islamisk modernism, kräver en nytolkad islam. Krav på förändring. 

• Oppositionsislam, minoritetsgrupp, vill ha sharia som lag och rättssystem. Dessa 

kallas fundamentalister, islamister, integrister. 

• Djihad = Heligt krig, strävan, ansträngning. 

3.2 Vad ska man tro? (1999) 

Islamkapitlet är på 22 sidor och avsnittet ”det politiska Islam” är på fyra sidor, och där inleder 

läroboksförfattarna med att skriva att drygt en miljard människor i världen räknas som 

muslimer. ”De senaste årtiondena har en religiös väckelsevåg vuxit fram i den muslimska 

världen med mål att återinföra islam som enda samhällsordning. Två fundamentalistiska 

grupper: ”Islamska Sällskapet” i Pakistan och ”Muslimska Brödraskapet” i Egypten och 

Syrien har varit dominerande för de islamistiska grupperna. Författarna menar vidare att de 

fundamentalistiska grupperna har haft stora framgångar, och de vill absolut inte att 
                                                 
38 Andersson, L & Diehl, A (1991) s 207 
39 Andersson, L & Diehl, A (1991) s 265 
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västerländska seder och bruk ska förändra de muslimska traditionerna. De har även gjort 

revolt mot stats- ledare som inte har någon religiös förankring, mot diktaturregimer, mot 

sekulariseringstendenser och islamisk socialism. Många muslimer ser fundamentalismen som 

en symbol för lag och ordning.40

 

Idag finns, enligt läroboken, flera grupper som tolkar islam som samhällssystem på olika sätt. 

Motsättningarna mellan grupperna kan vara stora, men dessa grupper skär rakt igenom båda 

huvudinriktningarna sunniter och shiiter.41 Här följer fem grupper: 

3.2.1 Fundamentalism – islamism 
Den första grupp som författarna tar upp är fundamentalismen. De menar att islam innehåller 

en komplett samhällsordning. Iran har gått mycket långt för att genomföra de 

fundamentalistiska idealen. Landet har infört Sharias stränga straff, skolorna är könsåtskilda, 

liksom arbetes och sällskapslivet. Musikförbud har införts under Ramadan. Där döms 

muslimer som talar illa om islam med dödsdomar. Fundamentalisterna vill ha och eftersträvar 

jämlikhet i fråga om ekonomisk fördelningspolitik. Detta sker genom att fattigskatten sköts av 

staten och att ränteförbudet tillämpas. Enligt läroboken utgör fundamentalisterna en stark 

opposition mot regimen och finns idag i alla muslimska länder. Indonesien, världens största 

muslimska land, och i Malaysia där islam är statsreligion, är fundamentalisterna ett hot mot 

regeringarna. I Pakistan och Iran finns en islamisk samhällsordning mer eller mindre 

genomförd och Afghanistan styrs av en fundamentalistisk grupp. I Algeriet är 

fundamentalisterna så starka att de utgör ett existenshot för personer som har sekulära 

sympatier eller är influerade av västerländska levnadssätt. 

3.2.2 Sekularism 
Författarna skriver att Sekularisterna anser att religionen tillhör individens privatliv. Staten 

och de styrande ska bygga en samhällsordning och ett lagsystem som tar hänsyn till både 

religiösa och icke-religiösa. Därför ska sekulära lagar utan religiös bakgrund stiftas. 

Fattigskatten är frivillig för att det är en religiös order. Ett muslimskt land som har en sekulär 

samhällsordning är Turkiet. Där förbjuder grundlagen all propaganda för en samhällsordning 

byggd på religionen. Det är också enligt författarna förbjudet att införa Sharia som allmänt 

rättssystem. I Tunisien finns många sekulära inslag i samhällssystemet, till exempel har 

                                                 
40 Andersson, B, Koskinen, L, Levin, S, & Magnusson, Å (1999) s. 113 
41 Andersson, B, Koskinen, L, Levin, S, & Magnusson, Å (1999) s. 115 
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kontor, restauranger och skolor sin verksamhet igång under Ramadan. Skolorna har inte heller 

någon delning på pojkar och flickor. 

3.2.3 Modernism 
Moderisterna tolkar Koranen och Sunna så fritt att innehållet lätt kan anpassas till de krav 

som ställs i ett modernt samhälle. Enligt läroboken kan de tänka sig ta emot vissa inslag från 

den västerländska kulturen, dock ska helheten av samhället vara präglat av islam. Dagens 

Egypten styrs idag enligt moderistisk tolkning av islam.42

3.2.4 Traditionalism 
Enligt läroboken anser traditionalisterna att det gamla traditionella levnadsmönstret ska 

behållas. Därför behövs inga nya lagar. Koranen, Sunna och Sharia är tillräckliga. 

Traditionalisterna är starka motståndare till förändringar och nymodigheter. De tillämpar 

ränteförbudet så strängt att de motsätter varje form av arbetsfri inkomst. Författarna menar 

vidare att det finns traditionalister i de flesta muslimska länder, men riktningen har delvis 

luckrats upp och ersatts eller kombinerats med tankar och idéer från både fundamentalismen 

och sekularismen. 

3.2.5 Islamisk socialism 
Den sista grupp som författarna tar upp är den islamiska socialismen. Den syftar till en 

modernisering av religionen, men det menas inte att muslimska socialister är anti-religiösa. 

Islamisk socialism avvisar marxismens idé om klasskamp med hänvisning till att alla 

muslimer utgör en enhet inför Gud och att alla har lika värde inför Gud. Författarna beskriver 

att koranens ränteförbud inte följs bokstavligt av socialisterna. De socialistiska 

islamgrupperna har sin största utbredning i Afrika i till exempel Libyen och Tunisien. 

Socialisterna har i flera länder genomdrivit reformer på familjerättens område. Polygami är 

förbjudit i bl.a. Tunisien. En minimiålder för att få ingå äktenskap har införts. Socialisterna 

vill avskaffa Sharias regler för amputations och prygelstraff.43

 

Enligt läroboken betyder Djihad strävan och används oftast som beteckning för ”heligt krig”. 

Det anses som en religiös plikt att slåss (anligt eller med vapen) för sin tro och mot dem som 

smädar Gud. En deltagare i djihad kallas muddjahid (in).44

 

                                                 
42 Andersson, B, Koskinen, L, Levin, S, & Magnusson, Å (1999) s. 115 
43 Andersson, B, Koskinen, L, Levin, S, & Magnusson, Å (1999) s. 116 
44 Andersson, B, Koskinen, L, Levin, S, & Magnusson, Å (1999) s. 227 
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Sammanfattning av boken: 

• Islamkapitlet är på 22 sidor och avsnittet ”politiska islam” är på fyra sidor 

• En miljard människor är muslimer. 

• Fem grupper nämns vid namn: 

• Fundamentalismen har haft stora framgångar. Muslimska brödraskapet och Islamiska 

sällskapet nämns som två stora organisationer. Länder som nämns vid 

fundamentalismen, Iran, Indonesien, Malaysia, Afghanistan och Algeriet. 

• Sekularism, religionen är individens privatsak. Länder som nämns vid sekularismen, 

Turkiet har sekulär samhällsordning. Lagen förbjuder att samhället är byggt på 

religion. Tunisien har vissa sekulära inslag. 

• Modernismen, tolkar koranen fritt, vissa inslag från den västerländska kulturen. 

Länder som nämns vid modernismen, Egypten. 

• Traditionalismen, vill att det gamla levnadssättet ska behållas. Koranen, Sharia och 

Sunna är tillräckliga. Ersätts med tankar från fundamentalismen och sekularismen. 

• Islamisk socialism, modernisering av religionen, eftersom alla är lika inför Gud. 

Länder som nämns: Libyen och Tunisien. 

• Djihad = heligt krig, strävan, plikt att slåss med vapen eller andligt. 

3.3 Religion och sammanhang (2001) 

Kapitlet islam är på 28 sidor och där finns ett avsnitt som heter ”islamisternas nätverk har 

blivit globala” som är på fem sidor. På de fem sidorna behandlas islamistiska organisationer 

på en sida. Här nämns fem nyckelorganisationer. 

 

Författaren börjar med att nämna organisationen ”Al-Qaida.” Den bildades 1989 av Usama 

bin Ladin, som är en saudisk exilmiljardär. Han fungerar som kärnan i ett nätverk som finns i 

34 länder. ”Al-Qaida” anklagas för att ligga bakom några terroraktioner de senaste 

decennierna, till exempel bombdåden mot USA: s baser i Saudiarabien 1995-96 och mot 

USA: s ambassader i Kenya och Tanzania 1998, samt flygplanskrascherna mot World Trade 

Center och Pentagon den 11 september 2001.45 Det är dock genom Usama bin Ladin som 

olika islamistiska grupper börjat samordna sina attacker i ett slags ”islamistisk- 

international.”46

 
                                                 
45 Ring, B, Sjöstrand, A (2001) s. 99 
46 Ring, B, Sjöstrand, A (2001) s. 95 
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Därefter berättar författaren att det ”Muslimska Brödraskapet” bildades 1928 av egyptiern 

Hassan al Banna. Organisationen började som en fredlig rörelse men övergick till 

våldsaktioner i samband med israelisk- arabiska kriget 1948. Idag fungerar organisationen 

som en underjordisk verksamhet. Den är även med i det egyptiska parlamentet, trots att de 

tidigare försökte mörda president Nasser. Muslimska Brödraskapet har underavdelningar i 

Jordanien, Palestina, Syrien och Saudiarabien. 

 

Organisationen Hamas bildades 1987 av schejk Ahmad Jasin och enligt läroboken var det på 

initiativ av Muslimska brödraskapet. Anledningen var att de skulle erbjuda socialt 

välgörenhetsarbete och väpnat motstånd till Israel under palestinska intifadan 1987 – 1993. 

Al- Jihad bildades 1978 och syftet med deras bildning var att starta ”Jihad”, som författarna 

har översatt med ett heligt krig, mot den egyptiske regimen. De deltog i den afghanska 

motståndarkampen mot Sovjets ockupation på 1980 talet. Idag anses de vara den viktigaste 

organisationen inom Al-Qaida. 

 

Den sista organisationen som nämns i läroboken är Hizbollah och de bildades 1982 av den 

shiamuslimske Muhammad Hussein Fadlaallah efter Israels invasion av Libanon. 

Organisationen bedriver ett brett socialt arbete samtidigt som de år 2000 tvingade Israel att 

avbryta ockupationen av södra Libanon i en gerillakamp47

 

Läroboken nämner också att ingen av dessa organisationer är representativ för världens drygt 

en miljard muslimer, varav två tredjedelar lever utanför Mellanöstern. Indonesien, som är 

världens största muslimska land, har inte heller typiska företrädare för den politiska islam. 

Dessa länder omfattas av sittande regimer som oppositionsrörelser i många muslimska 

länder.48

 

Sammanfattning av boken: 

• Islamkapitlet är på 28 sidor och fem sidor om ”islamisternas organisationer”. 

• Fem organisationer nämns: 

• Al-Quida, har nätverk i 34 länder. Ligger bakom flera attentat, t.ex. mot USA:s 

ambassader i Kenya och Saudiarabien. Skyldiga till flygplanskrascherna mot World 

Trade Center och Pentagon. 
                                                 
47 Ring, B, Sjöstrand, A (2001) s. 99 
48 Ring, B, Sjöstrand, A (2001) s. 95 
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• Muslimska brödraskapet, finns i Jordanien, Palestina, Syrien, Saudiarabien. De 

började som en fredlig organisation, men är nu underjordisk verksamhet. 

• Hamas, började med socialt välgörenhetsarbete och använder nu väpnat våld 

• Al- Jihad, är idag den viktigaste organisationen inom Al-Quida. 

• Hizbollah bedriver socialt arbete samtidigt som de för gerillakamp. 

 

3.4 Din tro eller min? (2006) 

Islamkapitlet är på 19 sidor och avsnittet ”tolkningar i en modern värld” är på två sidor. 

Läroboksförfattarna börjar kapitlet börjar med beskrivningen: ”Koranen skrevs ner i ett 

samhälle som såg helt annorlunda ut än vår moderna värld. Hur ska den kunna följas idag? 

Några grupper har valt att anpassa koranen till dagens samhälle. De ser denna och profetens 

Sunna som barn av sin tid. Står det om mirakler i Koranen så tolkas de om. Istället formulerar 

man mer allmänna principer från texterna som talar om hur man ska handla och leva.”49

 

Enligt läroboken finns det också många grupper som betonar att Koranens bud måste följas i 

minsta detalj. Två organisationer som nämns vid namn är det ”Muslimska brödraskapet” som 

bildades 1928 och ”wahhabismen” som båda vill att människor ska leva som Muhammed 

gjorde är exempel på detta. Koranen får inte omtolkas och kvinnor och män bör därför klä sig 

som det gjorde på Muhammeds tid. Kvinnor och män får inte heller umgås tillsammans 

utanför familjekretsen. Författarna nämner att ”Wahhabismen” har stor politisk makt i 

Saudiarabien. Koranen ligger till grund för landets lagar och en form av sharia följs till punkt 

och pricka. Wahhabismen uppstod redan på 1700-talet och var en reaktion på att mer folkliga 

inslag blivit vanliga inom islam, som att besöka helgongravar. 

 

De flesta muslimer finns idag utanför Arabvärlden och i helt andra kulturer än i den som 

Muhammed levde. Författarna menar att detta påverkar islams utseende, i till exempel Afrika 

kan därför föreställningar om häxkraft, onda djinner och islam blandas med varandra. 

Inriktningen Sufismen har i dessa länder har blivit en mycket populär form av islam. Dess 

anhängare lägger stor vikt vid den inre, mystiska erfarenheten och gudskärleken. 

 

Inom vissa grupper i väst finns idag en stor rädsla för islam, hur kommer det sig? Enligt 

författarna kan en förklaring vara att det rör sig om missförstånd. När muslimer talar om jihad 
                                                 
49 Appelros, E, Hornborg, A-C, & Röcklinsberg, H (2006) s. 97 
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har detta ofta översatts med ”heligt krig”, men det är inte en helt korrekt översättning. Krig är 

ett skrämmande ord. De allra flesta muslimer betonar däremot att motsatsen gäller inom islam: 

det är en lära om fred. Jihad kan även stå för strävan: andliga och missionerande insatser som 

görs för att sprida islams lära. 

 

En annan förklaring kan vara att det finns extrema händelser som påverkat bilden av islam. 

De händelser som nämns i läroboken är: ”Angreppet på World Trade Center den 11 

september 2001, palestinska självmordsbombare, talibanernas stränga politik i Afghanistan 

och ökad militant inställning hos vissa muslimer har skapat en hotfull bild av islam.” 

Islamister vill upprätta en stat där lagstiftningen bygger på sharia. Men även här är olika 

grupper oense om hur denna stat ska se ut. 

 

Idag finns, enligt författarna, en tydlig linje som skiljer de radikala muslimska grupperna, så 

kallade islamister, och majoritetens islam med varandra. Trots allt är terror och hot något som 

de allra flesta muslimer tar avstånd från. Alla är däremot ense om profeten Muhammeds och 

Koranens centrala betydelse för individen och samhället.50

 

Sammanfattning av boken: 

• Islamkapitlet är på 19 sidor och ”tolkningar i en modern värld” är på två sidor. 

• Talas om Koranen förr och nu. 

• Två organisationer nämns vid namn: Muslimska brödraskapet och Wahhabismen i 

Saudiarabien. 

• Afrikas islam blandas med häxkraft och onda djinner. 

• Vissa grupper i väst är rädda för islam. Det kan bero på missförstånd och att jihad 

översatts med heligt krig. 

• Extrema händelser, som t.ex. Angreppet på World Trade Center 2001, palestinska 

självmordsbombare och talibanernas politik i Afghanistan. 

• Finns en tydlig linje mellan islamister och majoritetens islam. 

3.5 Religion och livet (2007) 

I en allmän introduktion av alla religioner i början av boken beskriver författaren 

fundamentalismen: ”Första gången ordet fundamentalism användes i religiösa sammanhang 

                                                 
50 Appelros, E, Hornborg, A-C, & Röcklinsberg, H (2006) s 98 
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var i slutet av 1800-talet i USA. Det var kristna som såg bibeln som fundamentet, grunden för 

livet. Idag används begreppet fundamentalism för att beskriva konservativa och 

bokstavstrogna grupper. Gemensamt för dem är att de är starkt bundna vid det skrivna och 

fastställda, de vill inte förändra det som en gång sagt. Det kan handla om fundamentala 

socialdemokrater, miljöaktivister eller muslimer. Gemensamt för dessa grupper är också att de 

menar att det finns en sanning och att det bara finns en tolkning. Ofta är ledarna starka och 

bestämmer vad som är rätt.”51

 

Islamkapitlet är på 27 sidor och av dem finns ett avsnitt som heter ”samhälle- religion” där 

författaren behandlar islams tolkningar behandlas på cirka en sida. Där kan vi läsa att i 

världen finns cirka 57 länder som räknas som muslimska. Inget land är det andra likt för att 

islam utövas på många olika sätt och det går inte att sammanfatta det på ett enkelt vis. Islam i 

Saudiarabien ser helt annorlunda ut i Tunisien och islam i Turkiet är inte likt islam i Egypten. 

 

Enligt boken skiljs det sedan 1990- talet på religion och politik i Turkiet, vilket inte görs i Iran 

där islam och stat är ett. ”I Sverige är lagen och samhället påverkat av kristendomen utan att 

alla kanske tänker på det. Islam påverkar självklart de länder religionen har en dominerande 

ställning i.” 

 

I väst har det funnits en ganska förenklad bild av islam som anser att religionen har en stark 

politisk kraft, till skillnad från andra religioner. Men kristendomen spelar och har spelat 

samma roll. Författaren anser att det inte är rättvist att bara förknippa islam med terrorism och 

självmordbombare. Utövare av andra religioner har gjort likadant, det vill säga att de har 

terroriserat och mördat i religionens namn. Enligt boken visar undersökningar att en majoritet 

av muslimer är för en demokrati och vill leva i gemenskap och samförstånd med andra 

religioner.52

Enligt läroboken betyder Djihad strävan, inte heligt krig. För de allra flesta muslimer handlar 

det om en inre strävan att bli en bättre människa. Ordet jihad används också för att beskriva 

en yttre kamp mot en ond fiende.53

 

                                                 
51 Ring, B (2007) s. 59 
52 Ring, B (2007) s. 155 
53 Ring, B (2007) s. 155 
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Sammanfattning av boken: 

• Fundamentalismen idag – beskriva konservativa grupper (socialdemokrater, 

miljöaktivister och muslimer) de har en sanning och en tolkning. 

• Islamkapitlet är på 28 sidor, och islams grupper är på cirka en sida. 

• 57 länder räknas som muslimska. Inget land är det andre likt. 

• I Turkiet skiljs det på politik och religion. 

• I väst finns en förenklad bild av islam. 

• Inte bara förknippa islam med självmordsbombare och terrorister. Utövare i andra 

länder har gjort likadant. 

• Jihad= inte heligt krig, utan strävan och yttre kamp mot fiende. 
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4. Diskussion 

Jag tänker först diskutera de fem böckerna var för sig. Därefter jämför jag dem med varandra, 

och avslutar med att diskutera om dessa skillnader sammanhänger med 11 september. 

4.1 De fem böckerna var för sig 

4.1.1 Vad är religion? (1991) 
Jag anser att författaren talar mycket om islams utbredning i siffror. Religionens utbredning 

borde således ha varit ett orosmoment i början av 1990 talet. Just Iran nämns flera gånger i 

texten. Dock låter det väldigt kritiskt att framhäva att Irans befolkning år 2000 skulle vara lika 

stor som hela Europas befolkning var vid första världskriget. Detta blir ”skrämsel-fakta”. Det 

talas om att islam är en politisk kraft som påverkar världspolitiska händelser. Vilka menas här? 

I boken nämns Mellanöstern som: ”givetvis det oroliga Mellanöstern” Det kan följaktligen 

bland annat vara Gulfkriget i början av 1990- talet som läroboksförfattarna syftar på. Därefter 

nämns upploppet i Algeriet, där muslimska fundamentalister medverkar. Upplopp och 

fundamentalistiska muslimer i samma mening skapar inte en positiv bild. 

 

Islams grupper kallas här ”islams olika funktioner” och dessa funktioner omfattas i fem 

huvudpunkter. Vad menas egentligen med ”befrielserörelseislam” och ”samväldesislam?” 

Samväldesislam slutar emellertid med ett påstående, som läsare man vill ha svar på, och det är 

varför den iranska revolutionen var en katastrof för samväldesislam? Den grupp som får störst 

utrymme i boken är oppositionsislam. Det står även att denna grupp är i minoritet. 

Oppositionsislam, handlar om de fundamentalistiska grupperna. Det står att de som söker sig 

till fundamentalisterna är lärare, läkare, tekniker och arbetslösa akademiker. Så vilka av dessa 

yrken är det som har arbetslösa? Eller rekryteras arbetande lärare läkare och tekniker? Det står 

inget om att denna grupp skulle ta till våld eller liknande. Det som nämns är att de är 

missnöjda med sin ekonomiska och sociala ställning i samhället. 

 

De grupper som står som varandras motpoler är ”det traditionella livsmönstrets islam” 

och ”islamisk modernism.” Traditionalisterna vill att allt ska vara som det alltid har varit och 

att allt som har med det västerländska inflytandet ska bort. Den här gruppen har fått stämpeln 

som bakåtsträvande av bland annat modernisterna. De menar att traditionalisterna tolkar islam 

fel, och att bara göra ett sådant uttalande leder nog till uppståndelse. De vill ha en 
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framåtsträvande religion och de anser att samhället förbättras med nyandning. Det 

traditionella livsmönstrets islam beskrivs bra tycker jag, medan de sista exemplen i 

modernismen inte är självklara exempel.: För vad är Nasserism i Egypten och Mujahidin i 

Iran? De borde ha förklarats i texten. 

 

Sammanfattning av diskussionen 

• Islams utbredning i siffror 

• Iran nämns flera gånger. 

• Vad menas egentligen med befrielserörelseislam och samväldesislam? 

• Oppositionsislam har stört utrymme i boken. 

• Inget om att fundamentalisterna tar till våld. Bara att de är missnöjda med deras 

ekonomiska ställning 

• Det traditionella livsmönsters islam och islamisk modernism är två grupper som är 

varandras motpoler. 

4.1.2 Vad ska man tro? (1999) 
I inledningen står det att många sympatiserar med fundamentalisterna. Men hur många är det? 

Inledningen känns inte så ”orolig” över islams utbredning. 

 

Även i den här läroboken finns det fem grupper. Författarna tar som första grupp upp 

fundamentalism. Det är även denna grupp som får mest utrymme i boken. Det kommer upp 

många frågor när jag läser de här texterna. Det står att fundamentalisterna utgör ett hot mot 

regeringarna och att maktmedel används för att begräsa deras inflytande. Dock står det inget 

om vad som görs eller hur de försöker bekämpa deras inflytande. Därefter kan vi läsa 

att: ”Fundamentalisterna utgör ett existenshot för personer som har sekulära sympatier eller är 

influerade av västerländskt levnadssätt.” Även i detta exempel får man som läsare inget svar 

på frågan hur de utgör ett hot? Och varför de utgör ett hot? Eller vad de kan tänkas göra mot 

dessa personer? Det nämns inget om att de tar till våld eller liknande, men i och med att det 

inte finns några exempel blir det givetvis många frågor om hur våldsamma de egentligen är. 

 

Boken tar upp vad islamska socialister gör för samhället i till exempel Libyen. Min personliga 

uppfattning är att detta är fantastiska saker: till exempel har en minimiålder införts vid 

äktenskap och att de vill avskaffa sharias stränga regler och straff. Jag hoppas att detta ser lika 

bra ut i verkligheten som på papperet. Subjektiva 
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Det finns traditionalister i alla religioner, de som är motståndare till nymodighet. I boken stod 

det att traditionalisterna upplöstes och att deras tankar har ersatts- eller kombinerats med 

tankar från fundamentalismen och sekularismen. Från fundamentalisterna förstår jag att de har 

liknande tankar, bland annat med Sharia. Men sekularismens tankar? De vill att alla ska få 

leva som de vill, det vill säga att alla ska kunna utöva religionen individuellt efter sina egna 

normer utan att påverka varandra. 

 
Islamiska modernister anser att det inte räcker med att enbart ta till sig modernitetens yttre 

attribut. ”Muslimerna kan tänka sig ta emot vissa inslag från den västerländska kulturen” Vad 

menas med det? Ska muslimer ta till sig normer och värderingar som genomsyrar det moderna 

samhällets sociala relationer och politik? Muslimerna bör enligt denna tolkning tillägna sig 

moderniteten övertygade om att islam kan formas efter modernitetens krav och utmaningar. 

Denna nytolkning är inte en helt oproblematisk tolkning. Den kan innebära att muslimer på en 

del områden försöker visa islams förenlighet med moderniteten och på andra områden vill 

anpassa sin tolkning till moderna riktlinjer och seder. 

 

Sammanfattning av diskussionen 

• Många frågor när jag läste avsnittet. 

• Fundamentalismen först och får störst utrymme. Inget om att de tar till våld. 

• Islamisk socialism uträttar bra saker i Afrika. 

• Traditionalisternas tankar har ersatts eller kombinerats med tankar från 

fundamentalismen och sekularismen. 

• Modernister kan tänkas ta emot vissa islag (vilka?) från väst. 

4.1.3 Religion och sammanhang (2001)  
Denna lärobok är en antologi, det vill säga att den innehåller ett urval av olika författartexter. 

I förordet nämns att denna bok fungerar helt fristående eller tillsammans med en annan av 

Börje Rings läroböcker. 

 

Trots detta har författarna valt att endast ta med fundamentalistiska organisationer deras 

globala nätverk. Varför har de valt att endast ta med denna grupp? Kan bero på mycket stoff 

och lite utrymme. Detta blir inte en rättvis bild om man endast tittar i denna lärobok. 

 
Boken utgavs 2001, samma år som attacken i USA. Kan detta ha något att göra med att 

författarna endast valde att ta med den islamistiska tolkningen? Anledningen till att jag tog 
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med denna bok var att den kom ut 2001, det måste handla om endast ett par månader efter 

attacken i USA. Bin Ladin och Al-Qaida förnekade inblandning ända fram till år 2004, och 

det är tre år efter som denna lärobok publicerades. Den borde ha skrivits under 2000 och 2001 

och sedan har författarna lagt till terroristattacken 11 september precis innan boken trycktes 

upp. Hur kan en lärobok publicera ”fakta” som då baserades på spekulationer och massmedias 

ord? 

 

Fem islamistiska nyckelorganisationer nämns med namn, beskrivning och vad deras dåd har 

varit. Al-Qaida och Muslimska brödraskapet kommer först och får mest plats. I boken är det 

stor fokus på vad de olika organisationerna har gjort, men det står inget om vad som görs 

inom islam för att försöka få bukt med dem. 

 

Sammanfattning av diskussionen: 

• Endast islamistiska organisationer tas upp. 

• Fem islamistiska organisationer nämns vid namn. 

• Utgavs 2001 samma år som attacken i USA, vilket förvirrar att boken har med WTC 

attacken. 

4.1.4 Din tro eller min? (2006) 

Det talas om olika grupper i boken, men de nämns inte vid namn. Författarna för fram att 

några grupper har valt att anpassa Koranen till dagens samhälle och många grupper som 

betonar att koranens bud måste följas i minsta detalj. Dock i det sistnämnda exemplet ges två 

organisationer; ”muslimska brödraskapet” och ”wahhabismen” Detta är den enda boken som 

nämner ”wahhabismen”. 

 

I denna bok skrivs det mycket om islam i Afrika och att muslimerna där har föreställningar 

om häxkraft, onda djinner. Detta resonemang får Afrika att låta aningen primitivt, ålderlikt 

men framför allt mystiskt. Det övernaturliga och häxkraft kan även tolkas som hokuspokus. I 

nästa stycke står det att ”Sufismen har i dessa länder,” vilka länder syftar läroboken på? 

Länderna i Afrika, i så fall vilka länder i Afrika talar författarna om? Nog för att det kan ligga 

en del sanning i att islam blandas med afrikanska naturreligioner, men varför väljer författarna 

att ge ett sådant exempel när de talar om att de flesta muslimer lever utanför arabvärlden idag? 

Enligt Olov Dahlins kritiska diskussion ”hur framställs etniska religioner i svenska 

läromedel” där han skriver: ”en del författare har varit lite tanklösa i sitt sätt att välja exempel 
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och presentera materialet. Resultatet blir ibland exotism att man visar upp något som är 

annorlunda, kostigt och skilt från oss”.54 Precis så kan jag känna i det här exemplet att 

läroboksförfattarna framhäver islam i Afrika som något primitivt. 

 

Författaren tar upp två möjliga perspektiv till varför det kan finnas en stor rädsla för islam 

idag, samt att de talar om missförstånd. Men sannolikt handlar det inte om missförstånd. Utan 

om en allmän rädsla mot muslimer, och inte enligt vissa grupper som boken nämner. World 

Trade Center och självmordsbombare i Palestina och liknande har lyfts fram och får 

representera bilden islam. Boken räknar upp dessa händelser men vidareutvecklar dem inte 

sedan. 

Det ena är att jihad översatts till heligt krig, och att krig är skrämmande. Det andra är att olika 

händelser har skapat en hotfull bild av islam, och dessa är: angreppet på World Trade Center, 

palestinska självmordsbombare, talibanernas stränga politik i Afghanistan samt en ökad 

militant inställning hos vissa muslimer. Dock nämns det inget om fundamentalister. 

 

Författaren trycker på att det finns två ”läger” och ett av dessa läger är fientligt inställda, men 

att majoriteten av muslimerna inte har den inställningen. 

 

Sammanfattning av diskussionen: 

• Inga grupper nämns vid namn. 

• Två organisationer nämns, muslimska brödraskapet och wahhabismen 

• Islam i Afrika nämns som något mystiskt och primitivt. 

• Två möjliga perspektiv till rädsla inför islam idag. Det enda är att Jihad översatts till 

heligt krig, samt några speciella olika händelser. 

• Ordet ”fundamentalismen” nämns inte. 

4.1.5 Religion och livet (2007) 
Tar upp att begreppet fundamentalism myntades i USA, men idag används begreppet 

fundamentalism för att beskriva konservativa och bokstavstrogna grupper. 

Även i den här boken talas det om olika grupper men de nämns inte vid namn eller skildrar 

dem gruppvis. 

                                                 
54 Dahlin, Olov (2006) s. 52 
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Det är viktigt att poängtera för eleverna att alla muslimer inte lever som den andre, och boken 

nämner att islam finns i 57 länder och inget land är det andra likt. Inga grupper nämns vid 

namn. Det blir väldigt luddigt. Läroboken antar att eleverna vet att det finns olika grupper. 

 

Denna bok är den enda som tar upp och jämför likheter med kristendomen. Eleverna får reda 

på att det som finns i islam finns även i kristendomen, men jag saknar exempel på dessa 

likheter. Detta avtonar ändå islam som en ”farligare” religion. Boken tar även upp ”att bara 

förknippa islam med terrorism och självmordbombare är inte rättvist, utövare av andra 

religioner har gjort likadant, terroriserat och mördat i religionens namn”. Men ger inget 

exempel när, var och vilka religioner det handlar om? Boken nämner inte terrorattacken 2001. 

 

Sammanfattning av diskussionen: 

• Islam är olika från land till land. 

• Inga grupper eller organisationer nämns vid namn 

• Likheter med kristendomen, dock inga exempel 

• Andra religioner har terroriserat och självmordsbombat. Dock står inget om när, var 

och vilka religioner det handlar om. 

• Nämner inte terrorattacken 2001. 

 

4.2 Allmän jämförelse före och efter 2001 

Det finns en tydlig linje i dessa böcker. Det börjar med en oro över utbredningen av islam till 

att peka ut olika muslimska organisationer till att försöka göra en mer neutral bild och en 

mindre laddad bild av religionen. 

 

Hur ser de olika böckernas inledning ut? Boken från 1991 tycks vara väldigt orolig över 

islams utbredning, det talades mycket islam i siffror med olika jämföranden. Det kan 

sannolikt vara resultatet om att det var mycket som ”låg i luften” i början av 1990-talet just 

kring islam. Boken som utgavs 1999 talas det väldigt mycket om fundamentalismen och dess 

framgångar. Dock känns den inte lika ”orolig” i framställningen som den första boken. I 

boken från 2001 nämns Hamas och Hizbollah, två organisationer, som lever efter dubbelt 

mönster. Tillviss del genom social verksamhet och delvis genom väpnat våld. Usama bin 

Ladin nämns också i inledningen. 
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I boken från 2006 talas det i inledningen om att det är svårt att följa Koranen som lag därför 

att den skrevs ner i ett samhälle som såg helt annorlunda ut. I den sista boken från 2007 är det 

en väldigt neutral inledning till kapitlet. Det som nämns är att inget muslimskt land är det 

andra likt. 

 

Som Härenstam påpekade i sin forskning, att han hade funnit en provkarta på ganska 

olikartade översättningar av begreppet ”Jihad”55. Men i de läroböcker jag har, var det endast 

den från 2001, som endast hade översättningen ”heligt krig” I boken från 1991 översattes det 

med heligt krig, men som även strävan och ansträngning för Guds religion. Boken från 1999 

hade likväl som den förra boken översättningen strävan och ansträngning. Men det var den 

enda som hade översättningen att det är en religiös plikt att slåss andligt eller med vapen. 

Böckerna från 2006 och 2007 hävdade bestämt, likväl som Härenstam, att det inte var rätt att 

översätta jihad med heligt krig. 

 

På 1990-talet beskrev de båda läroböckerna om de politiska aspekterna inom islam. Det vill 

säga att tyngdpunkten låg kring utpekandet av vilka länder det var som var fundamentalistiska. 

Det verkade som att det var viktigt att visa eleverna skillnaderna mellan de olika 

grupperingarna inom islam. Dessutom utpekades religionen islam indirekt som att vara 

fundamentalistiskt. Iran pekas ut i båda böckerna från 1990-talet. Just i den från 1991 

fokuseras det väldigt mycket på landet. Regimen förefaller ha varit fruktad i början av 90-talet. 

1999 står det att Iran har gått väldigt långt med att genomföra de fundamentalistiska idealen. I 

båda böckerna får Iran en negativ framställning. 

 

Av de fem läroböckerna, nämnde samtliga förutom den från 2001 att 

fundamentalismen/islamisterna var en minoritet. Det var dock fundamentalisterna som fick 

det mesta utrymmet av grupperna i böckerna från 1990-talet, i den från 2001 var det endast 

islamisterna som förekom och i böckerna från 2006 och 2007 talet nämndes de inte vid namn, 

utan som ”vissa grupper”. I böckerna efter sekelskiftet nämns de fundamentalistiska 

grupperna endast som islamister. Båda böckerna på 1990 talet tar upp fundamentalism i 

samband med islam, men det står inget om hot eller att de är terrorister eller liknande. Det 

enda som nämns är att de är ett hot mot regimen. Det är underligt eftersom de båda nämner 

till exempel ”Muslimska brödraskapet” som tar till våld. 

                                                 
55 Härenstam, K, (1993) s. 217 
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Muslimska brödraskapet nämns förresten i fyra böcker, men inte i den från 2007. Jag tycker 

inte som läsare att beskrivningarna av organisationen ger en bra bild av vad det egentligen är. 

Undantaget är boken från 2001, där en beskrivning finns. Just med brödraskapet och andra 

organisationer, frågar jag mig, hur det muslimska samhället kan tycka att det vara accepterat 

för dem att hjälpa fattiga och barn medan de samtidigt håller på med, som de själva kallar det, 

ett rättmässigt försvarskrig? Vi i väst kallar detta för terroristaktioner, men så skulle de inte 

beskriva saken själva. 

 

I boken från 2006 talas det om wahhabismen, som inte nämns i någon av de andra böckerna. 

Jag tolkar den gruppen som en blandning av traditionalismen och fundamentalismen. För 

kärnfrågan för många fundamentalistiska eller islamistiska rörelser är just frågan om ”sharia”. 

De vill ha en förändring av samhället och ett återinförande av den heliga lagen. De tre grupper 

är samtliga för en större självständighet och mot inflytandet från väst. 

 

Boken från 2001 tar upp de fem nyckelorganisationerna inom fundamentalismen. Båda 

böckerna efter 2001 nämner terror och självmordbombare, men lindar in det i fina 

motiveringar med att det inte är något som endast ska förknippas med islam. Med tanke på 

undersökningen angående att islam inte tilltalar oss svenskar (fotnot två). De flesta ser på tv 

eller läser en dagstidning. Medias makt förefaller fullständig. Det är den bilden av islam samt 

våra fördomar om islam och muslimer som kan skapa en skev bild av religionen. Tidigt fick 

Usama bin Ladin och Al-Quida skulden av media. De rubriker och spaltmeter det skrevs om 

dem, innan de tagit på sig skulden. Tänk om det inte hade varit dem? Hur lång tid hade det 

tagit för att få bort stämpeln som ”muslim- terrorister”? Det är delvis ur media som våra 

fördomar kommer fram. Av de fem böckerna är det två (2001 och 2006) som nämner Al-

Qaida och attacken mot World Trade Center. Den senaste boken står det att det är fel att 

endast förknippa islam med terrorism och självmordsbombare, för andra religioner har gjort 

samma sak. Kan det vara att det har skrivits så mycket om Al-Qaida i massmedia att 

läroböckerna har som en motreaktion att inte nämna dem? 

 

Läroboksforskarna Kjell Härenstam och Lennart Berglund (i Gunn Imsens bok) tog upp några 

konkreta villkor för hur en lärobok ska förhålla sig till texter och sina läsare: 

• Läroboksspråket 

• Värderingsfria 

• Tillförlitliga källor 
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Vi ska se hur dessa villkor står sig i jämförelse till de fem läroböckerna. 

 

Berglund skriver att ”läroboksspråket ska vara på elevernas nivå”56. Jag tycker att i samtliga 

av dessa fem läroböcker har det förekommit svåra exempel och svåra ord, särskilt boken från 

1991. 

 

Härenstam menar att läroboken ska vara fri från värderingar57, boken från 1991 är ett bra 

exempel (på ett negativt sätt) ”givetvis oroliga Mellanöstern …” Härenstam anser också att 

böckerna inte bara ska presentera skillnader till en ny religion, utan de ska bidra med 

förståelse, boken från 2007 är ett bra exempel (på ett positivt sätt) eftersom det var den enda 

läroboken som gjorde paralleller till kristendomen. Jag är inte nöjd med att boken inte gav 

några exempel. 

 

Enligt Härenstam och Berglund måste innehållet i läroböcker komma från källor som är 

tillförlitliga. Boken från 2001 är ett riktigt bra exempel (på ett negativt sätt) Där baserar 

författarna sitt påstående från media eller andra källor? Al-Qaida tog på sig skulden för 

attentatet tre år efter att boken utgavs. 

 

Jag har även tittat närmare i Richard Bergströms uppsats, ”Islamofobiska tendenser i 

läroböcker. En syftesrelaterad textanalys av två läroböcker i religionskunskap för 

gymnasieskolan” (2006)58 Bergström har kartlagt attityder gentemot islam och muslimer i två 

läroböcker. Islamofobi, beskrivs som en anti-islamisk reaktion riktad mot muslimer. Denna 

reaktion aktiveras av fördomar och rädsla för muslimer och islam. Vi ser islam som ett hot 

mot väst. Under historien har vi skapat ett ”vi- och dem- perspektiv”, där ”dem” är 

västvärldens fiender. Det är genom att beskriva folk från orienten som barbariska, primitiva 

och underlägsna, som folket i väst kan förklara sig själva som intelligenta, civiliserade och 

överlägsna. Den stereotyp som existerar gällande islam och muslimer presenteras i massmedia 

och läroböcker. Bergström har i sin uppsats påvisat att den senaste forskningen förmedlar en 

förbättrad bild av islam och muslimer. Dock förekommer det fortfarande felaktigheter, 

stereotyper och ett förmedlande av vi och dom, men den allt mer positiva bilden kan bero på 

ökad kunskap om religionen och dess utövare. 

                                                 
56 Imsen, G (1997) s. 304-305 
57 Härenstam, K (2000) s. 6 
58 www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_oru_diva-896-2__fulltext.pdf (081203) 
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Jag kan känna igen islamofobiska tendenser från den tidigaste boken (1991), då den verkar 

vara rädd för islams utbredning. Enligt Bergström och hans uppsats kan denna utveckling 

bekräftas då den äldre av de två böcker var den som bar på islamofobiska tendenser. Boken 

från 2001 tar endast upp islamistiska organisationer och det kanske kan tyckas som hot mot 

väst? Boken från 2006 beskriver, enligt mig, islam i Afrika som något primitivt. Det primitiva 

är en kategori i ”Vi och dem perspektiv”. Det som jag tycker är viktigt när vi talar om 

vinklade böcker, är frågan hur en muslim skulle känna igen sig i de här böckerna. Jag härleder 

igen till vad Härenstam skrev: ”muslimer ska kunna känna igen sig i läroböckernas 

beskrivning av islam.”59

4.3 Sammanträffar böckernas innehåll med attacken på World Trade Center 
11/9? 
Vi antar nu att attacken 2001 aldrig har ägt rum. Hur skulle det se ut i våra läroböcker idag? 

Skulle det stå om fundamentalismen som det gjorde i böckerna på 1990 talet? Eller hade vi 

ändå försökt få bort stämpeln att fundamentalism och islam hör ihop? Det har ju trots allt 

funnits många terrorattacker tidigare… 

 

Jag tror inte att det skulle ha blivit denna hel- omvändning som har skett med läroböckerna 

idag. Jag tror att det skulle nämnas om fundamentalistiska grupper i samband med islam, men 

kanske inte i lika stor utsträckning som på 1990-talet. Trots att det nu har visat sig att det i de 

senaste läroböckerna inte nämns något om fundamentalism i samband med islam, vore det 

intressant att se hur många som ändå skulle para ihop begreppet fundamentalist med islam. 

 
I de två senare böckerna hävdar båda att många muslimer är för en demokrati. Men jag 

funderar över att problemet med att förena demokrati och islam, just med att många muslimer 

betraktar islam som både en religiös och en politisk rörelse som inte går att skilja dem åt. 

 

Läroböckerna som utgavs efter 2001 blev det viktigt att förmedla att terroristaktioner och 

religionen islam till sin helhet var två helt skilda områden. Det kan även styrkas med 

resultatet från Alexander Pairovans uppsats (2007).60 Syftet med hans 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. Han skriver att förändringen för ämnesområdet islam inte fick sin 

                                                 
59 Härenstam, K (1993) s. 72 
60 http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1187 s. 29 
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egentliga start förrän efter den 11 september 2001. Han har också fått fram en skillnad före 

och efter 2001 som visar att läroboksförfattarna redogör nu islam mer på ett neutralt sätt. Som 

jag nämnt tidigare berörs inte ordet fundamentalist i samband med islam i studiets två senaste 

böcker, Pairovan säger också att ordet ”fundamentalister” har byts ut till ordet ”islamister” 

efter 2001 i hans undersökning. 

 
Vad ska man som lärare göra med en lärobok från 2006 eller 2007, där hela situationen delvis 

ser ut att vara ”sopad under mattan”? Vad blir det för konsekvenser för 

religionsundervisningen? Det går ju inte att blunda för vad som har hänt, och händer i världen. 

 
De två senaste böckerna gör försök till att visa på skillnaden mellan just fundamentalister och 

majoritetens muslimer genom att påpeka att det rör sig om ett fåtal och inte hela gruppen. 

Men det bortförklarar inte det faktum att muslimer för det mesta behandlas som om de agerar 

som en grupp, och inte som individer. Jag anser dock att det blir tamt med att skriva att ”det 

finns vissa grupper som gör si medan andra grupper gör så”. Det blir luddigt, så böckerna 

borde redogöra med bra och konkreta fakta istället. 

 

Som läroboksförfattare är det deras skyldighet att redogöra om det som hänt. I boken från 

2007 där de inte ens nämner terrorattacken? Vad blir konsekvenserna av det? Lärare måste ta 

upp att det finns vissa grupper inom islam som terroriserar, men samtidigt även informera 

bakgrunden till fundamentalismen. Lärare måste nämna World Trade Center som hittills är 

som en kulmen av de terroristattacker som förekommit. Ta upp elevernas frågor som finns 

och försök bena ut dem på ett konstruktivt sätt. 

 
Jag har nämnt tidigare att medias bild efter terrorattacken 2001 inte har varit positiv för islams 

del. Kanske en idé är att låta eleverna göra ett tidningssök och se vad som är skrivit om 

attacken 2001 för att sedan undersöka, vad är det som är sant och vad är det som är falskt? Är 

innehållet i tidningsartiklarna något som de flesta muslimer skulle ägna sig åt? Även fast det 

inte nämns något i läroböckerna så finns ju alltid medias bild över vad som hände 2001. Det 

blir inte bättre av att mildra situationen genom att inte nämn något. Det är som att 

läroböckerna försöker göra det bättre genom att inte nämna något om attacken eller 

fundamentalismen. 
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Jag har nu kommit fram till att det är en ensidig bild av islam som medierna visar. Varför står 

det inget om medias bild i de två senaste läroböckerna? Innehållet i läroböckerna är ju så 

viktigt, men att göra innehållet som en kontrast till medias bild, kanske inte är en dum idé? 
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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att genom textanalys se hur läroböcker skriver om de 

politiska grupperna inom islam efter den 11 september 2001. Det var nämligen då som två 

kapade flygplan kraschade in i World Trade Center och Pentagon i USA. I undersökningen 

granskades fem läroböcker, två utgivna på 1990-talet (1991 och 1999) och tre på 2000- talet 

(2001, 2006 och 2007). Mina frågeställningar är: Vilken bild ger dessa böcker om de politiska 

grupperna inom islam och vilka skillnader finns mellan dem? Min sista fråga att undersöka är 

om dessa eventuella skillnader kan sammanhänga med 11 september, 2001? Uppsatsens 

resultat visar en tydlig linje i dessa böcker. I den äldsta boken fokuserades mycket på islams 

utbredning till att peka ut olika muslimska organisationer (boken från 2001) till att försöka 

göra en mer neutral bild och mindre laddad bild av religionen (de senaste böckerna). Boken 

från 2001, tar endast upp de islamistiska grupperna, samt att Al-Qaida är skyldiga till attacken 

2001. Boken utgavs alltså samma år, och Bin Ladin förnekade inblandning ända till 2004, tre 

år efter att boken publicerades. I de två senaste böckerna är det en neutral bild som finns i 

samband med de politiska grupperna. Det är sparsamt med namn, detaljer och 

fundamentalismen nämns inte alls. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund


Det har gått drygt sju år efter den 11 september, och de allra flesta av oss minns att det var då terroristattacken mot World Trade Center och Pentagon genomfördes. Den 11 september handlar inte enbart om vad som hände just den dagen utan om en allmän omsvängning till islams nackdel som ägde rum både före och efter denna händelse. I efterdyningarna av attacken 2001 finns bombattackerna i London, Madrid, på Bali och karikatyraffären i Danmark.

Idag är islam Sveriges andra största religion.
 När vi västerlänningar hör ordet islam förknippas det inte alla gånger med något positivt. I filmer framställs arabiska män ofta som blodtörstiga, fanatiska terrorister. I massmedia framställs islam ofta med stora rubriker som terror, hedersmord och fundamentalism. Den 29 juni 2006 publicerades ”svenskars inställning till de fem världsreligionerna”. Nästan hälften, 48 %, av befolkningen var positiva till kristendomen, 9 % var negativa. Resten var varken eller. För islam var siffrorna i princip omvända, 53 % var negativa och 7 % var positiva.
 Med dessa siffror är det den här bilden eleverna har innan de fått bekanta sig med religionen. Fördomarna är många, men med mer kunskap borde några fördomar kunna utrotas. Där kommer religionsundervisningens viktiga roll in i bilden. Jag tänkte därför se hur läromedlen ser ut på gymnasiet idag. Hur framställs islam i böckerna? Är det någon skillnad om vi går ett decennium tillbaka och jämför med läroböcker från 1990-talet?

1.2 Syfte och frågeställningar


Mitt syfte med detta examensarbete är att jämföra islam i fem läroböcker inom religion A på gymnasiet. Hur framställs islam i dessa och är det någon skillnad efter terrorattacken den 11 september i USA år 2001? Först tänker jag söka reda på de eventuella skillnader som finns och sedan diskutera om dessa skillnader kan sammanhänga med 11 september.

Jag har valt att endast se hur de fem böckerna har framställt de olika politiska grupper och inriktningar som finns i samhället då böckerna skrevs. I de olika läroböckerna talas det om ”funktioner”, ”tolkningar” eller ”väckelsevåg”. Jag kommer huvudsakligen att använda ordet ”grupp”. För specifika grupper, till exempel, Al-Qaida används ordet ”organisation”.

Mina frågeställningar:


· Vilken bild ger dessa böcker av de politiska grupperna inom islam?


· Vilka skillnader finns mellan böckerna?


· Kan dessa ev. skillnader sammanhänga med 11 september, 2001?

1.3 Metod

Jag vill se hur böckerna är framställda och vilken bild vi får av islam när vi läst en lärobok. Jag kommer att genomföra en textanalys och en komparativ studie mellan fem böcker över tid, med en händelse som utgångspunkt. Det kommer även att bli en innehållsanalys, för jag kommer bland annat att titta om texten innehåller speciella ord, dess frekvens samt positiva och negativa åsikter om dem. Metoden som används är för att se om läromedelstexten är vinklad till religionens fördel eller nackdel. Fördelen med innehållsanalys är att det är möjligt att undersöka om en text uppvisar egenskaper som objektivitet, saklighet eller försöker förhålla sig opartisk. Det finns ett problem i att försöka påvisa vad som är objektivt eller sakligt men det går att undersöka om samma saker tas upp i texterna och om de får lika mycket utrymme.

1.3.1 Allmänt om läroböcker

Enligt Gunn Imsen i boken ”Lärarens Värld” är läromedel en nödvändig del av varje undervisning- och inlärningssituation, och det viktigaste läromedlet är läroboken. Det är viktigt att lärare har ett kritiskt förhållande till läroböcker.
 Författarna Diehl och Andersson har samma uppfattning som Imsen, just att läroboken är ett viktigt instrument vid inlärning. Den skall strukturera och dela in lärobokstexterna samt göra det möjligt att jämföra och dra slutsatser.


I ”Kan du höra vindhästen” av Kjell Härenstam, för han fram att läroböckerna kan hjälpa eleverna att skapa en förståelse kring en ny religion eller kultur. Böckerna bör inte bara skriva om de skillnader som finns i förhållande till oss, utan de ska hjälpa eleverna att själva vilja vidga sina vyer och ge dem en ökad förståelse. Det som skrivs i en lärobok kan, enligt Härenstam, inte på något sätt vara en slutgiltig sanning utan ska väcka nyfikenhet hos läsaren.
 Härenstam menar vidare att: ”Böckerna måste ha sin utgångspunkt i elevernas fördomar för att de ska finna dem intressanta och vilket skapar förutsättningar för att få dem att självmant vilja lära sig mer. Då blir de mottagliga för nya intryck vilket väcker nyfikenhet och får eleverna att ifrågasätta sina fördomar.”


Gunn Imsen tar även upp några krav framtagna av Lennart Berglund som han anser är viktiga att läroböcker eller de läromedel man väljer att använda sig av uppfyller. Berglund anser att lärare har ett ansvar att förhålla sig kritisk till läromedlen och försäkra sig om att eleverna får korrekta fakta. Innehållet måste stämma med källor som är tillförlitliga, dessutom är det viktigt att se om innehållet är korrekt, och att boken är aktuell. Behandlar boken ämnet på ett objektivt sätt? Ger valet av bilder och illustrationer stöd till innehållet eller är de vilseledande? Läroboksspråket borde ligga på elevernas nivå, och inte innehålla många svåra ord. Framställningen får inte heller vara torr eller tråkig.


Härenstam skriver även att de fakta som finns i skolböcker har någon författat och innehållet ska i största möjliga utsträckning vara fritt från värderingar. När det gäller ämnet religionskunskap där andra människors kulturer och religioner beskrivs är det viktigt att en objektiv bild presenteras. Dock är inte kunskapen helt värderingsfri. ”De värderingar som ligger bakom urvalet av kunskap som har gjorts strider ofta med skolans läroplaner och kan då ge en bild av en religion som är felaktig eller förvirrande för läsaren.”
 Läser vi vidare i Härenstams bok står det att bakom läromedelsförfattarens syften kan det finnas ideologiska uppfattningar. En viktig fråga är att se varifrån läromedelsförfattaren har fått sina källor. De eller det som är författarens källor är även de fyllda av värderingar eller ideologiska övertygelser, vilket i sin tur påverkar hur främmande kulturer framställs för läsarna. Det är läroboksförfattarnas verk som kan vara elevernas enda kontakt med kulturen.


Härenstam har även författat boken ”Skolboks-islam - Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap” Där han konstaterar att läromedelsförfattarens uppgift inte är enkel. Denne har en begränsad mängd information till en begränsad mängd sidor. Men det kanske viktigaste är, som Härenstam skriver, att muslimer ska kunna känna igen sig i läroböckernas beskrivning av islam. Muslimer ska känna att deras tro tas på allvar och att religionen bedöms efter dess ideal. Begreppet inrymmer även att skapa förståelse för muslimerna.


I skolboksislam tar Härenstam även upp begreppet jihad, och hur begreppet framställs i läroböcker. Han menar att ”det är viktigt hur begreppet jihad tolkas av böckerna och undervisningen”. Begreppet har ett stort omfång, och kan innefatta ”hela livets strävan för Gud och Guds vilja”
 I hans forskning hade han funnit en provkarta med olika översättningar av begreppet, men om boken översätter begreppet med ”heligt krig” så gör sig svenska skolan skyldig att propagera mot islam i detta avseende.
 Samtidigt menar Härenstam att de läroböcker om översätter begreppet med ”heligt krig” kan då hävda att de följer en folklig användning av ordet, för i historien har det används av muslimer i denna betydelse.
 Vi får se hur mina fem utvalda böcker översätter begreppet.

1.3.2 Material och urvalsprincip

Jag började med att titta på olika uppsatser som hade gjorts på läromedel. Där jag hittade några religionskunskapsböcker och författare. Jag tittade även i Stockholms stadsbiblioteks sökbas, och fick upp ytterligare några författare. Därefter började gallringen. Jag ville ha böcker publicerade så långt in på 2000-talet som möjligt, för att få ett bra underlag till min frågeställning. De senaste som jag hittade var utgivna 2006 och 2007. Av de böcker som var utgivna på 1990- talet hittade jag en bok som var utgiven 1991, och tänkte därefter ta en bok som var utgiven ungefär samtidigt. Men jag ändrade mig och valde en bok som var utgiven 1999. Anledningen var att se om det även skulle finnas några stora skillnader i utformningen mellan dessa. Av en slump tog jag en lärobok från 2001, endast för att se vad som skrevs om de politiska grupperna då. Jag blev förvånad över vad som stod där. Boken kom ut samma år som attacken i USA och läroboksförfattarna hade trots allt redovisat den.

1.3.3 Förteckning över läroböckerna

· Andersson, Lars, Diehl Anita Vad är religion? Boken riktar sig i första hand till de teoretiska linjerna. Akademiförlaget.

· Andersson, Börje Koskinen, Levin, Sören Lennart Magnusson, Åke Vad ska man tro? Boken riktar sig i lika mån till elever på två- och treåriga linjer. Boken utgavs 1999, och det är andra upplagan. Almqvist & Wiksell.

· Ring, Börge och Sjöstrand, Anna. Religion och Sammanhang. Det är en antologi. Boken utgavs 2001, och det är första upplagan. Almqvist & Wiksell.

· Appelros, Erica, Hornberg, Anne- Christine, Röcklinsberg, Helena. Din tro eller min? Religionskunskap A. Boken utgavs 2006, och det är första upplagan. Natur och kultur.


· Ring, Börge Religion och livet. Boken utgavs 2007, och det är första upplagan. Liber.

1.4 Forskningsbakgrund

Vad är det för teoretisk forskning som ligger bakom mitt arbete? Många uppsatser handlar just om islam och hur islam framställs i läroböcker. Jag har jämfört min tolkning med Alexander Pairovans uppsats ”Synen på Islam i paradigmskifte: Ett arbete om hur synen på islam har förändrats i svenska läromedel för högstadiet 1980 – 2005” (2007) Han har fått fram lika uppgifter som mig kring läroböckers utformning efter 2001. Anledningen till att många väljer islam som uppsatsämne kan bero på att islam är den religion som just framställs som den mest negativa av religionerna. Vidare har jag tittat på hur några uppsatser har forskat om vinklingen av islam i läroböcker. En är Richard Bergströms, ”Islamofobiska tendenser i läroböcker, en syftesrelaterad textanalys av två läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan” (2006) Jag har jämfört hans kriterier som kan bidra till en negativ vinklig av läroböckerna med mina för att se om de överensstämmer med de jag utgått ifrån.

Några verk som ytterligare varit till min hjälp vid utformningen och med boktips av detta arbete är:


· Dahlin, Olof, Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? som finns med i boken ”Nya mål” (2006) har gett inspiration och kött på benen angående min diskussion om hur Afrika är framställd i en lärobok.

· Härenstam, Kjell, Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. Göteborg. 1993. Den här boken har gett underlag till min diskussion om jihad.

· Johansson, Malin & Klack, Rebecca Vems är judendomen (2005)

· Lingvall, Stefan Den frånvarande samen (2008) De två sistnämnda uppsatserna har båda gett inspiration till utformningen av arbetet.

1.5 Disposition

Examensarbetet består av fem kapitel. I kapitel ett finns inledningen som beskriver ämnesvalet, syftet och de frågeställningar som visar inriktningen på studien. Metod, material och urvalsprincip redogörs. Det finns även en allmän beskrivning och en presentation av läroböckerna, samt forskningsbakgrund och den disposition som arbetet är strukturerat efter.


Kapitel två ger först en presentation av islambilden före 2001, eftersom attacken den 11 september inte enbart handlar om vad som hände just den dagen utan om en allmän omsvängning till islams nackdel som äger rum både före och efter denna händelse. Därefter redogörs islambilden i allmänhet före 2001 och vad som hände i USA den 11 september, och efterdyningarna av dådet. Dessutom ges en faktaförklaring kring termen ”fundamentalism”. Kapitlet avslutas med att se frekvensen av ordet fundamentalism i de fem läroböckerna.

I kapitel tre redogörs för var och en av läroböckerna och där svarar jag även på frågan: Vilken bild ger dessa böcker av islam?


Kapitel fyra rymmer min diskussion och en analysdel. Där svarar jag på den andra frågan i min frågeställning: Vilka skillnader finns mellan böckerna? Analysen är indelad i tre delar. Den första delen för jag en diskussion om var och en av läroböckerna, i den andra diskuteras och jämförs skillnaderna mellan böckerna, och i den sista delen ägnar jag mig åt att undersöka om dessa skillnader kan sammanhänga med 11 september, vilket är min sista fråga. Jag kommer även här att knyta an mitt resultat med kapitel 1.3.1 samt kapitel 2.

2. Islam

2.1 Bilden av islam före 2001


Författaren och religionshistoriken Karen Amstrong menar att muslimerna i historien har sökt efter Gud. Koranen gav dem ett historiskt uppdrag. Deras främsta plikt var att skapa ett rättvist samhälle där alla medlemmar, även de svagaste och mest utsatta, behandlades med den största respekt. Att leva i ett sådant samhälle skulle ge dem en antydan om det gudomliga, då de skulle leva i enlighet med Guds vilja. Armstrong skriver vidare att det inte blev som tänkt, för det muslimska samhällets historiska prövningar och påfrestningar som till exempel politiska mord, inbördeskrig, invasioner hörde till karaktärsdragen i den islamska vardagen.
 Här följer några slumpmässigt utvalda exempel med islam politiska händelser:

· Oktoberkriget, 1973. Egypten och Syrien i ett överraskningsanfall mot Israel i syfte att återerövra Sinai och Golanhöjderna. Skillnaden mellan fattig och rik blev en stor följd av detta krig.


· Inbördeskriget i Libanon 1975-90.


· Den iranska revolutionen 1978-79.

· Kriget mellan Iran och Irak 1980-1988.


· 1996 tar talibanerna över makten i Afghanistan


· 213 personer dör av bilbomber riktade mot USA: s ambassader i Kenya och i Tanzania i augusti 1998. Usama bin Ladin är misstänkt.


Enligt författaren Ingmar Karlsson är det ett dubbelt mönster som präglar flera islamistiska organisationer. På ena sidan finns social välgörenhet där de hjälper sjuka, fattiga och barn, och på andra sidan finns väpnat våld.


2.2 World Trade center 2001

Tisdagen den 11 september 2001, kapades två flygplan som sedan kraschar in i World Trade Center (WTC) i USA. Det stod då klart att det var en terrorattack som både var avsiktlig och samordnad. Jakten på de ansvariga inleddes och det militanta islamistiska al-Qaida med Usama bin Ladin fick skulden av USA: s regering och media.
 Usama bin Ladin förnekade dock inblandning och kännedom om attackerna. Den 16 september 2001 kom det första offentliga framträdandet från Usama bin Ladin: ”Jag betonar att jag inte utfört den här gärningen, som förmodligen utförts av individer med egen motivation”
 Det andra framträdandet från Usama bin Ladin kom den 28 september samma år: ”Jag har redan sagt att jag inte är inblandad i 11 september-attackerna i USA. Som en muslim försöker jag undvika att ljuga. Jag saknade kännedom om attackerna; jag anser inte heller att dödandet av oskyldiga kvinnor, barn och andra människor är goda gärningar. Sådana gärningar är förbjudna, även i krig.”
 Den 7 oktober 2001 inleder USA som hämnd ett militärt fälttåg mot talibanerna och al-Qaida i Afghanistan.
 Den 29 oktober 2004 tar Usama bin Ladin på sig ansvaret för attackerna.


2.3 Fundamentalism

Eftersom vi här i väst, ofta förknippar islam med fundamentalism, kommer här en kort bakgrund till vad fundamentalismen i islam är.

Enligt Karlsson ses fundamentalismen som något som är synonymt med islam
 och Amstrong menar att det ofta är medier i väst som ger intrycket att den stridslystna och ibland våldsamma form av religiositet som kallas fundamentalism är ett rent islamisk fenomen. Det är inte så, fundamentalism finns i alla religioner, och den började i kristendomen. ”När den moderna kulturen började slå rot i islam i slutet på 1960- talet och i början på 1970-talet utvecklades en fundamentalistisk tendens.”
 Fundamentalister uttrycker ofta sitt missnöje till moderna idéer genom att överdriva de inslag i sin tradition som talar mot dessa idéer. En av de första fundamentalistiska grundarna (Mawsudi) såg västerlandets övertag som ett tecken på att det ville krossa islam. Han menade att muslimerna måste gå samman för att hejda sekulariseringens intrång om de ville att deras religion och kultur skulle överleva.


Amstrong har intrycket av att en del västerländska kretsar ansåg talibanerna som det mest väsentliga av islam, men deras regim kränkte, enligt henne, flera grundläggande islamska regler. Hon skriver vidare att talibanerna hade en mycket selektiv syn på religionen, en syn som vänder den i en riktning som är rakt den motsatt den avsedda. De muslimska fundamentalisterna använder religionen som ett verktyg i sin kamp för överlevnad.


2.4 Frekvensen av fundamentalism i de fyra läroböckerna


För att följa upp kapitel 2.3 och se hur stor frekvens det är av ordet fundamentalism och i vilket samband de finns beskrivna i de fem läroböckerna tittade jag i litteraturförteckningen på ”fundamentalism” och gjorde därefter en bedömning.

I ”Vad är religion” från 1991- finns ordet ”fundamentalism” nämnd på fyra sidor, varav ordet ”fundamentalist” nämnd på en sida. Fyra av fem hänger samman med islam och den sista är på kristendomens bibelsyn ”fundamentalisten uppfattar bibelordet som ofelbart”.


I ”Vad ska man tro” från 1999- fick jag upp två träffar på ordet ”fundamentalism” och två träffar på ordet ”fundamentalistisk.” Två stycken i samband med islam och de andra två finns på kristendomens bibelsyn. ”En bibelsyn som utvecklades i USA och fått stor spridning inom vissa frikyrkliga samfund.”


I ”Religion och sammanhang” från 2001- finns ingen litteraturförteckning. Efter en överblick så nämns varken ordet ”fundamentalismen” i islamkapitlet eller kapitlet om kristendomen.

I ”Din tro eller min?” Från 2006 finns två träffar på ordet ”fundamentalism” och båda är i samband med kristendomen.


I ”Religion och livet” från 2007 finns ordet ”fundamentalism” med på två sidor. En på kristendomen, och den andra på en allmän genomgång. Där exemplet ges: ”det kan handla om fundamentala socialdemokrater, miljöaktivister eller muslimer”


Det verkar som att läroboksförfattarna efter 2001 aktar sig för att förknippa fundamentalism med islam. Frekvensen av användandet av fundamentalism i de tre böcker från 2000 talet så förekommer det i samband med islam på 0 % (förutom att det nämns i en allmän diskussion) men i boken från 1991 finns ordet ”fundamentalism” på fyra av fem sidor, alltså 80 % medan i boken från 1999 så är det på två sidor av fyra, 50 %.

3. Läroböckernas återgivning av islams politiska grupper och organisationer

Presentationen som ges av läroböckerna här, är den bild som författarna vill ge av islams grupper och organisationer. Texterna är till stor del sammandragna och omformulerade annars finns de här så som de presenteras i var bok.

3.1 Vad är religion? (1991)

Islamkapitlet inleds med en historik översikt genom en ”tidslinje” från 5-6000 före Kristus fram till 1991. Jag har valt ut de händelser som passar mitt syfte.

· 1929 – Muslimska brödraskapet grundades av Hasan al Banna.

· 1988- ”Upplopp i Algeriet, där de muslimska fundamentalisterna medverkar”

· 1970 – 1990. ”Den islamistiska fundamentalismen är på frammarsch.”


Islamkapitlet är på 23 sidor och avsnittet ”Islam i dagens värld” är på två sidor och läroboksförfattarna inleder med att redogöra att idag beräknas det finnas det cirka 800 miljoner muslimer. Det innebär att antalet har fördubblats under de senaste 50 åren,
 och år 2000 beräknas Irans befolkning vara större än vad hela Europas befolkning var vid tiden för första världskriget.
 ”Islam har i vår tid utvecklats till en politisk kraft som på flera håll påverkar världspolitiska händelser. Det som man kallar politisk islam gör sig påmind på flera håll i världen, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indonesien och givetvis oroliga Mellanöstern.” Olika tolkningar av islam är ett uttryck för politiska ställningstaganden. Läroboksförfattarna har här tagit hjälp av islamforskaren Jan Hjärpe som har indelat islams olika funktioner i fem huvudtyper i boken:


3.1.1 Befrielserörelseislam


Hjärpe menar att befrielserörelseislam är ett uttryck för vad som kallas ”etnisk” islam. Benämningen ”muslim” blir ett uttryck för en nationell identitet som är grundad på religionstillhörighet. Denna identitet kan dessutom få en politisk funktion. Hjärpe ger två exempel: Indiens delning efter frirörelsen från det brittiska imperiet, då Pakistan blev ”den muslimska nationen” ett annat exempel är Algeriets frirörelse från Frankrike. Muslim blev detsamma som ”icke- fransman” eller ”icke- europé”. En muslimsk nationell identitet kan då sägas ha fungerat som en legitimering av befrielserörelsen. Målet var emellertid inte att skapa en islamisk stat.


3.1.2 Samväldesislam


Samväldesislam är en föreställning om en historisk och kulturell samhörighet mellan alla muslimer som inte verkar mot uppkomsten av en nationalkänsla i västerländsk mening, skriver Hjärpe. Den kan också få rent politiska följder, till exempel den islamiska utvecklingsbanken. Under 1970-talet fungerade samarbetet mellan de muslimska länderna väl, med ett muslimskt block i FN. Den iranska revolutionen 1979 kan sägas ha inneburit en katastrof för samväldesislam.

3.1.3 De traditionella livsmönstrens islam


Hjärpe beskriver att under de senaste decennierna har de traditionella riktlinjerna och livsmönstren förändrats radikalt i de muslimska länderna. Det västerländska inflytandet, bland annat massmedia och import av konsumtionsvaror, har lett till att gamla livsmönster inte upplevs som självklara. Den här utvecklingen reagerar vissa grupper mycket negativt på, och Hjärpe menar att ett stort problem blir då vilken roll den muslimska identiteten ska ha i det nya samhället. Detta problem får också en politisk sida. En traditionalistisk uppfattning leder då också till att religionen privatiseras på samma gång som samhället sekulariseras.

3.1.4 Islamisk modernism


Modernisterna menar att traditionalisterna tolkar islam fel. De anser att det krävs en nytolkad islam, en islam som är framåtsträvande, istället för bakåtsträvare. Islamisk modernism har enligt Hjärpe ett krav på förändring, det blir ofta i form av islamisk socialism. ”Moderisterna menar att den moderna välfärdsstaten är ett verkligt uttryck för islams grundläggande värderingar och principer.” Modernisering och utveckling ses följaktligen som ett uttryck för riktig islam, och som exempel ger Hjärpe Nasserism i Egypten och Mujahidin i Iran.


3.1.5 Oppositionsislam

Denna tolkning representeras av grupper som protesterar mot det gällande samhällssystemet skriver Hjärpe. De kräver en islamisk stat med sharia (den muslimska lagen) som lag och rättssystem. Dessa grupper brukar kallas fundamentalister, islamister eller integrister. Lagen ska vara nytolkad och anpassad till ett modernt samhälle med dess instruktioner och teknik. De vill inte att islam ska vara statens religion, utan staten ska vara islamisk. Den politiska makten ska tillhöra de religiösa auktoriteterna. Detta ideal bekänner sig regimen Iran till. ”Rekryteringen till de fundamentalistiska rörelserna sker främst bland människor med hög eller medelhög utbildning, lärare, läkare, tekniker och arbetslösa akademiker.” Dessa yrken tillhör de som är missnöjda med sin ekonomiska och sociala ställning i samhället. De ser samhällets problem som ett uttryck för ”brist på sann islam”. Detta är enligt Hjärpe en tolkning som är i minoritet.


Enligt läroboken betyder Djihad ”strävan” eller ”ansträngning” för Guds religion och för dess profet. Det brukar också tolkas som ”det heliga kriget.”


Sammanfattning av boken:


· Islamkapitlet är på 23 sidor. Kapitlet ”islam i dagens värld” är på två sidor.

· Cirka 800 miljoner muslimer i världen.


· Länder som nämns: Iran, Afghanistan, Pakistan, Indonesien och Mellanöstern.

· Fem grupper nämns vid namn:

· Befrielserörelseislam, muslim blir ett uttryck för identitet


· Samväldesislam, samhörighet mellan muslimer.


· Det traditionella Livsmönstrets islam, gamla livsmönster rivs upp, västerländskt inflytande. Inget som gillas av denna grupp.


· Islamisk modernism, kräver en nytolkad islam. Krav på förändring.


· Oppositionsislam, minoritetsgrupp, vill ha sharia som lag och rättssystem. Dessa kallas fundamentalister, islamister, integrister.

· Djihad = Heligt krig, strävan, ansträngning.

3.2 Vad ska man tro? (1999)

Islamkapitlet är på 22 sidor och avsnittet ”det politiska Islam” är på fyra sidor, och där inleder läroboksförfattarna med att skriva att drygt en miljard människor i världen räknas som muslimer. ”De senaste årtiondena har en religiös väckelsevåg vuxit fram i den muslimska världen med mål att återinföra islam som enda samhällsordning. Två fundamentalistiska grupper: ”Islamska Sällskapet” i Pakistan och ”Muslimska Brödraskapet” i Egypten och Syrien har varit dominerande för de islamistiska grupperna. Författarna menar vidare att de fundamentalistiska grupperna har haft stora framgångar, och de vill absolut inte att västerländska seder och bruk ska förändra de muslimska traditionerna. De har även gjort revolt mot stats- ledare som inte har någon religiös förankring, mot diktaturregimer, mot sekulariseringstendenser och islamisk socialism. Många muslimer ser fundamentalismen som en symbol för lag och ordning.


Idag finns, enligt läroboken, flera grupper som tolkar islam som samhällssystem på olika sätt. Motsättningarna mellan grupperna kan vara stora, men dessa grupper skär rakt igenom båda huvudinriktningarna sunniter och shiiter.
 Här följer fem grupper:

3.2.1 Fundamentalism – islamism

Den första grupp som författarna tar upp är fundamentalismen. De menar att islam innehåller en komplett samhällsordning. Iran har gått mycket långt för att genomföra de fundamentalistiska idealen. Landet har infört Sharias stränga straff, skolorna är könsåtskilda, liksom arbetes och sällskapslivet. Musikförbud har införts under Ramadan. Där döms muslimer som talar illa om islam med dödsdomar. Fundamentalisterna vill ha och eftersträvar jämlikhet i fråga om ekonomisk fördelningspolitik. Detta sker genom att fattigskatten sköts av staten och att ränteförbudet tillämpas. Enligt läroboken utgör fundamentalisterna en stark opposition mot regimen och finns idag i alla muslimska länder. Indonesien, världens största muslimska land, och i Malaysia där islam är statsreligion, är fundamentalisterna ett hot mot regeringarna. I Pakistan och Iran finns en islamisk samhällsordning mer eller mindre genomförd och Afghanistan styrs av en fundamentalistisk grupp. I Algeriet är fundamentalisterna så starka att de utgör ett existenshot för personer som har sekulära sympatier eller är influerade av västerländska levnadssätt.

3.2.2 Sekularism


Författarna skriver att Sekularisterna anser att religionen tillhör individens privatliv. Staten och de styrande ska bygga en samhällsordning och ett lagsystem som tar hänsyn till både religiösa och icke-religiösa. Därför ska sekulära lagar utan religiös bakgrund stiftas. Fattigskatten är frivillig för att det är en religiös order. Ett muslimskt land som har en sekulär samhällsordning är Turkiet. Där förbjuder grundlagen all propaganda för en samhällsordning byggd på religionen. Det är också enligt författarna förbjudet att införa Sharia som allmänt rättssystem. I Tunisien finns många sekulära inslag i samhällssystemet, till exempel har kontor, restauranger och skolor sin verksamhet igång under Ramadan. Skolorna har inte heller någon delning på pojkar och flickor.


3.2.3 Modernism

Moderisterna tolkar Koranen och Sunna så fritt att innehållet lätt kan anpassas till de krav som ställs i ett modernt samhälle. Enligt läroboken kan de tänka sig ta emot vissa inslag från den västerländska kulturen, dock ska helheten av samhället vara präglat av islam. Dagens Egypten styrs idag enligt moderistisk tolkning av islam.


3.2.4 Traditionalism


Enligt läroboken anser traditionalisterna att det gamla traditionella levnadsmönstret ska behållas. Därför behövs inga nya lagar. Koranen, Sunna och Sharia är tillräckliga. Traditionalisterna är starka motståndare till förändringar och nymodigheter. De tillämpar ränteförbudet så strängt att de motsätter varje form av arbetsfri inkomst. Författarna menar vidare att det finns traditionalister i de flesta muslimska länder, men riktningen har delvis luckrats upp och ersatts eller kombinerats med tankar och idéer från både fundamentalismen och sekularismen.


3.2.5 Islamisk socialism


Den sista grupp som författarna tar upp är den islamiska socialismen. Den syftar till en modernisering av religionen, men det menas inte att muslimska socialister är anti-religiösa. Islamisk socialism avvisar marxismens idé om klasskamp med hänvisning till att alla muslimer utgör en enhet inför Gud och att alla har lika värde inför Gud. Författarna beskriver att koranens ränteförbud inte följs bokstavligt av socialisterna. De socialistiska islamgrupperna har sin största utbredning i Afrika i till exempel Libyen och Tunisien. Socialisterna har i flera länder genomdrivit reformer på familjerättens område. Polygami är förbjudit i bl.a. Tunisien. En minimiålder för att få ingå äktenskap har införts. Socialisterna vill avskaffa Sharias regler för amputations och prygelstraff.


Enligt läroboken betyder Djihad strävan och används oftast som beteckning för ”heligt krig”. Det anses som en religiös plikt att slåss (anligt eller med vapen) för sin tro och mot dem som smädar Gud. En deltagare i djihad kallas muddjahid (in).


Sammanfattning av boken:


· Islamkapitlet är på 22 sidor och avsnittet ”politiska islam” är på fyra sidor


· En miljard människor är muslimer.


· Fem grupper nämns vid namn:


· Fundamentalismen har haft stora framgångar. Muslimska brödraskapet och Islamiska sällskapet nämns som två stora organisationer. Länder som nämns vid fundamentalismen, Iran, Indonesien, Malaysia, Afghanistan och Algeriet.

· Sekularism, religionen är individens privatsak. Länder som nämns vid sekularismen, Turkiet har sekulär samhällsordning. Lagen förbjuder att samhället är byggt på religion. Tunisien har vissa sekulära inslag.


· Modernismen, tolkar koranen fritt, vissa inslag från den västerländska kulturen. Länder som nämns vid modernismen, Egypten.


· Traditionalismen, vill att det gamla levnadssättet ska behållas. Koranen, Sharia och Sunna är tillräckliga. Ersätts med tankar från fundamentalismen och sekularismen.


· Islamisk socialism, modernisering av religionen, eftersom alla är lika inför Gud. Länder som nämns: Libyen och Tunisien.


· Djihad = heligt krig, strävan, plikt att slåss med vapen eller andligt.

3.3 Religion och sammanhang (2001)

Kapitlet islam är på 28 sidor och där finns ett avsnitt som heter ”islamisternas nätverk har blivit globala” som är på fem sidor. På de fem sidorna behandlas islamistiska organisationer på en sida. Här nämns fem nyckelorganisationer.

Författaren börjar med att nämna organisationen ”Al-Qaida.” Den bildades 1989 av Usama bin Ladin, som är en saudisk exilmiljardär. Han fungerar som kärnan i ett nätverk som finns i 34 länder. ”Al-Qaida” anklagas för att ligga bakom några terroraktioner de senaste decennierna, till exempel bombdåden mot USA: s baser i Saudiarabien 1995-96 och mot

USA: s ambassader i Kenya och Tanzania 1998, samt flygplanskrascherna mot World Trade Center och Pentagon den 11 september 2001.
 Det är dock genom Usama bin Ladin som olika islamistiska grupper börjat samordna sina attacker i ett slags ”islamistisk- international.”


Därefter berättar författaren att det ”Muslimska Brödraskapet” bildades 1928 av egyptiern Hassan al Banna. Organisationen började som en fredlig rörelse men övergick till våldsaktioner i samband med israelisk- arabiska kriget 1948. Idag fungerar organisationen som en underjordisk verksamhet. Den är även med i det egyptiska parlamentet, trots att de tidigare försökte mörda president Nasser. Muslimska Brödraskapet har underavdelningar i Jordanien, Palestina, Syrien och Saudiarabien.

Organisationen Hamas bildades 1987 av schejk Ahmad Jasin och enligt läroboken var det på initiativ av Muslimska brödraskapet. Anledningen var att de skulle erbjuda socialt välgörenhetsarbete och väpnat motstånd till Israel under palestinska intifadan 1987 – 1993.

Al- Jihad bildades 1978 och syftet med deras bildning var att starta ”Jihad”, som författarna har översatt med ett heligt krig, mot den egyptiske regimen. De deltog i den afghanska motståndarkampen mot Sovjets ockupation på 1980 talet. Idag anses de vara den viktigaste organisationen inom Al-Qaida.

Den sista organisationen som nämns i läroboken är Hizbollah och de bildades 1982 av den shiamuslimske Muhammad Hussein Fadlaallah efter Israels invasion av Libanon. Organisationen bedriver ett brett socialt arbete samtidigt som de år 2000 tvingade Israel att avbryta ockupationen av södra Libanon i en gerillakamp


Läroboken nämner också att ingen av dessa organisationer är representativ för världens drygt en miljard muslimer, varav två tredjedelar lever utanför Mellanöstern. Indonesien, som är världens största muslimska land, har inte heller typiska företrädare för den politiska islam. Dessa länder omfattas av sittande regimer som oppositionsrörelser i många muslimska länder.


Sammanfattning av boken:


· Islamkapitlet är på 28 sidor och fem sidor om ”islamisternas organisationer”.


· Fem organisationer nämns:


· Al-Quida, har nätverk i 34 länder. Ligger bakom flera attentat, t.ex. mot USA:s ambassader i Kenya och Saudiarabien. Skyldiga till flygplanskrascherna mot World Trade Center och Pentagon.


· Muslimska brödraskapet, finns i Jordanien, Palestina, Syrien, Saudiarabien. De började som en fredlig organisation, men är nu underjordisk verksamhet.


· Hamas, började med socialt välgörenhetsarbete och använder nu väpnat våld


· Al- Jihad, är idag den viktigaste organisationen inom Al-Quida.

· Hizbollah bedriver socialt arbete samtidigt som de för gerillakamp.


3.4 Din tro eller min? (2006)

Islamkapitlet är på 19 sidor och avsnittet ”tolkningar i en modern värld” är på två sidor. Läroboksförfattarna börjar kapitlet börjar med beskrivningen: ”Koranen skrevs ner i ett samhälle som såg helt annorlunda ut än vår moderna värld. Hur ska den kunna följas idag? Några grupper har valt att anpassa koranen till dagens samhälle. De ser denna och profetens Sunna som barn av sin tid. Står det om mirakler i Koranen så tolkas de om. Istället formulerar man mer allmänna principer från texterna som talar om hur man ska handla och leva.”


Enligt läroboken finns det också många grupper som betonar att Koranens bud måste följas i minsta detalj. Två organisationer som nämns vid namn är det ”Muslimska brödraskapet” som bildades 1928 och ”wahhabismen” som båda vill att människor ska leva som Muhammed gjorde är exempel på detta. Koranen får inte omtolkas och kvinnor och män bör därför klä sig som det gjorde på Muhammeds tid. Kvinnor och män får inte heller umgås tillsammans utanför familjekretsen. Författarna nämner att ”Wahhabismen” har stor politisk makt i Saudiarabien. Koranen ligger till grund för landets lagar och en form av sharia följs till punkt och pricka. Wahhabismen uppstod redan på 1700-talet och var en reaktion på att mer folkliga inslag blivit vanliga inom islam, som att besöka helgongravar.

De flesta muslimer finns idag utanför Arabvärlden och i helt andra kulturer än i den som Muhammed levde. Författarna menar att detta påverkar islams utseende, i till exempel Afrika kan därför föreställningar om häxkraft, onda djinner och islam blandas med varandra. Inriktningen Sufismen har i dessa länder har blivit en mycket populär form av islam. Dess anhängare lägger stor vikt vid den inre, mystiska erfarenheten och gudskärleken.

Inom vissa grupper i väst finns idag en stor rädsla för islam, hur kommer det sig? Enligt författarna kan en förklaring vara att det rör sig om missförstånd. När muslimer talar om jihad har detta ofta översatts med ”heligt krig”, men det är inte en helt korrekt översättning. Krig är ett skrämmande ord. De allra flesta muslimer betonar däremot att motsatsen gäller inom islam: det är en lära om fred. Jihad kan även stå för strävan: andliga och missionerande insatser som görs för att sprida islams lära.

En annan förklaring kan vara att det finns extrema händelser som påverkat bilden av islam. De händelser som nämns i läroboken är: ”Angreppet på World Trade Center den 11 september 2001, palestinska självmordsbombare, talibanernas stränga politik i Afghanistan och ökad militant inställning hos vissa muslimer har skapat en hotfull bild av islam.” Islamister vill upprätta en stat där lagstiftningen bygger på sharia. Men även här är olika grupper oense om hur denna stat ska se ut.

Idag finns, enligt författarna, en tydlig linje som skiljer de radikala muslimska grupperna, så kallade islamister, och majoritetens islam med varandra. Trots allt är terror och hot något som de allra flesta muslimer tar avstånd från. Alla är däremot ense om profeten Muhammeds och Koranens centrala betydelse för individen och samhället.


Sammanfattning av boken:


· Islamkapitlet är på 19 sidor och ”tolkningar i en modern värld” är på två sidor.


· Talas om Koranen förr och nu.


· Två organisationer nämns vid namn: Muslimska brödraskapet och Wahhabismen i Saudiarabien.

· Afrikas islam blandas med häxkraft och onda djinner.


· Vissa grupper i väst är rädda för islam. Det kan bero på missförstånd och att jihad översatts med heligt krig.

· Extrema händelser, som t.ex. Angreppet på World Trade Center 2001, palestinska självmordsbombare och talibanernas politik i Afghanistan.


· Finns en tydlig linje mellan islamister och majoritetens islam.


3.5 Religion och livet (2007)

I en allmän introduktion av alla religioner i början av boken beskriver författaren fundamentalismen: ”Första gången ordet fundamentalism användes i religiösa sammanhang var i slutet av 1800-talet i USA. Det var kristna som såg bibeln som fundamentet, grunden för livet. Idag används begreppet fundamentalism för att beskriva konservativa och bokstavstrogna grupper. Gemensamt för dem är att de är starkt bundna vid det skrivna och fastställda, de vill inte förändra det som en gång sagt. Det kan handla om fundamentala socialdemokrater, miljöaktivister eller muslimer. Gemensamt för dessa grupper är också att de menar att det finns en sanning och att det bara finns en tolkning. Ofta är ledarna starka och bestämmer vad som är rätt.”


Islamkapitlet är på 27 sidor och av dem finns ett avsnitt som heter ”samhälle- religion” där författaren behandlar islams tolkningar behandlas på cirka en sida. Där kan vi läsa att i världen finns cirka 57 länder som räknas som muslimska. Inget land är det andra likt för att islam utövas på många olika sätt och det går inte att sammanfatta det på ett enkelt vis. Islam i Saudiarabien ser helt annorlunda ut i Tunisien och islam i Turkiet är inte likt islam i Egypten.

Enligt boken skiljs det sedan 1990- talet på religion och politik i Turkiet, vilket inte görs i Iran där islam och stat är ett. ”I Sverige är lagen och samhället påverkat av kristendomen utan att alla kanske tänker på det. Islam påverkar självklart de länder religionen har en dominerande ställning i.”


I väst har det funnits en ganska förenklad bild av islam som anser att religionen har en stark politisk kraft, till skillnad från andra religioner. Men kristendomen spelar och har spelat samma roll. Författaren anser att det inte är rättvist att bara förknippa islam med terrorism och självmordbombare. Utövare av andra religioner har gjort likadant, det vill säga att de har terroriserat och mördat i religionens namn. Enligt boken visar undersökningar att en majoritet av muslimer är för en demokrati och vill leva i gemenskap och samförstånd med andra religioner.


Enligt läroboken betyder Djihad strävan, inte heligt krig. För de allra flesta muslimer handlar det om en inre strävan att bli en bättre människa. Ordet jihad används också för att beskriva en yttre kamp mot en ond fiende.


Sammanfattning av boken:


· Fundamentalismen idag – beskriva konservativa grupper (socialdemokrater, miljöaktivister och muslimer) de har en sanning och en tolkning.

· Islamkapitlet är på 28 sidor, och islams grupper är på cirka en sida.

· 57 länder räknas som muslimska. Inget land är det andre likt.


· I Turkiet skiljs det på politik och religion.


· I väst finns en förenklad bild av islam.

· Inte bara förknippa islam med självmordsbombare och terrorister. Utövare i andra länder har gjort likadant.


· Jihad= inte heligt krig, utan strävan och yttre kamp mot fiende.

4. Diskussion


Jag tänker först diskutera de fem böckerna var för sig. Därefter jämför jag dem med varandra, och avslutar med att diskutera om dessa skillnader sammanhänger med 11 september.

4.1 De fem böckerna var för sig


4.1.1 Vad är religion? (1991)

Jag anser att författaren talar mycket om islams utbredning i siffror. Religionens utbredning borde således ha varit ett orosmoment i början av 1990 talet. Just Iran nämns flera gånger i texten. Dock låter det väldigt kritiskt att framhäva att Irans befolkning år 2000 skulle vara lika stor som hela Europas befolkning var vid första världskriget. Detta blir ”skrämsel-fakta”. Det talas om att islam är en politisk kraft som påverkar världspolitiska händelser. Vilka menas här? I boken nämns Mellanöstern som: ”givetvis det oroliga Mellanöstern” Det kan följaktligen bland annat vara Gulfkriget i början av 1990- talet som läroboksförfattarna syftar på. Därefter nämns upploppet i Algeriet, där muslimska fundamentalister medverkar. Upplopp och fundamentalistiska muslimer i samma mening skapar inte en positiv bild.

Islams grupper kallas här ”islams olika funktioner” och dessa funktioner omfattas i fem huvudpunkter. Vad menas egentligen med ”befrielserörelseislam” och ”samväldesislam?” Samväldesislam slutar emellertid med ett påstående, som läsare man vill ha svar på, och det är varför den iranska revolutionen var en katastrof för samväldesislam? Den grupp som får störst utrymme i boken är oppositionsislam. Det står även att denna grupp är i minoritet. Oppositionsislam, handlar om de fundamentalistiska grupperna. Det står att de som söker sig till fundamentalisterna är lärare, läkare, tekniker och arbetslösa akademiker. Så vilka av dessa yrken är det som har arbetslösa? Eller rekryteras arbetande lärare läkare och tekniker? Det står inget om att denna grupp skulle ta till våld eller liknande. Det som nämns är att de är missnöjda med sin ekonomiska och sociala ställning i samhället.


De grupper som står som varandras motpoler är ”det traditionella livsmönstrets islam” och ”islamisk modernism.” Traditionalisterna vill att allt ska vara som det alltid har varit och att allt som har med det västerländska inflytandet ska bort. Den här gruppen har fått stämpeln som bakåtsträvande av bland annat modernisterna. De menar att traditionalisterna tolkar islam fel, och att bara göra ett sådant uttalande leder nog till uppståndelse. De vill ha en framåtsträvande religion och de anser att samhället förbättras med nyandning. Det traditionella livsmönstrets islam beskrivs bra tycker jag, medan de sista exemplen i modernismen inte är självklara exempel.: För vad är Nasserism i Egypten och Mujahidin i Iran? De borde ha förklarats i texten.

Sammanfattning av diskussionen


· Islams utbredning i siffror


· Iran nämns flera gånger.


· Vad menas egentligen med befrielserörelseislam och samväldesislam?


· Oppositionsislam har stört utrymme i boken.

· Inget om att fundamentalisterna tar till våld. Bara att de är missnöjda med deras ekonomiska ställning


· Det traditionella livsmönsters islam och islamisk modernism är två grupper som är varandras motpoler.

4.1.2 Vad ska man tro? (1999)

I inledningen står det att många sympatiserar med fundamentalisterna. Men hur många är det? Inledningen känns inte så ”orolig” över islams utbredning.

Även i den här läroboken finns det fem grupper. Författarna tar som första grupp upp fundamentalism. Det är även denna grupp som får mest utrymme i boken. Det kommer upp många frågor när jag läser de här texterna. Det står att fundamentalisterna utgör ett hot mot regeringarna och att maktmedel används för att begräsa deras inflytande. Dock står det inget om vad som görs eller hur de försöker bekämpa deras inflytande. Därefter kan vi läsa att: ”Fundamentalisterna utgör ett existenshot för personer som har sekulära sympatier eller är influerade av västerländskt levnadssätt.” Även i detta exempel får man som läsare inget svar på frågan hur de utgör ett hot? Och varför de utgör ett hot? Eller vad de kan tänkas göra mot dessa personer? Det nämns inget om att de tar till våld eller liknande, men i och med att det inte finns några exempel blir det givetvis många frågor om hur våldsamma de egentligen är.

Boken tar upp vad islamska socialister gör för samhället i till exempel Libyen. Min personliga uppfattning är att detta är fantastiska saker: till exempel har en minimiålder införts vid äktenskap och att de vill avskaffa sharias stränga regler och straff. Jag hoppas att detta ser lika bra ut i verkligheten som på papperet. Subjektiva

Det finns traditionalister i alla religioner, de som är motståndare till nymodighet. I boken stod det att traditionalisterna upplöstes och att deras tankar har ersatts- eller kombinerats med tankar från fundamentalismen och sekularismen. Från fundamentalisterna förstår jag att de har liknande tankar, bland annat med Sharia. Men sekularismens tankar? De vill att alla ska få leva som de vill, det vill säga att alla ska kunna utöva religionen individuellt efter sina egna normer utan att påverka varandra.

Islamiska modernister anser att det inte räcker med att enbart ta till sig modernitetens yttre attribut. ”Muslimerna kan tänka sig ta emot vissa inslag från den västerländska kulturen” Vad menas med det? Ska muslimer ta till sig normer och värderingar som genomsyrar det moderna samhällets sociala relationer och politik? Muslimerna bör enligt denna tolkning tillägna sig moderniteten övertygade om att islam kan formas efter modernitetens krav och utmaningar. Denna nytolkning är inte en helt oproblematisk tolkning. Den kan innebära att muslimer på en del områden försöker visa islams förenlighet med moderniteten och på andra områden vill anpassa sin tolkning till moderna riktlinjer och seder.

Sammanfattning av diskussionen


· Många frågor när jag läste avsnittet.

· Fundamentalismen först och får störst utrymme. Inget om att de tar till våld.


· Islamisk socialism uträttar bra saker i Afrika.

· Traditionalisternas tankar har ersatts eller kombinerats med tankar från fundamentalismen och sekularismen.

· Modernister kan tänkas ta emot vissa islag (vilka?) från väst.

4.1.3 Religion och sammanhang (2001)



Denna lärobok är en antologi, det vill säga att den innehåller ett urval av olika författartexter. I förordet nämns att denna bok fungerar helt fristående eller tillsammans med en annan av Börje Rings läroböcker.

Trots detta har författarna valt att endast ta med fundamentalistiska organisationer deras globala nätverk. Varför har de valt att endast ta med denna grupp? Kan bero på mycket stoff och lite utrymme. Detta blir inte en rättvis bild om man endast tittar i denna lärobok.

Boken utgavs 2001, samma år som attacken i USA. Kan detta ha något att göra med att författarna endast valde att ta med den islamistiska tolkningen? Anledningen till att jag tog med denna bok var att den kom ut 2001, det måste handla om endast ett par månader efter attacken i USA. Bin Ladin och Al-Qaida förnekade inblandning ända fram till år 2004, och det är tre år efter som denna lärobok publicerades. Den borde ha skrivits under 2000 och 2001 och sedan har författarna lagt till terroristattacken 11 september precis innan boken trycktes upp. Hur kan en lärobok publicera ”fakta” som då baserades på spekulationer och massmedias ord?

Fem islamistiska nyckelorganisationer nämns med namn, beskrivning och vad deras dåd har varit. Al-Qaida och Muslimska brödraskapet kommer först och får mest plats. I boken är det stor fokus på vad de olika organisationerna har gjort, men det står inget om vad som görs inom islam för att försöka få bukt med dem.

Sammanfattning av diskussionen:


· Endast islamistiska organisationer tas upp.


· Fem islamistiska organisationer nämns vid namn.


· Utgavs 2001 samma år som attacken i USA, vilket förvirrar att boken har med WTC attacken.

4.1.4 Din tro eller min? (2006)

Det talas om olika grupper i boken, men de nämns inte vid namn. Författarna för fram att några grupper har valt att anpassa Koranen till dagens samhälle och många grupper som betonar att koranens bud måste följas i minsta detalj. Dock i det sistnämnda exemplet ges två organisationer; ”muslimska brödraskapet” och ”wahhabismen” Detta är den enda boken som nämner ”wahhabismen”.

I denna bok skrivs det mycket om islam i Afrika och att muslimerna där har föreställningar om häxkraft, onda djinner. Detta resonemang får Afrika att låta aningen primitivt, ålderlikt men framför allt mystiskt. Det övernaturliga och häxkraft kan även tolkas som hokuspokus. I nästa stycke står det att ”Sufismen har i dessa länder,” vilka länder syftar läroboken på? Länderna i Afrika, i så fall vilka länder i Afrika talar författarna om? Nog för att det kan ligga en del sanning i att islam blandas med afrikanska naturreligioner, men varför väljer författarna att ge ett sådant exempel när de talar om att de flesta muslimer lever utanför arabvärlden idag?

Enligt Olov Dahlins kritiska diskussion ”hur framställs etniska religioner i svenska läromedel” där han skriver: ”en del författare har varit lite tanklösa i sitt sätt att välja exempel och presentera materialet. Resultatet blir ibland exotism att man visar upp något som är annorlunda, kostigt och skilt från oss”.
 Precis så kan jag känna i det här exemplet att läroboksförfattarna framhäver islam i Afrika som något primitivt.

Författaren tar upp två möjliga perspektiv till varför det kan finnas en stor rädsla för islam idag, samt att de talar om missförstånd. Men sannolikt handlar det inte om missförstånd. Utan om en allmän rädsla mot muslimer, och inte enligt vissa grupper som boken nämner. World Trade Center och självmordsbombare i Palestina och liknande har lyfts fram och får representera bilden islam. Boken räknar upp dessa händelser men vidareutvecklar dem inte sedan.

Det ena är att jihad översatts till heligt krig, och att krig är skrämmande. Det andra är att olika händelser har skapat en hotfull bild av islam, och dessa är: angreppet på World Trade Center, palestinska självmordsbombare, talibanernas stränga politik i Afghanistan samt en ökad militant inställning hos vissa muslimer. Dock nämns det inget om fundamentalister.


Författaren trycker på att det finns två ”läger” och ett av dessa läger är fientligt inställda, men att majoriteten av muslimerna inte har den inställningen.

Sammanfattning av diskussionen:


· Inga grupper nämns vid namn.


· Två organisationer nämns, muslimska brödraskapet och wahhabismen

· Islam i Afrika nämns som något mystiskt och primitivt.


· Två möjliga perspektiv till rädsla inför islam idag. Det enda är att Jihad översatts till heligt krig, samt några speciella olika händelser.

· Ordet ”fundamentalismen” nämns inte.


4.1.5 Religion och livet (2007)

Tar upp att begreppet fundamentalism myntades i USA, men idag används begreppet fundamentalism för att beskriva konservativa och bokstavstrogna grupper.

Även i den här boken talas det om olika grupper men de nämns inte vid namn eller skildrar dem gruppvis.

Det är viktigt att poängtera för eleverna att alla muslimer inte lever som den andre, och boken nämner att islam finns i 57 länder och inget land är det andra likt. Inga grupper nämns vid namn. Det blir väldigt luddigt. Läroboken antar att eleverna vet att det finns olika grupper.

Denna bok är den enda som tar upp och jämför likheter med kristendomen. Eleverna får reda på att det som finns i islam finns även i kristendomen, men jag saknar exempel på dessa likheter. Detta avtonar ändå islam som en ”farligare” religion. Boken tar även upp ”att bara förknippa islam med terrorism och självmordbombare är inte rättvist, utövare av andra religioner har gjort likadant, terroriserat och mördat i religionens namn”. Men ger inget exempel när, var och vilka religioner det handlar om? Boken nämner inte terrorattacken 2001.

Sammanfattning av diskussionen:


· Islam är olika från land till land.


· Inga grupper eller organisationer nämns vid namn


· Likheter med kristendomen, dock inga exempel

· Andra religioner har terroriserat och självmordsbombat. Dock står inget om när, var och vilka religioner det handlar om.


· Nämner inte terrorattacken 2001.


4.2 Allmän jämförelse före och efter 2001


Det finns en tydlig linje i dessa böcker. Det börjar med en oro över utbredningen av islam till att peka ut olika muslimska organisationer till att försöka göra en mer neutral bild och en mindre laddad bild av religionen.

Hur ser de olika böckernas inledning ut? Boken från 1991 tycks vara väldigt orolig över islams utbredning, det talades mycket islam i siffror med olika jämföranden. Det kan sannolikt vara resultatet om att det var mycket som ”låg i luften” i början av 1990-talet just kring islam. Boken som utgavs 1999 talas det väldigt mycket om fundamentalismen och dess framgångar. Dock känns den inte lika ”orolig” i framställningen som den första boken. I boken från 2001 nämns Hamas och Hizbollah, två organisationer, som lever efter dubbelt mönster. Tillviss del genom social verksamhet och delvis genom väpnat våld. Usama bin Ladin nämns också i inledningen.

I boken från 2006 talas det i inledningen om att det är svårt att följa Koranen som lag därför att den skrevs ner i ett samhälle som såg helt annorlunda ut. I den sista boken från 2007 är det en väldigt neutral inledning till kapitlet. Det som nämns är att inget muslimskt land är det andra likt.

Som Härenstam påpekade i sin forskning, att han hade funnit en provkarta på ganska olikartade översättningar av begreppet ”Jihad”
. Men i de läroböcker jag har, var det endast den från 2001, som endast hade översättningen ”heligt krig” I boken från 1991 översattes det med heligt krig, men som även strävan och ansträngning för Guds religion. Boken från 1999 hade likväl som den förra boken översättningen strävan och ansträngning. Men det var den enda som hade översättningen att det är en religiös plikt att slåss andligt eller med vapen. Böckerna från 2006 och 2007 hävdade bestämt, likväl som Härenstam, att det inte var rätt att översätta jihad med heligt krig.

På 1990-talet beskrev de båda läroböckerna om de politiska aspekterna inom islam. Det vill säga att tyngdpunkten låg kring utpekandet av vilka länder det var som var fundamentalistiska. Det verkade som att det var viktigt att visa eleverna skillnaderna mellan de olika grupperingarna inom islam. Dessutom utpekades religionen islam indirekt som att vara fundamentalistiskt. Iran pekas ut i båda böckerna från 1990-talet. Just i den från 1991 fokuseras det väldigt mycket på landet. Regimen förefaller ha varit fruktad i början av 90-talet. 1999 står det att Iran har gått väldigt långt med att genomföra de fundamentalistiska idealen. I båda böckerna får Iran en negativ framställning.

Av de fem läroböckerna, nämnde samtliga förutom den från 2001 att fundamentalismen/islamisterna var en minoritet. Det var dock fundamentalisterna som fick det mesta utrymmet av grupperna i böckerna från 1990-talet, i den från 2001 var det endast islamisterna som förekom och i böckerna från 2006 och 2007 talet nämndes de inte vid namn, utan som ”vissa grupper”. I böckerna efter sekelskiftet nämns de fundamentalistiska grupperna endast som islamister. Båda böckerna på 1990 talet tar upp fundamentalism i samband med islam, men det står inget om hot eller att de är terrorister eller liknande. Det enda som nämns är att de är ett hot mot regimen. Det är underligt eftersom de båda nämner till exempel ”Muslimska brödraskapet” som tar till våld.

Muslimska brödraskapet nämns förresten i fyra böcker, men inte i den från 2007. Jag tycker inte som läsare att beskrivningarna av organisationen ger en bra bild av vad det egentligen är. Undantaget är boken från 2001, där en beskrivning finns. Just med brödraskapet och andra organisationer, frågar jag mig, hur det muslimska samhället kan tycka att det vara accepterat för dem att hjälpa fattiga och barn medan de samtidigt håller på med, som de själva kallar det, ett rättmässigt försvarskrig? Vi i väst kallar detta för terroristaktioner, men så skulle de inte beskriva saken själva.

I boken från 2006 talas det om wahhabismen, som inte nämns i någon av de andra böckerna. Jag tolkar den gruppen som en blandning av traditionalismen och fundamentalismen. För kärnfrågan för många fundamentalistiska eller islamistiska rörelser är just frågan om ”sharia”. De vill ha en förändring av samhället och ett återinförande av den heliga lagen. De tre grupper är samtliga för en större självständighet och mot inflytandet från väst.

Boken från 2001 tar upp de fem nyckelorganisationerna inom fundamentalismen. Båda böckerna efter 2001 nämner terror och självmordbombare, men lindar in det i fina motiveringar med att det inte är något som endast ska förknippas med islam. Med tanke på undersökningen angående att islam inte tilltalar oss svenskar (fotnot två). De flesta ser på tv eller läser en dagstidning. Medias makt förefaller fullständig. Det är den bilden av islam samt våra fördomar om islam och muslimer som kan skapa en skev bild av religionen. Tidigt fick Usama bin Ladin och Al-Quida skulden av media. De rubriker och spaltmeter det skrevs om dem, innan de tagit på sig skulden. Tänk om det inte hade varit dem? Hur lång tid hade det tagit för att få bort stämpeln som ”muslim- terrorister”? Det är delvis ur media som våra fördomar kommer fram. Av de fem böckerna är det två (2001 och 2006) som nämner Al-Qaida och attacken mot World Trade Center. Den senaste boken står det att det är fel att endast förknippa islam med terrorism och självmordsbombare, för andra religioner har gjort samma sak. Kan det vara att det har skrivits så mycket om Al-Qaida i massmedia att läroböckerna har som en motreaktion att inte nämna dem?

Läroboksforskarna Kjell Härenstam och Lennart Berglund (i Gunn Imsens bok) tog upp några konkreta villkor för hur en lärobok ska förhålla sig till texter och sina läsare:

· Läroboksspråket


· Värderingsfria


· Tillförlitliga källor

Vi ska se hur dessa villkor står sig i jämförelse till de fem läroböckerna.

Berglund skriver att ”läroboksspråket ska vara på elevernas nivå”
. Jag tycker att i samtliga av dessa fem läroböcker har det förekommit svåra exempel och svåra ord, särskilt boken från 1991.

Härenstam menar att läroboken ska vara fri från värderingar
, boken från 1991 är ett bra exempel (på ett negativt sätt) ”givetvis oroliga Mellanöstern …” Härenstam anser också att böckerna inte bara ska presentera skillnader till en ny religion, utan de ska bidra med förståelse, boken från 2007 är ett bra exempel (på ett positivt sätt) eftersom det var den enda läroboken som gjorde paralleller till kristendomen. Jag är inte nöjd med att boken inte gav några exempel.

Enligt Härenstam och Berglund måste innehållet i läroböcker komma från källor som är tillförlitliga. Boken från 2001 är ett riktigt bra exempel (på ett negativt sätt) Där baserar författarna sitt påstående från media eller andra källor? Al-Qaida tog på sig skulden för attentatet tre år efter att boken utgavs.

Jag har även tittat närmare i Richard Bergströms uppsats, ”Islamofobiska tendenser i läroböcker. En syftesrelaterad textanalys av två läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan” (2006)
 Bergström har kartlagt attityder gentemot islam och muslimer i två läroböcker. Islamofobi, beskrivs som en anti-islamisk reaktion riktad mot muslimer. Denna reaktion aktiveras av fördomar och rädsla för muslimer och islam. Vi ser islam som ett hot mot väst. Under historien har vi skapat ett ”vi- och dem- perspektiv”, där ”dem” är västvärldens fiender. Det är genom att beskriva folk från orienten som barbariska, primitiva och underlägsna, som folket i väst kan förklara sig själva som intelligenta, civiliserade och överlägsna. Den stereotyp som existerar gällande islam och muslimer presenteras i massmedia och läroböcker. Bergström har i sin uppsats påvisat att den senaste forskningen förmedlar en förbättrad bild av islam och muslimer. Dock förekommer det fortfarande felaktigheter, stereotyper och ett förmedlande av vi och dom, men den allt mer positiva bilden kan bero på ökad kunskap om religionen och dess utövare.

Jag kan känna igen islamofobiska tendenser från den tidigaste boken (1991), då den verkar vara rädd för islams utbredning. Enligt Bergström och hans uppsats kan denna utveckling bekräftas då den äldre av de två böcker var den som bar på islamofobiska tendenser. Boken från 2001 tar endast upp islamistiska organisationer och det kanske kan tyckas som hot mot väst? Boken från 2006 beskriver, enligt mig, islam i Afrika som något primitivt. Det primitiva är en kategori i ”Vi och dem perspektiv”. Det som jag tycker är viktigt när vi talar om vinklade böcker, är frågan hur en muslim skulle känna igen sig i de här böckerna. Jag härleder igen till vad Härenstam skrev: ”muslimer ska kunna känna igen sig i läroböckernas beskrivning av islam.”


4.3 Sammanträffar böckernas innehåll med attacken på World Trade Center 11/9?


Vi antar nu att attacken 2001 aldrig har ägt rum. Hur skulle det se ut i våra läroböcker idag? Skulle det stå om fundamentalismen som det gjorde i böckerna på 1990 talet? Eller hade vi ändå försökt få bort stämpeln att fundamentalism och islam hör ihop? Det har ju trots allt funnits många terrorattacker tidigare…

Jag tror inte att det skulle ha blivit denna hel- omvändning som har skett med läroböckerna idag. Jag tror att det skulle nämnas om fundamentalistiska grupper i samband med islam, men kanske inte i lika stor utsträckning som på 1990-talet. Trots att det nu har visat sig att det i de senaste läroböckerna inte nämns något om fundamentalism i samband med islam, vore det intressant att se hur många som ändå skulle para ihop begreppet fundamentalist med islam.

I de två senare böckerna hävdar båda att många muslimer är för en demokrati. Men jag funderar över att problemet med att förena demokrati och islam, just med att många muslimer betraktar islam som både en religiös och en politisk rörelse som inte går att skilja dem åt.

Läroböckerna som utgavs efter 2001 blev det viktigt att förmedla att terroristaktioner och religionen islam till sin helhet var två helt skilda områden. Det kan även styrkas med resultatet från Alexander Pairovans uppsats (2007).
 Syftet med hans 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. Han skriver att förändringen för ämnesområdet islam inte fick sin egentliga start förrän efter den 11 september 2001. Han har också fått fram en skillnad före och efter 2001 som visar att läroboksförfattarna redogör nu islam mer på ett neutralt sätt. Som jag nämnt tidigare berörs inte ordet fundamentalist i samband med islam i studiets två senaste böcker, Pairovan säger också att ordet ”fundamentalister” har byts ut till ordet ”islamister” efter 2001 i hans undersökning.

Vad ska man som lärare göra med en lärobok från 2006 eller 2007, där hela situationen delvis ser ut att vara ”sopad under mattan”? Vad blir det för konsekvenser för religionsundervisningen? Det går ju inte att blunda för vad som har hänt, och händer i världen.

De två senaste böckerna gör försök till att visa på skillnaden mellan just fundamentalister och majoritetens muslimer genom att påpeka att det rör sig om ett fåtal och inte hela gruppen. Men det bortförklarar inte det faktum att muslimer för det mesta behandlas som om de agerar som en grupp, och inte som individer. Jag anser dock att det blir tamt med att skriva att ”det finns vissa grupper som gör si medan andra grupper gör så”. Det blir luddigt, så böckerna borde redogöra med bra och konkreta fakta istället.

Som läroboksförfattare är det deras skyldighet att redogöra om det som hänt. I boken från 2007 där de inte ens nämner terrorattacken? Vad blir konsekvenserna av det? Lärare måste ta upp att det finns vissa grupper inom islam som terroriserar, men samtidigt även informera bakgrunden till fundamentalismen. Lärare måste nämna World Trade Center som hittills är som en kulmen av de terroristattacker som förekommit. Ta upp elevernas frågor som finns och försök bena ut dem på ett konstruktivt sätt.

Jag har nämnt tidigare att medias bild efter terrorattacken 2001 inte har varit positiv för islams del. Kanske en idé är att låta eleverna göra ett tidningssök och se vad som är skrivit om attacken 2001 för att sedan undersöka, vad är det som är sant och vad är det som är falskt? Är innehållet i tidningsartiklarna något som de flesta muslimer skulle ägna sig åt? Även fast det inte nämns något i läroböckerna så finns ju alltid medias bild över vad som hände 2001. Det blir inte bättre av att mildra situationen genom att inte nämn något. Det är som att läroböckerna försöker göra det bättre genom att inte nämna något om attacken eller fundamentalismen.

Jag har nu kommit fram till att det är en ensidig bild av islam som medierna visar. Varför står det inget om medias bild i de två senaste läroböckerna? Innehållet i läroböckerna är ju så viktigt, men att göra innehållet som en kontrast till medias bild, kanske inte är en dum idé?

Sammanfattning


Syftet med detta examensarbete är att genom textanalys se hur läroböcker skriver om de politiska grupperna inom islam efter den 11 september 2001. Det var nämligen då som två kapade flygplan kraschade in i World Trade Center och Pentagon i USA. I undersökningen granskades fem läroböcker, två utgivna på 1990-talet (1991 och 1999) och tre på 2000- talet (2001, 2006 och 2007). Mina frågeställningar är: Vilken bild ger dessa böcker om de politiska grupperna inom islam och vilka skillnader finns mellan dem? Min sista fråga att undersöka är om dessa eventuella skillnader kan sammanhänga med 11 september, 2001? Uppsatsens resultat visar en tydlig linje i dessa böcker. I den äldsta boken fokuserades mycket på islams utbredning till att peka ut olika muslimska organisationer (boken från 2001) till att försöka göra en mer neutral bild och mindre laddad bild av religionen (de senaste böckerna). Boken från 2001, tar endast upp de islamistiska grupperna, samt att Al-Qaida är skyldiga till attacken 2001. Boken utgavs alltså samma år, och Bin Ladin förnekade inblandning ända till 2004, tre år efter att boken publicerades. I de två senaste böckerna är det en neutral bild som finns i samband med de politiska grupperna. Det är sparsamt med namn, detaljer och fundamentalismen nämns inte alls.
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