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1. Inledning 

1.1 Religiös identitet i det sekulariserade samhället 

Under det senaste århundradet har i synnerhet samhället i väst, men även globalt sett, blivit 

mer och mer sekulariserat. Detta ord syftar ofta på att religionen har förlorat mycket av sin 

betydelse, men riktigt så enkelt är det inte. Ett sekulariserat samhälle innebär snarare att 

religionen har försvunnit från den offentliga sfären. Detta innebär dock inte per automatik att 

människor blivit mindre religiösa. Religionen har istället tagit sig en plats inom en privat sfär. 

På så sätt går det att hävda att religiositeten, trots ett sekulärt samhälle, kan vara en stark kraft 

att räkna med. Man har till och med börjat tala om en ”religionens pånyttfödelse”.1 Dock så 

finns det religiösa grupper som känner sig hotade och menar att det moderna, sekulariserade 

samhället utplånar deras religiösa identitet. De vill på ett radikalt sätt återinföra religionen till 

den offentliga sfären eftersom de menar att det religiösa och det världsliga inte går att skilja 

åt. De anser att politiska beslut ska tas på religiösa grunder. Dessa grupper brukar ofta kallas 

för fundamentalister och har vuxit fram inom alla världsreligioner. 

 

Själva begreppet fundamentalism figurerar vanligtvis i media. Där framställts det ofta i 

sammanhang där det kan likställas med terrorism, religiöst våld och trångsynthet.2 Att media 

målar upp bilden av fundamentalisten som en muslimsk, politisk extremist gör givetvis att 

fördomar uppstår. Trots det är det bara en minoritet av alla fundamentalister som gör sig 

skyldiga till terrordåd.3 Dessa grupper skulle dock i längden ändå kunna utgöra ett hot mot ett 

fritt tänkande och det demokratiska samhället. Detta för att de ofta förlitar sig till auktoritära 

texter som de anser vara den absoluta sanningen. De flesta fundamentalistiska grupper är 

motståndare till värden som demokrati, pluralism, sexuell och religiös tolerans, värden som 

majoriteten i samhället uppfattar som positiva.4 De utmärker sig ofta av att de ”slåss för sin 

särart” och de reagerar inte mot yttre ”fiender” utan mot dem som de anser ha ”fel” tro. På så 

vis accepterar de inte heller andra uppfattningar inom den religiösa sfären, än sin egen ”San-

na” tro. De ser inte politiska konflikter som politiska utan som en kamp mellan det goda och 

det onda.5 En sådan polarisering kan leda till en ökad våldsbenägenhet. 

 

                                                 
1 Andersson & Sander 2005, s. 44. 
2 Roald 2005, s. 224. 
3 Armstrong 2000, s. 9. 
4 Armstrong 2000, s. 9. 
5 Andersson & Sander 2005, s. 46. 
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1.2 Undersökningens syfte 

I Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf-94) står att läsa: ”Det offentliga skolväsendet 

vilar på demokratins grund. […] Skolan skall främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller 

för annan kränkande behandling.”6 

 

Att undervisa om fundamentalism är dock inget självklart ämnesområde men på grund av 

fundamentalismens motvilja till religiös mångfald och deras ofta icke-demokratiska natur, 

tillsammans med läroplanens fastställande att den svenska skolan ska förmedla demokratiska 

värden anser jag det som viktigt att skolelever får bekanta sig med fundamentalism som 

fenomen. Att göra elever medvetna om detta fenomen är viktigt på två sätt. Dels bör under-

visningen ge en mer nyanserad bild av fundamentalismen för att motverka de fördomar som 

kan skapas av medias stereotypiserade bild av till exempel muslimer. Fundamentalister bör 

dock inte målas ut som missförstådda offer utan undervisningen bör även varna elever för det 

ofta odemokratiska och ibland även destruktiva förhållningssätt som fundamentalism innebär. 

Därför avser jag att i denna uppsats undersöka hur fenomenet fundamentalism tas upp i 

svenska läroböcker. Detta gör jag genom att analysera sex olika läroböcker för gymnasiet i 

ämnet religionskunskap. För analysen kommer jag att utgå från frågorna: 

 

1. Hur stort utrymme tilldelas fundamentalism? 

2. Under vilka kapitel tas fundamentalism upp? 

3. Vilken bild ger texterna av fundamentalism? 

4. Används andra termer än fundamentalism? 

5. Vilken kunskapssyn avspeglar sig i böckernas texter? 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

1.3.1 Läroboken som läromedel 

Den norska pedagogikprofessorn Gunn Imsen tar i boken Lärarens värld upp läromedel ur ett 

generellt perspektiv. Hon menar att dagens informationsteknik har vidgat begreppet lärome-

del. Det mest basala läromedlet är dock fortfarande läroboken. Hon skriver att läraren måste 

ha ett ”aktivt och kritiskt förhållande” till de läroböcker som används. I boken tar hon upp 13 

                                                 
6 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, s. 3. 
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frågor, framtagna av Lennart Berglund, som bör beaktas vid valet av läromedel. Detta är en 

sammanfattning av dessa 13 frågor: Bokens stoff, är det rätt? Är det korrekt, aktuellt och 

objektivt? Är upplägget pedagogiskt och är språket anpassat till stadiet? Hur fungerar bilder 

och illustrationer? Har boken en bra fysisk utformning? Imsen påpekar dock att det är först 

vid användning som man kan avgöra om en lärobok är bra eller dålig.7 

 

1.3.2 Är kunskap objektiv? 

I boken Kan du höra vindhästen? sätter Kjell Härenstam in läroboken i ett mer specifikt 

religionsdidaktiskt perspektiv. Han skriver att det finns problem med objektivitet i beskriv-

ningar av andra kulturer och religioner. Han frågar sig vad det är som gör något till, som han 

skriver, ”central kunskap” på detta område? Enligt honom så spelar läroboksförfattarens 

livsåskådning och politiska uppfattning roll.8 Härenstam lutar sig här mot islamforskaren 

Edward Said som i sin bok Orientalism skriver: 

 

[…] eftersom islam verkligen har blivit utomordentligt felaktigt framställt i Västerlandet, vilket denna 

bok sökt visa – är ändå den verkliga frågan om det någonsin kan finnas riktiga framställningar av något 

eller om alla framställningar på grund av att de [ä]r framställningar för det första är fångade i framstäl-

larens eget språk, och därefter i hans egen kultur, egna institutioner och politiska miljö. Om det senare 

är rätt (vilket jag tror att det är) får vi också lov att finna oss i att en framställning av sig själv är påver-

kad av, sammantvinnad med, inbyggd i och ihop vävd med en mängd andra företeelser än själva ‘san-

ningen’, vilket själv är en framställning.9 

 

Det Said vill säga med detta citat och som Härenstam också spinner vidare på är att begrepps-

apparat och tolkning av information aldrig kan vara neutrala eller objektiva. ”Det är någons 

kunskap det gäller”10 och denna ”någon” har på så vis ett tolkningsföreträde där värderingar 

och politiska åsikter spelar in i valet av vad som lyfts fram. På så vis blir alltid framställningar 

av andra kulturer och religioner bilder av ”oss själva” mot ”de andra”. Ofta handlar det om 

värderingar som står i motsatts till de värden som skolans läroplan står för. Om det är så att 

värderingar alltid spelar en roll vid val av kunskap och verklighetstolkning menar Härenstam 

att det vore ”bättre att medvetet välja med utgångspunkt från t.ex. läroplanens gemensamma 

värden, än att omedvetet föra in stoff valt ur t.ex. koloniala eller rent rasistiska perspektiv”.11 

                                                 
7 Imsen 1999, s. 302-306. 
8 Härenstam 2000, s. 75. 
9 Said 1978, s. 408. 
10 Härenstam 2000, s. 127. 
11 Härenstam 2000, s. 133. 
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Härenstam menar dock att detta inte blir så enkelt som det låter eftersom läroboksförfattare 

sällan är experter på alla de områden de skriver om. På så sätt måste även författaren ta hjälp 

av aktuell forskning som i sin tur inte heller kan vara helt värderingsfri. Då är det viktigt att 

även läroboksförfattaren är medveten om sin källas tradition och värdering.12 

 

1.3.3 Den objektiva kunskapen och det vidgade perspektivet 

Om man utgår från att kunskap om andra kulturer och religioner alltid är ”någons kunskap” 

borde det vara bättre att sträva mot att belysa informationen från så många perspektiv som 

möjligt. Härenstam ställer vidare i sin bok en analytisk/positivistisk kunskapssyn mot en 

hermeneutisk/dialektisk. Med det analytisk/positivistiska synsättet är en objektiv bild av en 

icke-kristen religion möjlig och får karaktären av frågor med ett givet facit. I fallet med en 

hermeneutisk/dialektisk syn handlar det istället om att vidga sitt perspektiv så mycket som 

möjligt och vara medveten om att verkligheten hela tiden förändras. Här utgår man från 

elevernas ”fördomar” av en religion, låter sedan eleven möta ett annat synsätt som vidgar det 

gamla synsättet och ger eleven ett nytt perspektiv. Läroböcker, skrivna med en sådan kun-

skapssyn, bör enligt Härenstam innehålla texter som inte frammålas som definitiva utan väcka 

nyfikenhet på andra texter och uppmuntrar elever till att fortsätta vidga sitt perspektiv. Detta 

innebär dock att undervisningen blir annorlunda beroende på i vilken klass man har.13 

 

1.3.4 Tidigare läromedelsundersökningar 

Det finns många som tidigare har undersökt svenska läromedel. Boken Nya mål? – Religions-

didaktik i en tid av förändring innehåller en undersökning där Olov Dahlin undersökt fram-

ställningen av etniska religioner. Han menar att det är viktigt att läromedlens texter och även 

bilder inte framställer religioner som något exotiskt eftersom det skapar ett ”vi och dem tänk”. 

Detta undviks, enligt Dahlin, genom att lyfta fram likheter och inte bara skillnader. Han 

skriver också att det är bättre att gå in djupare på några få religioner än att ge allmänna och 

mer intetsägande framställningar.14 Dahlin tar även upp bilders betydelse och vikten av att 

redovisa källor på ett bra sätt.15 För min egen undersökning har jag även tittat på Åsa Jons-

sons C-uppsats ”Islambilden före och efter 11 september, 2001 – En studie av fem läroböck-

ers framställning av islams olika politiska grupper”. I den undersöker hon bilden av islam i 

svenska läromedel före och efter terrorattacken mot World Trade Center, 2001, och tar bland 

                                                 
12 Härenstam 2000, s. 133. 
13 Härenstam 2000, s. 142-143. 
14 Dahlin 2006, s. 48. 
15 Dahlin 2006, s. 52-53. 
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annat upp begreppet fundamentalism. Jonsson menar här att läroboksförfattare blivit mer 

försiktiga att använda och förknippa fundamentalism med islam efter 2001. I hennes under-

sökning förekom inte ordet fundamentalism i någon bok efter 2001 i samband med islam.16 

På grund av detta blir det intressant för mig att se om denna försiktighet även gäller även för 

kristen, eller för all del alla icke-muslimska former av fundamentalism över huvudtaget, om 

fenomenet helt har försvunnit ur läroböckerna eller om man använder andra begrepp vid 

beskrivningar av fenomenet i specifika religiösa sammanhang som till exempel islam eller 

kristendom. 

 

1.4 Metod 

För att besvara frågeställningarna kommer jag när jag analyserar läroböckerna att titta på varje 

kapitel för sig. Detta för att varje ”fundamentalism” sätter upp sina egna regler och har sin 

egen dynamik.17 När det gäller den tredje frågan kommer jag dock inte bara utgå från vad 

som står om själva benämningen fundamentalism. Jag avser där även att undersöka om 

böckerna tar upp specifika religiösa grupper med en fundamentalistisk hållning utan att 

använda benämningen fundamentalism. Mitt syfte med det är att se om andra termer används 

och på så vis besvara den fjärde frågan. Med fundamentalistisk hållning menar jag i detta fall 

grupper som läser och tolkar en helig text bokstavligt eller/och använder heliga texter i 

politiska syften. Efter detta kommer jag även att försöka göra en helhetsbedömning om 

böckernas framställningar av fundamentalismen. I denna helhetsbedömning svarar jag på den 

sista frågan genom att se om texterna har karaktären av slutgiltiga eller om de uppmuntrar till 

vidare läsning för ett bredare perspektiv. 

 

1.5 Material - Urval och källkritik 

På den nationella bibliotekskatalogen Libris fick jag ett resultat på nära 800 träffar vid en 

sökning på ordet ”Religionskunskap” och materialtypen ”Skolböcker/läromedel”. På grund av 

detta har jag, för att avgränsa denna undersökning, i samråd med min lokala lärarutbildare valt 

ut sex stycken läroböcker i religionskunskap. Jag har koncentrerat mig på böcker för gymna-

siet och i mitt urval har jag velat ha så nya och aktuella böcker som varit möjligt. Den äldsta 

boken som ingår i undersökningen är från 1997 och den nyaste är från 2007. Alla är dock 

böcker som är aktuella och kan användas i undervisningen. Fyra stycken av dessa sex utryck-

                                                 
16 Jonsson 2008, s. 12. 
17 Armstrong 2000, s. 10. 
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er bokstavligen att de är avsedda för både A- och B-kursen medan två är avsedd för enbart A-

kursen. De sex böckerna är här listade i kronologisk ordning. 

 

 Alm, Lars-Göran 1997, Religionskunskap för gymnasiet - A-kursen. 

 Ring, Börge 2001, Religion och sammanhang – Religionskunskap kurs A B. 

 Mattsson, Malin, Eriksson, Leif & Hedengren, Uriel 2003, Söka svar – Religionskun-

skap A & B. 

 Rundblom, Gunilla & Berg, Leif 2005, Liv och mening – stora boken. 

 Ring, Börge 2006, Religion – att tro och veta. 

 Ring, Börge 2007, Religion och livet. 

 

Den uppmärksamme läsaren upptäcker här att tre av sex böcker är skrivna av samma författa-

re, Börge Ring. Detta ser jag dock inte som något större problem eftersom det är tre olika 

böcker. Det kan snarare bli mer intressant att se om och hur dessa böcker skiljer sig i bilder av 

fundamentalism. I och med att jag tagit med andra författare undviker jag att resultatet kan bli 

ensidigt. På grund av att undersökningen bara omfattar sex böcker, av ett mycket större antal, 

medför det även att jag inte kan dra några större generella slutsatser av mina resultat. Istället 

ska uppsatsen ses som en undersökning av just dessa sex böcker. 
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2. Fundamentalism 

2.1 Begreppets historiska bakgrund 

Människan har sedan urminnes tider haft föreställningar om skapelsen, livet, döden och andra 

existentiella frågor. Människor med fundamentalistiska drag har nog också funnits lika länge. 

Fenomenet i sig har sitt ursprung i upplysningstidens vetenskapliga och tekniska utveckling i 

västvärlden. När vetenskapsmän började kunna närma sig mer och mer rationella förklaringar 

till hur världen fungerade började så även religionen att förlora sin status som förklaring. 

Under senare delen av 1800-talet visade det sig dock att det nya samhället som hade vuxit 

fram inte vara någon utopi. Sigmund Freud menade att människan drevs lika mycket av en 

dödslängtan som av till exempel kärlek och fortplantning. Det vetenskapliga idealet upplevdes 

som ett antiklimax när folk började inse att utvecklingen även förde med sig en ond sida, till 

exempel nya sorters vapen. Nationalismen växte sig allt starkare och allmänheten i Europa 

började fantisera om ett stort krig som skulle rena nationen genom förhärligande fasor. Detta 

krig stod i skuggan av Darwins teori om den starkastes överlevnad, kriget sågs som nödvän-

dig för nationen. På andra sidan atlanten, i Amerika var inte drömmen om ett krig lika stark. 

Där drömde istället många om Jesus återkomst och ett slutgiltigt krig mellan gud och satan. 

De liberala kristna amerikanerna menade att Jesus först skulle återkomma först efter att 

människorna förbrödrats och byggt upp hans gudsrike. Dessa arbetade mycket med sociala 

frågor om hur människorna i slummen skulle kunna få det bättre. De mer konservativa 

menade istället att det moderna samhället fördärvade världen och att gud snart skulle bli 

tvungen att ingripa och slå ner allt det onda, de rättrogna skulle då skonas och få leva i detta 

gudsrike. För dem blev det på så vis viktigare att hänge sig åt den rätta läran.18 

 

Själva uttrycket fundamentalism kom från ett bokverk som hette ”The fundamentals” som 

gavs ut i tolv volymer mellan 1910-1915. Begreppet spred sig i konservativa, protestantiska 

grupper, främst i Amerika, och dessa började snart att själva kalla sig för fundamentalister.19 

Dessa menade att de liberala och sekulära tankar som florerade i samhället var ogudaktiga och 

hade fördärvat kyrkan. För att återupprätta guds förtroende ville man återvända till det som 

ansågs som den kristna traditionens grunder, bibeln. Den bibelkritik som hade vuxit fram 

förkastades. De som stod i bibeln var historiska fakta och kunde inte förstås symboliskt. För 

                                                 
18 Armstrong 2000, s. 171-174. 
19 Gerhardsson 1992, s. 97. 
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dessa protestanter innebar alltså fundamentalism en bokstavlig bibeltolkning och att anamma 

vissa av lärans grunder.20 

 

2.2 Begreppslig problematik, islamism eller fundamentalism? 

Långt senare, i samband med den islamska revolutionen i Iran 1979 började journalister i väst 

att överföra benämningen till ett muslimskt sammanhang. Detta för att de använde religiösa 

argument (korancitat) för att legitimera sina politiska syften. Detta har medfört att begreppet 

idag har blivit både problematiskt och omdiskuterat. Utgår man från de amerikanska protestan-

ternas ursprungliga mening med fundamentalism, att den religiösa texten är guds ofelbara ord, 

så är praktiskt taget alla troende muslimer fundamentalister.21 Ett sådant sätt att se på begrep-

pet blir dock missvisande och orättvist eftersom koranens budskap ändå tolkas på en mängd 

olika sätt. Muslimer har heller aldrig använt begreppet. Översätter man ordet fundamentalism 

till arabiska så blir det ordet usúliyya. Det är ett positivt laddat ord som syftar på studiet av 

islamska reglers uppkomst. Islamska grupper som här i väst går under benämningen fundamen-

talister sysslar mycket sällan med sådana studier. Även på detta sätt blir benämningen miss-

visande ur ett muslimskt perspektiv.22 I Nationalencyklopedin finns två artiklar om fundamen-

talism, en om den kristna fundamentalismens framväxt och historia, men även en artikel om 

fundamentalism i en vidare mening. I den andra artikeln definieras fundamentalism som 

”politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av 

folkviljan, skall tillämpas som samhällsordning”. Sådana rörelser kan även gå under benäm-

ningen ”islamism”.23 Islamism är kanske ett bättre begrepp för den muslimska fundamentalis-

men eftersom det ger nyans till fenomenet men hur missvisande man än tycker att begreppet 

fundamentalism är så är det dock ett begrepp som man inte kommer ifrån och det används som 

benämning för extremt religiösa grupper. Begreppet används idag inom alla religioner. 

 

2.3 Fundamentalism i ett psykologiskt perspektiv 

I boken Den religiösa människan skriver Antoon Geels och Owe Wikströms om fundamenta-

lismen ur ett psykologiskt perspektiv. De menar att det är svårt att säga något generellt om en 

fundamentalists personlighet. Fundamentalism ses i det psykologiska perspektivet som ett 

meningssystem som ger identitet, mening och ett mål med livet. Detta system får människan 

att överleva i en värld som ter sig ogästvänlig och kall. Det som är utmärkande för fundamen-

                                                 
20 Armstrong 2000, s. 10. 
21 Roald 2005, s. 224. 
22 Armstrong 2000, s. 10-11. 
23 Hjärpe 1992, s. 97. 
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talism är att meningen söks i en text som anses helig och ofelbar och att all annan erfarenhet 

underställs denna text. Detta förhållningssätt kallas intertextuellt förhållningssätt och är 

hämtat från religionspsykologen Ralph W Jr Hood. Det sätts i motsatts till ett intertextuellt 

förhållningssätt som innebär att se heliga sanningar som relativa och symboliska.24 

 

Fundamentalism ger inte bara till synes klara och raka svar utan även en känsla av samman-

hang. För att tillfredsställa det mänskliga behovet av mening med livet så ger fundamentalism 

svar mot fyra behov, avsikt (livet har ett tänkt mål), värde (ens handlingar är rättfärdiga), 

ändamålsenlighet (en känsla av kontroll) och självuppskattning (livet är positivt). Dessa fyra 

samverkar för det mesta. Fundamentalisten förlitar sig helt på att en gud har kontroll och en 

tanke med allt som händer. På så sätt ordnar guden upp allt bara man litar på denne och följer 

den rätta läran. Därigenom blir fundamentalisten också gudens utvalda och livet upplevs som 

positivt. Eftersom det är gud som anses ha den yttersta kontrollen över allt så är de flesta typer 

av fundamentalister för en teokratisk stat.25 

 

Geels och Wikström tar upp fler exempel på hur det intertextuella förhållningssättet tar sig 

uttryck. Bland annat berättar de om en sekt som tar upp giftiga ormar. Detta motiveras med 

bibelcitat som Mark 16:18 (”De skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om 

de dricker dödligt gift”) och Luk 10:19 (”Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och 

skorpioner”). Blir någon biten av ormen så ses det som ett gudomligt beslut och/eller som en 

svaghet i tron.26 Med detta ser man klart hur de förlitar sig på gud och det som står i bibeln. 

Ett annat exempel som tas upp är hur ultraortodoxa judar, med hjälp av en intertextuell 

hållning, klarar att bevara sin identitet. Genom att med utgångspunkt i historien om Jakob och 

Esau från Första mosebok, där judarna identifierar sig med Jakob och samhället med Esau 

skapas en föreställning av vi och de andra. Därför försöker de avskilja sig så mycket som 

möjligt från övriga samhället. Avskildhet är i dessa kretsar synonymt med helighet (”Du ska 

vara helig inför mig, för jag, Herren, är helig. Precis som jag är helig ska du vara helig. Som 

jag är avskild, skall du vara avskild”). I dessa judars identitetsbevarande ingår också biogra-

fiska berättelser om framstående rabbiner som förkroppsligar dessa judars värderingar. Dessa 

förebilder försöker de så att efterlikna och med utmärkande klädsel, symboler och frisyrer 

skapas en symbolisk gemenskap bland ultraortodoxa judar över hela världen. Detta visar hur 

                                                 
24 Geels & Wikström 2006, s. 427-428. 
25 Geels & Wikström 2006, s. 428. 
26 Geels & Wikström 2006, s. 430. 
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det intertextuella förhållningssättet till torah och traditionella källor gör att den ultraortodoxa 

identiteten bevaras. Enligt Geels och Wikström är ortodoxi fundamentalism ur ett innehålls-

perspektiv och att dess funktion just är att bevara identiteten.27 

 

2.4 Fundamentalismens gemensamma drag 

Trots att fundamentalism ursprungligen är en kristen term så har den förts över till andra 

sammanhang och anses idag finnas inom alla världsreligioner och även andra mindre religio-

ner. På grund av denna mångfald blir det problematiskt att sätta fingret på vad som är religiös 

fundamentalism. Varje fundamentalism har nämligen sina egna regler och restriktioner. 

Därför är det viktigt att se vad dessa grupper ändå har gemensamt och vad som kan vara 

kännetecken. I boken Kampen för Gud tar författaren Karen Armstrong upp vad Martin E. 

Marty och R. Scott Appleby har skrivit i Fundamentalism observed. Enligt Armstrong ska 

alla fundamentalister följa ett visst mönster. 

 

Det är kampberedda fromhetstyper som har uppstått i reaktion mot det människorna uppfattar som en 

kris. De är i konflikt med fiender, vilkas sekularistiska politik och uppfattning betraktas som fientlig 

mot religionen som sådan. Fundamentalisterna ser inte kampen som någon konventionell politisk kamp 

utan upplever den som ett krig mellan det goda och det onda. De är rädda för att bli utplånade och för-

söker stärka sin ifrågasatta identitet genom att selektivt återuppliva vissa äldre doktriner och bruk. För 

att inte besmittas av det övriga samhället drar sig fundamentalisterna gärna undan och skapar en mot-

kultur – men de är inga världsfrånvända drömmare. De har insupit modernitetens pragmatiska rationa-

lism och under ledning av sina karismatiska ledare förfinar de ”fundamenten” och skapar en ideologi 

som erbjuder de trogna en handlingsplan. Till slut går de till motangrepp på den alltmer skeptiska om-

världen och försöker heliggöra den på nytt.28 

 

Idag talas det även om fundamentalism i profana sammanhang. På en så generell nivå definie-

rar psykoanalytikern Tomas Böhm begreppet så här: ”Med ‘fundamentalistiskt’ menar jag här 

en uppfattning som omsätts i handling där jag inte accepterar den andres rätt att tycka 

annorlunda än jag, eftersom jag utgår ifrån att jag har den enda rätta uppfattningen.”29 

Politiska aktivister som strängt håller fast vid sin ideologi kan alltså också ses som fundamen-

talister. Den enda skillnaden mellan dessa två definitioner är dock bara att Armstrong sätter 

begreppet i den religiösa kontexten. Fundamentalismens gemensamma drag handlar alltså i 

första hand om att få hävda sin rätt att anse sig ha rätt oavsett vad andra säger, man sitter inne 

                                                 
27 Geels & Wikström 2006, s. 431-432. 
28 Armstrong 2000, s. 11. 
29 Böhm 1998, s. 14. 
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på den absoluta sanningen. I andra hand bör även samhället styras utefter denna ”sanning” 

oavsett folkviljan. På detta sätt blir fundamentalism odemokratisk oavsett vilken form av 

fenomenet som än diskuteras. 
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3. Läroböckers framställning av fundamentalism 

3.1 Religionskunskap för gymnasiet 

Religionskunskap för gymnasiet är skriven av Lars-Göran Alm och är den äldsta boken i min 

undersökning. Den är från 1997 och är uppdelad i fyra större kapitel, ”Livets kretslopp”, 

”Världshistoriens gud”, ”En sekulariserad värld” och ”Hur ska vi leva?”, fördelade på 160 

sidor. Begreppet fundamentalism förekommer enbart i kapitlet ”Världshistoriens gud” och där 

i två underkapitel, nämligen ”Kristendomen” och ”Islam”. 

 

Den kristna fundamentalismen ges lite drygt en halv sidas utrymme i ett stycke med rubriken 

”Olika uppfattningar om Bibeln”. Det som står skrivet är: 

 

Åsikten att Bibeln är Guds ord brukar kallas fundamentalism. Fundamentalister hävdar att Gud själv 

har styrt och inspirerat bibelförfattarna när de skrev. Därför är allt som står i bibeln bokstavligt sant. 

Det behövs ingen ytterligare bekräftelse från vetenskaplig forskning. Att arkeologiska fynd stämmer 

med Bibelns berättelser visar inte att Bibeln är sann. Det visar att arkeologerna kommit rätt i sin forsk-

ning! 

Fundamentalismens motståndare pekar gärna på en del problem. Till exempel att Bibelns skapelsebe-

rättelse kolliderar med vår moderna naturvetenskapliga världsbild. Bibeln berättar att det tog Gud sex 

dagar att skapa världen. Naturvetenskapen talar om en utveckling som tagit många miljoner år. Det 

verkar helt oförenligt. 

Men fundamentalisterna håller inte med. Det finns andra ställen i Bibeln som kan förklara det här, me-

nar de. På ett ställe står det att en dag för Gud är som tusen år. Det visar att ordet ”dag” i skapelseberät-

telsen inte alls behöver vara vårt 24-timmarsdygn. Det kan stå för en mycket lång tidsrymd. Naturve-

tenskapens långa tidsperspektiv stämmer alltså med Bibeln, bara man läser Bibeln på rätt sätt. 

Däremot går det inte att jämka samman Bibeln och den darwinistiska utvecklingsläran som är den mo-

derna biologins hörnsten […]. De amerikanska fundamentalisterna kräver därför att utvecklingsläran 

och skapelsetron ska presenteras som likvärdiga alternativ i skolans biologiundervisning. 

Det är inte tjurskallighet som får fundamentalisterna att kämpa för Bibelns sanning. De är rädda för 

vad som kan hända om man börjar ifrågasätta delar av Bibeln. Tvivlar man på skapelseberättelsen, 

säger de, så kan man också börja tvivla på Bibelns budskap om Jesus död och uppståndelse, som är 

kärnan i den kristna tron. Då är hela kristendomen meningslös.30 

 

Alm skriver också, under rubriken ”Kvinnan i kyrkan idag”, att fundamentalister har svårt att 

acceptera en förändrad attityd till Bibelns mansinriktade syn på samhälle och familj. Detta 

för att denna ordning är fastställd av gud och inte får avvisas av människor.31 Även i frågan 

                                                 
30 Alm 1997, s. 71. 
31 Alm 1997, s. 72. 
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om kvinnliga prästers vara eller inte vara skriver Alm att motståndarna till detta hänvisar till 

bibeln för att argumentera för sin åsikt.32 Även fast inte begreppet fundamentalism används 

där så ser man ändå ett exempel på ett intertextuellt förhållningssätt till Bibeln. På samma 

sätt kan man säga att Alm beskriver fundamentalism när han under rubriken ”Kyrkan och 

våldet” skriver om att vissa kyrkliga ledare ser olika världsliga konflikter (i detta fall konflik-

terna på Nordirland och i Jugoslavien) som en religiös kamp trotts att det egentligen snarare 

handlar om sociala och ekonomiska motsättningar.33 

 

I Islam-kapitlet har ”Fundamentalism” fått en egen underrubrik i stycket ”Islam och den 

moderna världen”. Utrymmesmässigt har den fått lite mer än en sida. Här tar Alm upp att 

fundamentalism från början är en kristen term. Den islamska fundamentalismen innebär 

enligt Alm grupper som motsätter sig inflytande från västerlandet och som anser att shariala-

garna räcker för ett gott muslimskt samhälle. Han tar här upp mycket om fundamentalismens 

ickedemokratiska natur. 

 

Den islamiska staten ska se till att sharia följs. Därför måste statens ledare vara en god muslim, som 

har allmänt förtroende. Folket företräds i statens styrelse av en grupp goda muslimer, som utgör ett 

slags parlament. […] Att ha olika partier är otänkbart. Goda muslimer måste alltid kunna bli eniga om 

vad som är Guds vilja i olika frågor. Därför kan man inte heller tänka sig valkampanjer. I stället ska en 

neutral valkommitté sålla fram lämpliga kandidater till parlamentet. […] Islamska länder med funda-

mentalistiskt styre, som Sudan, Pakistan och Iran, är i praktiken hårda diktaturer.34 

 

Han tar även upp fundamentalisters syn på spö- och stympningsstraff. ”[…] enligt islamska 

fundamentalister är det bara Gud som har en absolut värdighet. När Gud bestämt dessa straff 

har människan bara att lyda.”35 Han påpekar dock här att denna syn kritiseras både av väst-

värden och av den muslimska världen.36 

 

De två bilderna som Alm ger av fundamentalism, den kristna och den muslimska, har likheten 

att båda fundamentalismerna vänder sig mot ett förändrat samhälle. Skillnaden ligger i att 

medan den kristna fundamentalismen främst vänder sig mot vetenskapliga rön och teorier som 

                                                 
32 Alm 1997, s. 72. 
33 Alm 1997, s. 73. 
34 Alm 1997, s. 88. 
35 Alm 1997, s. 88-89. 
36 Alm 1997, s. 88-89. 
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inte anses harmoniera med Bibeln så vänder sig den muslimska fundamentalismen istället mot 

den politiska agendan med influenser från västerlandet. 

 

3.2 Religion och sammanhang 

Börge Rings bok Religion och sammanhang från 2001, är 318 sidor uppdelade på en intro-

duktion och fjorton kapitel. De flesta kapitel är uppbyggda på samma sätt med underkapitlen 

”Grundtankar – ursprung”, ”Vardag och högtid”, ”Riktningar” och ”Uppgifter”. Det finns 

dock några undantag från denna mall till exempel ett eget kapitel om bibeln. Bokens fyra sista 

kapitel har fått benämningen ”Tema” och tar upp new age, satanism, sekter och kvinnans roll 

i religioner. Dessa kapitel följer inte heller det tidigare beskrivna mönstret och ska enligt 

bokens förord kunna fungera som fördjupningsuppgifter. 

 

Begreppet fundamentalism stöter man på redan i introduktionskapitlet. Där har Ring gjort en 

lista med olika religionsvetenskapliga begrepp och fundamentalism får där några rader. 

 

Fundamentalism: begreppet användes först av kristna i USA i början av 1900-talet för att tala om att 

man såg Bibeln som fundamentet, grunden för livet. 

Begreppet fick delvis en annan innebörd när det i väst började användas för att beskriva muslimska 

grupper som inte skiljer på religion och politik. Muslimerna själva använder ordet islamism. 

Senare har fundamentalism också kommit att beteckna starkt konservativa och bokstavstrogna grupper 

i största allmänhet och i alla möjliga sammanhang, som exempelvis ”renläriga” inom miljörörelsen och 

psykologin.37 

 

För övrigt så tas fundamentalism upp, i likhet med Alm, som fenomen inom kristendom och 

islam. I kapitlet ”Bibeln” börjar Ring med att beskriva den kristna fundamentalismen. Förut-

om att upprepa var begreppet kommer från så berättar han även om deras syn på vetenskap i 

allmänhet och att fundamentalister i USA anser att skapelsetro ska presenteras som ett alter-

nativ till Darwins utvecklingslära i den amerikanska skolan. Ring visar även på att tro på 

Bibeln som guds egna ord inte behöver vara det samma som fundamentalism och tar katolska 

kyrkan som exempel. Detta eftersom katoliker menar att man kan och får göra egna tolkningar 

av Bibeln även fast den anses vara guds ord.38 Denna text tar upp lite mindre än en sida. 

 

                                                 
37 Ring 2001, s. 14. 
38 Ring 2001, s. 43-44. 
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I kapitlet om kristendom tas fenomenet upp som hastigast i ett stycke om kyrkan och homo-

sexuella. Här skriver Ring att många ”bibeltrogna kristna” använder sig av 1 Romarbrevet 

1:26-27 för att legitimera sin fientliga inställning till homosexuella.39 För övrigt dyker inte 

begreppet upp förrän Ring kommer in på Livets ord och andra karismatiska rörelser. Här gör 

han en lista på saker som kännetecknar en karismatisk rörelse och en av sakerna på denna lista 

är ”Att Bibeln läses utifrån en fundamentalistisk bibelsyn […] och att man inte sällan ifråga-

sätter århundraden av bibelforskning.”40 Livets ord beskrivs i boken som en karismatisk 

rörelse som menar att man med rätt tro, den tro som organisationen förespråkar, är garanterad 

ett lyckligt liv,41 ännu ett exempel på det intertextuella förhållningssättet. Texten om Livets 

ord tar upp ungefär ¼ sida medan texten om karismatiska rörelser i stort tar upp ungefär 1 

sida. Även Jehovas vittnen beskrivs som fundamentalistisk i kapitlet ”Rörelser nära kristen-

domen”. Ring skriver här bland annat att Jehovas vittnen hävdar att de är den enda kristna 

kyrkan, att bibeln måste läsas på rätt sätt för att ge svar och att den ända sanna tolkningen 

bara kan göras av ett Jehovas vittne.42 

 

Den muslimska fundamentalismen beskrivs under rubriken ”Olika inriktningar och ström-

ningar” i kapitlet om Islam. Till skillnad från den kristna fundamentalismen beskrivs den 

muslimska som mindre tillbakadragen, mer folklig förankrad och mer politisk. I den 2/3 sida 

långa texten står följande: 

 

Islamister/fundamentalister menar att religion och politik hör ihop och att samhället och dess lagar ska 

vila på Koranen och sharia. Benämningen fundamentalister används inte i särskilt stor utsträckning i 

den muslimska världen, i stället säger man islamister. Islamister är ofta unga och välutbildade personer 

som tar sin tro på stort allvar. De känner frustration inför den modernisering, inte sällan med väster-

ländskt snitt, som skett i landet och som inneburit att den historiska och muslimska identiteten gått 

förlorad. 

Islamister/fundamentalister påverkar samhället mer eller mindre bland annat i Afghanistan, Algeriet, 

Egypten och Iran, men rörelsen sträcker sig över nationsgränser med ambitionen att nå alla med san-

ningen. 

Det muslimska brödraskapet i Egypten är ett exempel på en islamistisk grupp som är djupt förankrad 

hos folket, mycket på grund av att man bygger skolor, sjukhus, moskéer och hjälper fattiga. Samtidigt 

protesterar man med kraft mot korruption och orättvisor i samhället, vilket anses helt icke-muslimskt. 

                                                 
39 Ring 2001, s. 97. 
40 Ring 2001, s. 116. 
41 Ring 2001, s. 115. 
42 Ring 2001, s. 121-124. 
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Ibland har man tagit till våldsmetoder för att skapa förvirring i samhället och på så sätt väcka upp-

märksamhet för sina åsikter. 

I Koranen ges inget stöd för oprovocerat våld. Hur kan man då motivera våld i religionens namn? Ett 

icke-muslimskt samhälle är ett orättvist samhälle som förtrycker människor och då kan våldshandling-

ar vara motiverade. Det kan till och med vara rätt att stjäla när rättvisa inte råder. Om samhället följer 

sharia existerar inga orättvisor och ingen behöver stjäla.43 

 

Vad man kan se om man jämför Rings syner på kristen fundamentalism respektive muslimsk 

fundamentalism är att den kristna fundamentalismen beskrivs som ett fenomen förpassat till 

relativt små, slutna sällskap medan den muslimska fundamentalismen beskrivs som en mer 

folkligt förankrad rörelse. Även om de muslimska fundamentalisterna beskrivs som våldsbe-

nägna tar Ring även upp att muslimska fundamentalister tar ett visst socialt ansvar. I temaka-

pitlet om sekter tar Ring åter igen upp Livets ord och Jehovas vittnen som exempel på sekter. 

Här skriver han också att ett kännetecken på en sekt är att ”Sekten äger hela sanningen” och 

”Sekten propagerar för odemokratiska idéer”44 vilket även skulle kunna överensstämma på en 

beskrivning av en fundamentalist. Detta spär bara på bilden av den kristna fundamentalismen 

som något som endast förekommer i små grupper av människor. Det är enbart i texterna om 

dessa församlingar som begreppet fundamentalism används. I frågan om den kristna synen på 

homosexualitet använder han istället begreppet bibeltrogna. Om detta skulle vara ett medvetet 

drag för att ytterligare binda just fundamentalism till mindre kristna församlingar kan jag inte 

svara på men jag ser detta som en möjlig förklaring. 

 

3.3 Söka svar 

Den tredje boken i min undersökning är Malin Mattssons, Leif Erikssons och Uriel Heden-

grens Söka svar från 2003. Denna bok innehåller 384 sidor och skiljer sig något från de 

tidigare eftersom boken innehåller kapitel om varför och hur religionskunskap studeras. 

Boken har även tagit med ganska många kapitel om religioner som inte brukar få så stort 

utrymme i svenska religionsläroböcker, bland annat aboriginernas religion som exempel på 

”naturfolk” och i delen ”Religionerna i öst” ges ungefär lika mycket utrymme till Kinas och 

Japans religioner som till Hinduism och Buddhism. Varje kapitel följer en viss mall i uppläg-

get. 

 

                                                 
43 Ring 2001, s. 159. 
44 Ring 2001, s. 287-292. 
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Intressant nog så tas inte fenomenet fundamentalism upp i något specifikt religionskapitel. I 

kristendomskapitlet skriver författarna att Livets Ord förkunnar ”[…] Bibelns centrala bud-

skap om Jesus […] och den troendes auktoritet över det onda”.45 Detta citat beskriver dock 

inte Livets ords fundamentalistiska hållning, det hade kunnat handla om vilken kristen för-

samling som helst. I kapitlet om islam skriver man inte heller något om fenomenet. Det ända 

jag hittar i det kapitlet är en uppgift i slutet av kapitlet som lyder: ”Tag reda på hur islam 

försöker anpassa Koranens ord till dagens samhälle utifrån begreppen: fundamentalism, 

traditionalism, modernism och sekularism”.46 Detta är således en uppmaning att söka sig 

information utanför lärobokens ram vilket är ett bra exempel på en hermeneutisk kunskaps-

syn. Jag hittar dock ingen beskrivning eller definition av begreppet. Det gör jag först i det 

sista kapitlet ”Nya tider och en ny andlighet”. Här skriver författarna under rubriken ”Funda-

mentalism eller relativism?” att religionen i Europa blivit mer privat men att den i muslimska 

världen och även i USA snarare växer och blir mer fundamentalistiskt inriktad.47 Fundamen-

talismen beskrivs sedan på följande sätt: 

 

Fundamentalisten känner osäkerhet inför den mångfald – eller pluralism – som blivit följden av att de 

traditionella religionerna och kyrkorna förlorat sin auktoritet. Därför satsar man på en enkel och renod-

lad idé, man lyssnar på sina andliga ledare och följer strikt de regler som finns. På så sätt erbjuds den 

enskilda individen trygghet i en kaotisk tid.48 

 

Anledningen till att författarna har valt att presentera fenomenet så sent i boken tror jag har att 

göra med att man inte vill sätta griller i huvudet på eleverna och binda fenomenet till en 

speciell religion och därför tar upp det när alla religioner är presenterade. En annan anledning 

kan vara att man inte vill framhålla fundamentalism som något gammalt och bakåtsträvande, 

vilket lätt blir fallet om man går in på historisk bakgrund och så vidare, utan som ett samtida 

fenomen. 

 

3.4 Liv och mening 

Det här är en väldigt omfattande bok, skriven av Gunilla Rundblom och Leif Berg. Den är 

416 sidor, 15 kapitel varav de 6 första utgör del 1 av boken, ”Vad ger livet mening?” och de 

resterande kapitlen utgör del 2, ”Världens religioner”. 

                                                 
45 Mattsson, Eriksson & Hedengren 2003, s. 273. 
46 Mattsson, Eriksson & Hedengren 2003, s. 316. 
47 Mattsson, Eriksson & Hedengren 2003, s. 363. 
48 Mattsson, Eriksson & Hedengren 2003, s. 364. 
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I det andra kapitlet ”Fria och lika i värde” hittar jag beskrivningar av fundamentalism. Under 

rubriken ”Vad är en människa” berättas hur människan har uppstått från apor. I slutet av detta 

stycke skriver författarna: 

 

Trots att nästan alla forskare är ense om utvecklingsläran finns det miljontals människor som inte tror på 

den. De anser att alla arter har skapats av Gud, precis sådana som de är idag. Ingen evolution eller ut-

veckling har skett. I vissa delstater i USA är det till och med förbjudet att undervisa i skolan om evolu-

tion. 

I Sverige finns också s.k. bokstavstroende kristna som tror att skapelseberättelsen i Bibeln är absolut san-

ning.49 

 

Begreppet fundamentalism används inte men ”bokstavstroende” och ”absolut sanning” 

förekommer och det är i det här fallet kreationism som beskrivs vilket är en typ av fundamen-

talism. Senare i samma kapitel kan jag även se ett exempel på en beskrivning av en profan 

fundamentalism när författarna skriver om djurrättsaktivister. Här berättas det om grupper 

som anser att friska grisar har ett rikare och värdefullare liv än förståndshandikappade männi-

skor och att dessa grupper utför terrordåd så som att sätta eld på slakterier, krossa fönsterrutor 

till pälsaffärer och släppa ut minkar från minkfarmar.50 Här används inte heller själva begrep-

pet men på samma sätt som religiös fundamentalism anser sig ha rätt och ingenting annat kan 

vara det är även djurrättsaktivister fundamentalister i den meningen att de tillämpar tankar om 

att ändamålet helgar medlen, de anser sig handla för en god sak och motiverar på så vis sina 

våldshandlingar. De varken lyssnar eller bryr sig om vad den andra parten säger. Ytterligare 

lite senare i samma kapitel under rubriken ”Kärleksbudskapet i verkligheten” tar författarna 

upp olika konflikter mellan religiösa grupper, bland annat nämns muslimer och hinduer i 

Indien, hinduer och buddhister på Sri Lanka men framför allt konflikten mellan judar och 

muslimer i Israel. Inte heller här används begreppet fundamentalism men jag ser det ändå som 

beskrivningar av detta fenomen när författarna beskriver en ung palestinier som i hopp om att 

komma till himmelen utför terrordåd eller när de skriver att fanatiskt religiösa judar inte anser 

det vara ett brott att döda en palestinier.51 

 

I Kristendomskapitlet, lite senare i boken, stöter man på fundamentalismen igen. I ett stycke 

om kristendomens syn på bibelvetenskap går det att läsa följande: 

                                                 
49 Rundblom & Berg 2005, s. 11. 
50 Rundblom & Berg 2005, s. 14. 
51 Rundblom & Berg 2005, s. 39-41. 
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[…] kritiken från bibeltrogna väckelsekristna har hållit i sig och till och med ökat. I Sverige håller exem-

pelvis rörelsen Livets Ord och andra fundamentalistiska riktningar fast vid en bokstavstrogen bibelsyn. 

Också inom vissa frikyrkor, exempelvis Pingströrelsen finns stark skepsis mot bibelforskning. 

I USA finns det starkaste motståndet mot den dominerande bibelforskningen. En stor del av de kristna 

där är fundamentalister och avvisar blankt utvecklingsläran och accepterar absolut inte talet om myter i 

Bibeln. Det finns fundamentalistiskt präglade universitet i USA där man försöker visa att Bibeln är sann 

och pålitlig ord för ord.52 

 

Det här tar upp ungefär en halv sida och då har man även tagit med en bild på en amerikansk 

TV-predikant med rosa hår. För övrigt står inte särskilt mycket mer om den kristna fundamen-

talismen och det är inte heller någon helt självklar beskrivning av vad begreppet egentligen 

betyder men återigen ser jag beskrivningen av den kristna fundamentalismen som något som 

tillhör mindre församlingar och att det främst vänder sig mot modern vetenskap. 

 

Texten om den muslimska fundamentalismen är en aning längre än den om den kristna, den 

kan dock sägas ta upp ungefär lika mycket utrymme, alltså en halv sida men har ingen bild 

mitt i texten. Termen som används om muslimsk fundamentalism är ”islamism”. Författarna 

påpekar dock att denna term oftast används som synonym till fundamentalism men att musli-

merna inte använder fundamentalism som begrepp. Här beskrivs betydelsen på ett rakare sätt 

än i kristendomskapitlet. ”Islamism betyder att islams tro och moral ska efterlevas noga, det 

gäller både individer, politiker och myndigheter. Islamister är ofta skeptiska till omtolkning 

och nytänkande. Det är den traditionella tron och samhällsformen man vill återupprätta.”53 

Detta citat målar upp en bild av fundamentalisterna som konservativa och bakåtsträvande. 

Författarna tar dock lite senare i samma text upp att så inte behöver vara fallet. ”[…] de är inte 

emot det nya. Tvärtom menar de att ny teknik och vetenskap ska införlivas i muslimska 

samhället, när det inte strider mot Koranen.”54 Författarna menar således att islamism är ett 

ganska modernt fenomen och man går vidare i sitt resonemang med att berätta att fundamen-

talistiska åsikter på senare tid har vuxit och då främst bland unga män. Författarna avslutar 

texten med att berätta att islamisterna oftast är fientliga mot den västerländska livsstilen som 

upplevs hota den muslimska världen.55 

 

                                                 
52 Rundblom & Berg 2005, s. 249. 
53 Rundblom & Berg 2005, s. 296. 
54 Rundblom & Berg 2005, s. 296. 
55 Rundblom & Berg 2005, s. 296-297. 
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Intressant att se är att fundamentalismen även tas upp i Hinduism kapitlet vilket jag inte sett 

tidigare, dock mycket kort men ändå intressant. Under rubriken ”Hinduer och muslimer” 

berättas det att det under lång tid har förekommit konflikter mellan dessa båda grupper och att 

de fortfarande pågår idag. Det är här som författarna skriver att ”I Indien har nationalistiska 

rörelser och partier utnyttjat religionen och vunnit stora skaror av fanatiska anhängare som 

ibland går till angrepp mot moskéer och privata muslimska hem”.56 Detta är ingen bokstavs-

tro men dock ett utnyttjande av religionen för att uppnå ett politiskt syfte. 

                                                

 

Att Rundlom och Berg valt att ta upp, som det skriver ”fanatiska anhängare” inom både 

hinduism och judendom tyder på att man vill ta upp flera perspektiv av begreppet. Även de 

textstycket om djurrättsaktivister tyder på detta. Denna vilja att belysa så många perspektiv 

som möjligt är tecken för den hermeneutiska kunskapssynen även om texterna i sig också 

försöker ge en objektiv eller positivistisk bild. 

 

3.5 Religion – att tro och veta 

Detta är den andra boken av Börje Ring. Den är från 2006 och är 284 sidor uppdelade på 11 

kapitel. Varje kapitel tar upp den berörda religionens historiska bakgrund, hur den tar sig 

uttryck idag och olika riktningar. Den del som tar upp religionen idag är även den indelad i 

underrubrikerna ”Grundläggande i läran”, ”Kvinnan i [den aktuella religionen]” samt ”Att 

leva [den aktuella religionen]”. Ring avslutar i denna bok nästan varje kapitel med en reflekte-

rande sammanfattning som han kallar ”Slutreflektion”. 

 

Mycket i denna bok liknar eller är exakt samma texter som förekom i den första boken av 

Ring, Religion och sammanhang. På sida 11-12 stöter jag på samma lista med viktiga begrepp 

som jag skrivit om tidigare (se s. 15) och samtliga begrepp i denna lista är exakt lika som i 

den tidigare boken och så även begreppet fundamentalism. I kapitlet om kristendomen står 

dock mycket lite om fundamentalism. Under rubriken ”Den karismatiska rörelsen” skriver 

Ring att dessa rörelser läser bibeln fundamentalistiskt eftersom de ”läser som det står”. Han 

skriver också att ledarna i sådana rörelser ofta motiverar sin starka ställning med att han/hon 

fått en speciell andlig kunskap av gud.57 Han tar även in begreppet i sin slutreflektion över 

kristendomen. Där skriver han om hur olika kristna förhåller sig till diverse dogmer. Medan 

vissa anser att kristendom bör vara en resa till en inre sanning så skriver Ring att ”[a]ndra 

 
56 Rundblom & Berg 2005, s. 336. 
57 Ring 2006, s. 106. 

 22



kristna framhåller vikten av att förvalta ett gammalt arv av sanningar. Det går inte att ändra på 

det som en gång fastställts i bibeln”.58 Redan här beskriver han en fundamentalistisk hållning 

men det är inte förrän något stycke senare när han menar att all tro, vare sig den är religiös, 

politisk eller något annat, kan delas in i tre olika grupper, var av en är fundamentalism som 

han använder begreppet och berättar vad det är. ”I den första gruppen finns de som håller 

stenhårt på dogmerna, som ser som sin uppgift att skydda och bevara dessa. Med ett modernt 

ord kan de kallas fundamentalister.”59 

 

Det kapitel som i Religion och sammanhang hette ”Religioner nära kristendomen” finns även 

med i denna bok, här inkluderat i kristendomskapitlet och under rubriken ”Jehovas vittnen 

och Mormonkyrkan.”60 Denna text är dock helt identisk mellan de båda böckerna. Även ett 

identiskt textstycke om en kristen fundamentalistisk hållning till homosexuallitet finns med i 

boken men är istället flyttat till ett senare kapitel som Ring kallar ”Tre perspektiv på religion” 

och då under rubriken ”Religion och sexuallitet”.61 

 

I Islamkapitlet finns en helsida om ”Islamism och fundamentalism”. Här ser jag återigen att 

Ring återanvänt delar av texten från Religion och sammanhang (se s. 16). Vissa saker har 

skrivits med lite annorlunda ord och vissa saker är exakt lika. Det som är nytt är ett tillägg i 

stycket om det muslimska brödraskapet i Egypten. Här skriver Ring lite mer utförligt om 

brödraskapets historiska bakgrund än vad han gjorde i Religion och sammanhang. 

 

Brödraskapet, som ibland ses som islamismens ursprung grundades 1928. Rörelsen växte snabbt och 

på 1940-talet hade den en halv miljon medlemmar och lika många sympatisörer. Samtidigt som man 

hjälpte de fattiga protesterade man med kraft mot korruption och orättvisor i samhället, ibland med 

våld. Detta gjorde att rörelsen förbjöds vid två tillfällen, 1948 och åter igen 1954. Idag kan Brödraska-

pet till viss del verka fritt i Egypten. Deras representanter väljs in på andra partiers listor. Förhållandet 

mellan stadsmakten och brödraskapet har hela tiden varit spänt och skiftat och regeringen har använt 

olika metoder för att möta denna folkligt förankrade rörelse, ibland förbjudit, ibland tolererat den.62 

 

I slutreflektionen av detta kapitel skriver Ring även att de allra flesta muslimer inte är islamis-

ter utan är helt öppna för andra religioner, vetenskap och demokrati.63 

                                                 
58 Ring 2006, s. 107. 
59 Ring 2006, s. 107. 
60 Ring 2006, s. 109-112. 
61 Ring 2006, s. 265. 
62 Ring 2006, s. 146. 
63 Ring 2006, s. 148. 
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3.6 Religion och livet 

Den sjätte och sista boken i denna undersökning heter Religion och livet och är från 2007. 

Ännu en gång är det Börge Ring som har skrivit den 220 sidor tjocka boken. I Boken utgår 

Ring från sju stycken utgångspunkter som han valt att kalla ”Livet”, ”Etik och moral”, ”Kär-

lek”, ”Samhälle – Religion”, ”Mystik”, ”Ondska” och slutligen ”Döden”. Dessa sju utgångs-

punkter tas upp på ett allmänt plan i bokens första del. Sedan tas de fem världsreligionerna 

upp med en introduktion och de sju utgångspunkterna. I den första delen ges ofta sidhänvis-

ningar till religionernas förhållning till olika ämnen som tas upp och då är samtliga religioner 

med. Det förekommer också kontinuerligt frågor till texterna. Värt att nämna är också att 

denna bok är avsedd för enbart A-kursen i religionskunskap. 

 

I den första delen skriver Ring, under utgångspunkten ”Samhälle - Religion”, om förhållandet 

mellan politik och religion. Här påpekar han att det bland religiöst aktiva finns både de som 

vill skilja på dessa två och de som menar att det inte går att skilja dem.64 Sedan finns hänvis-

ningar till respektive religion. Under samma utgångspunkt tar han även upp skrifter. Här 

skriver Ring om olika syner på heliga skrifter och betonar vikten av att skilja mellan en 

allmän syn på en skrift och olika tolkningar. 

 

I islam är uppfattningen att Koranen är Guds ord, det är den gemensamma och allmänna synen på boken. 

Den som inte tror det kan inte kalla sig muslim. Därför accepteras olika tolkningar av Koranen. I mus-

limska rättsskolor ägnar man mycket tid åt att hitta bra tolkningar av Koranen och det är inte konstigt att 

man ibland kommer fram till olika tolkningar. 

I kristendomen tolkas också Bibeln på olika sätt, men dessutom har kristna olika uppfattningar om Bibeln 

i största allmänhet. Några menar att det är Guds ord, andra anser att det bara är människors egna tankar 

om sin tro på Gud. 

De som läser skriften bokstavligt och ger den en mycket hög auktoritet kallas för fundamentalister och 

bokstavstroende. Dessa finns i olika livsåskådningar, religiösa och icke-religiösa. […]65 

 

Ring fortsätter med ett eget stycke för fundamentalismen där han skriver: 

 

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 

                                                 
64 Ring 2007, s. 55. 
65 Ring 2007, s. 59. 
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som en gång är sagt. Det kan handla om fundamentalistiska socialdemokrater, miljöaktivister eller mus-

limer. 

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.66 

 

Efter denna text följer två stycken frågor som rör fundamentalism. Frågorna lyder: ”Vad är det 

första du tänker på när du hör ordet fundamentalism. Varför gör du det? Beror det på din 

erfarenhet, tidningar och TV, dina föräldrar, kompisar eller?” och ”Man brukar säga att funda-

mentalismen idag ökar i alla sammanhang, vad tror du att det beror på?”67 Dessa frågor visar 

hur den hermeneutiska kunskapssynen kan yttra sig. Den första tar utgångspunkten i elevernas 

egna eventuella fördomar och på grund av att frågorna inte kräver något rätt svar uppmuntrar 

de till diskussion. 

 

Det enda religionskapitel som fundamentalismen sedan förekommer i är kristendomskapitlet. 

Ring tar här återigen upp att man ser på bibeln på olika sätt och beskriver den fundamentalis-

tiska hållningen på följande sätt: 

 

2. Andra ser Bibeln som Guds direkta ord, ord som Gud själv har skrivit och därför måste det som står 

i Bibeln följas helt och hållet. De kallas bokstavstroende. 

Men det finns stora skillnader bland de bokstavstroende. Några kallar sig fundamentalister för de der 

Bibeln som fundamentet, grunden för allt i livet. Bland fundamentalisterna finns de så kallade kreatio-

nisterna som tror att världen kom till exakt som det beskrivs i Första Mosebok. I flera stater i USA 

undervisas parallellt olika teorier om världens tillkomst, en av dem är den som kreationisterna före-

språkar. 

Katoliker kan också vara bokstavstroende, men de gör helt andra tolkningar än fundamentalister av 

texterna i Bibeln och kan förena naturvetenskapens upptäckter med de bibliska berättelserna. De ser till 

exempel skapelseberättelsen som en symbolisk beskrivning.68 

 

Efter denna text följer även här några frågor. Intressant nog så speglar dessa frågor, till 

skillnad mot frågorna till de tidigare texterna om fundamentalism, en mer positivistisk kun-

skapssyn då man kan leta reda på svaren på frågorna i den tidigare citerade texten. En av 

frågorna lyder till exempel ”På vilka tre olika sätt kan man läsa Bibeln?”.69 Något som jag ser 

som intressant med denna bok är även att man ser hur Ring har flyttat tyngdpunkten i förhål-

landet till fundamentalism. Medan han i sina tidigare böcker lagt det mesta av utrymmet om 
                                                 
66 Ring 2007, s. 59. 
67 Ring 2007, s. 59. 
68 Ring 2007, s. 103. 
69 Ring 2007, s. 103. 
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fundamentalism i islamkapitlet och islamism så lyser detta begreppet i denna bok med sin 

frånvaro. Här har han istället koncentrerat sig på det som var den ursprungliga innebörden av 

begreppet, alltså den kristna, och påpekar i den religionsneutrala delen av boken att begreppet 

utvecklats och att begreppet idag används om alla som starkt håller fast vid något, inte bara 

inom religioner. 
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4. Avslutande reflektioner 

När jag nu har undersökt dessa sex läroböcker ska jag även försöka att dra några slutsatser av 

detta. Vilken bild av fundamentalism är det egentligen som har visat sig? Fundamentalism är 

ett smalt ämne som inte ges så mycket utrymme, från ungefär två sidor till några få rader. 

Antalet perspektiv på fenomenet skiftar men fenomenet har dock figurerat någonstans i 

samtliga böcker. Medan boken Liv och mening belyser fenomenet ur en hel rad olika perspek-

tiv så säger boken Söka svar knappt någonting mer än att det finns. Här ges den generella 

bilden av fundamentalismen som människor som är rädda och osäkra och därför behöver raka 

svar. Det är dock endast i Söka svar som inte den specifikt kristna fundamentalismen tas upp. 

I de övriga böckerna beskrivs den kristna fundamentalismen främst som ett fenomen som 

förekommer inom små grupper och sekter som vänder den moderna vetenskapen ryggen om 

den inte överensstämmer med bibeln. En annan term som används om fenomenet i just det 

kristna perspektivet är ”bokstavstroende”. Ofta tas även begreppets historiska bakgrund upp i 

samband med det kristna perspektivet. 

 

Det är den kristna formen av fundamentalism som förekommer i flest böcker men den mus-

limska formen är även den vanligt förekommande och då ofta i något längre och mer förkla-

rande texter. I Söka svar och i Religion och livet förekommer dock inte det muslimska per-

spektivet alls. Genomgående för de andra böckerna är bilden av denna form av fundamenta-

lism som en politisk rörelse som inte vill ta emot influenser från västvärlden. Böckerna ger 

även bilden av att den muslimska fundamentalismen som mer förankrad i samhället och hos 

folket än den kristna, speciellt i Rings två första böcker. I frågan om det muslimska perspekti-

vet så är det även intressant att se att den första boken Religionskunskap för gymnasiet skiljer 

sig från de andra böckerna i och med att man där använder sig av begreppet fundamentalism 

rakt igenom och gör på så sätt ingen större skillnad på de olika formerna av fenomenet. 

Eftersom denna bok är den enda som är utgiven före 2001 skulle detta kunna vara ett tecken 

på den försiktighet som Åsa Jonsson skrev om och tyckte sig kunna se i sin uppsats (se sid. 6-

7). Att påstå att begreppet helt skulle ha försvunnit i samband med islam är dock att gå lite väl 

långt anser jag. De nyare böckerna som kommit efter 2001 använder dock islamism som 

begrepp för detta men skriver också att det oftast används synonymt med fundamentalism. 

Man använder alltså båda begreppen. 

 

De övriga perspektiven av fundamentalism som jag har sett i denna undersökning skulle 

kunna ha varit noll eftersom begreppet fundamentalism inte används i något mer samman-
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hang. Dock har jag tolkat texten om djurrättsaktivister i Liv och mening som en beskrivning 

av en profan fundamentalism. Här används termen aktivist istället. I Liv och mening har jag 

även tolkat korta textrader om ”fanatiskt” religiösa som fundamentalism i både ett hinduistiskt 

och ett judiskt perspektiv. 

 

I fråga om böckernas kunskapssyn har jag kunnat dra slutsatsen att både den objektiva kun-

skapen och det vidgade perspektivet har funnits representerade i min undersökning. Man kan 

dock säga att den objektiva kunskapen och den positivistiska kunskapssynen är dominerande. 

I Religion och livet visar dock Ring i de religionsneurala kapitlen exempel på bra hermeneu-

tiska frågeställningar, medan han i de följande religionskapitlen byter och använder sig av 

positivistiska frågeställningar som ”På vilka tre olika sätt kan man läsa Bibeln?” Den herme-

neutiska kunskapssynen utesluter alltså inte den positivistiska utan kan till och med ge ytterli-

gare ett perspektiv. Det är egentligen bara Söka svar som har försökt att tillämpa den herme-

neutiskt/dialektiska linjen rakt igenom. Den har inte kopplat begreppet till någon speciell 

religion och texten om fundamentalism i denna bok ger inte heller någon särskilt talande bild 

av fenomenet. Den använder sig rakt igenom mycket av diskussionsfrågor och andra uppgifter 

som uppmuntrar till vidare läsning på annat håll. Även boken Liv och mening speglar den 

hermeneutiska kunskapssynen men ger uttryck för det på ett helt annat (och enligt mig bättre) 

sätt när man istället för att ge en så diffus bild som Söka svar istället försöker spegla fenome-

net på ett objektivt sätt men även ur så många perspektiv som möjligt. Fördelen med det blir 

att fenomenet får ta större plats och faller inte bort som det tenderar att göra en aning i Söka 

svar men som Gunn Imsen skriver så är det först vid användning som man kan avgöra vilket 

som är bäst. 

 

Att undervisa om fundamentalism har, som jag tidigare påpekat, två syften, dels att nyansera 

bilden av fundamentalismen för att förebygga fördomar men även att varna för odemokratiska 

värderingar, något som läroplanen föreskriver. Hur ska då skolan undervisa om fundamenta-

lism? Det första syftet, att nyansera, tror jag uppnås bäst genom en hermeneutisk kunskaps-

syn. Att visa på så många perspektiv som möjligt av fenomenet ger också den nyanserade bild 

man vill åt, att värden inte är svart eller vit. Syftet att varna uppfylls dock kanske bättre med 

den positivistiska kunskapssynen eftersom att varna hör samman med att ge korrekt och 

saklig information. På så vis kan Söka svars sätt att ta upp fenomenet brista i det varnande 

syftet som undervisning om fundamentalism kan ha. Därför anser jag att det bästa vore att, 

om möjligt, kombinera dessa kunskapssyner. Därför framhåller jag de böcker som gör detta, 
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alltså Rings senare bok samt Rundblom och Berg, som de bästa att använda i en undervis-

ningssituation. Ring ger i och för sig inte så många perspektiv men i och med frågan ”Vad är 

det första du tänker på när du hör ordet fundamentalism. Varför gör du det? Beror det på din 

erfarenhet, tidningar och TV, dina föräldrar, kompisar eller?” får eleverna redogöra för sina 

egna bilder vilket troligtvis ger en rad olika perspektiv samt att man möter eleverna på deras 

individuella kunskapsnivå. 

 

Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp en sak som förvånat mig en aning under arbetet. Med 

tanke på den diskussion om kritiskt tänkande och vikten av att hålla koll på författarens källor 

vid valet av läroböcker som både Imsen och Härenstam tagit upp ter det sig för mig helt 

obegripligt att ingen av böckerna i min undersökning redogör för sina källor. 
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Sammanfattning 

Religiös fundamentalism har på senare tid blivit ett vanligare fenomen trots ett mer sekulari-

serat samhälle. Detta för att sekularisering i sig inte innebär att människor blivit mindre 

religiösa utan att religionen har bytt plats från det offentliga till det privata. På grund av att 

fundamentalism ofta motsätter sig demokrati och pluralism, värden som ska främjas enligt 

den svenska läroplanen, är det viktigt att skolelever får bekanta sig med fundamentalism som 

fenomen. Därför undersöker jag i denna uppsats vilken bild läroböcker ger av fenomenet. 

Enligt Kjell Härenstam finns det problem med att försöka framställa religioner på ett objektivt 

sätt i läroböcker. Detta eftersom författaren aldrig kan bortse från sina egna värderingar och 

kultur. ”Kunskap är alltid någons kunskap.” Därför ställer Härenstam den objektiva, positivis-

tiska kunskapen mot det hermeneutiskt, vidgade perspektivet och menar att religioner bör 

belysas ur så många perspektiv som möjligt. Undersökningen omfattar sex stycken böcker där 

den äldsta är från 1997 och den nyaste från 2007. 

 

Genom textanalys kommer jag fram till att fundamentalism inte ges så mycket utrymme i 

läroböcker. De former av fundamentalism som presenteras är främst kristen och muslimsk 

fundamentalism. Den kristna formen beskrivs som något som förekommer inom mindre 

församlingar och sekter och vänder sig mot modern vetenskap medan den muslimska formen 

beskrivs som ett fenomen som har ett större folkligt stöd än den kristna och främst vänder sig 

mot västvärldens influenser. Profana, hinduistiska och judiska former av fundamentalism 

förekommer också men inte alls i samma utsträckning. Den objektiva kunskapssynen är 

dominerande i böckerna medan de böcker som jag anser som bäst i undersökningen kombine-

rar både försök till objektiva framställningar med olika perspektiv på fenomenet och diskus-

sionsfrågor som tar utgångspunkt i elevernas egna bilder av fundamentalism. 

 

 30



Käll- och Litteraturförteckning 

Alm, Lars-Göran 1997, Religionskunskap för gymnasiet – A-kursen, Natur och kultur, Stock-
holm. 
 
Andersson, Daniel & Sander, Åke 2005, Det mångreligiösa Sverige – Ett landskap i föränd-
ring, Studentlitteratur, Lund. 
 
Armstrong, Karen 2000, Kampen för Gud – Fundamentalism inom judendom, kristendom och 
islam, Forum, Stockholm. 
 
Böhm, Tomas 1998, Att ha rätt – Om övertygelse, tolerans och fundamentalism, Natur och 
Kultur, Stockholm. 
 
Dahlin, Olov 2006, ”Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel?” i Nya mål? – 
Religionsdidaktik i en tid av förändring, Lindgren Ödén, Birgit & Thalén, Peder (Red.), 
Swedish Science Press, Uppsala. 
 
Geels, Antoon & Wikström, Owe 2006, Den religiösa människan – En introduktion till 
religionspsykologin, Natur och Kultur, Stockholm. 
 
Gerhardsson, Birger 1992, ”fundamentalism” i Nationalencyklopedin, sjunde bandet, Mark-
lund, Kari (red.) Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs. 
 
Hjärpe, Jan 1992, ”fundamentalism 2” i Nationalencyklopedin, sjunde bandet, Marklund, Kari 
(red.) Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs. 
 
Härenstam, Kjell 2000, Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja 
kunskap, Studentlitteratur, Lund. 
 
Imsen, Gunn 1999, Lärarens värld – Introduktion till allmän didaktik, Studentlitteratur, Lund. 
 
Jonsson, Åsa 2008, ”Islambilden före och efter 11 september, 2001 – En studie av fem 
läroböckers framställning av islams olika politiska grupper”, C-uppsats, Institutionen för 
humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-3420  
 
Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, Fritzes kundservice, Stockholm. 
 
Mattsson, Malin, Eriksson, Leif & Hedengren, Uriel 2003, Söka svar – Religionskunskap kurs 
A & B, Almqvist & Wiksell, Liber AB, Stockholm. 
 
Ring, Börge 2001, Religion och sammanhang – Religionskunskap kurs AB, Almqvist & 
Wiksell, Liber AB, Stockholm. 
 
Ring, Börge 2006, Religion – att tro och veta, Liber, Stockholm. 
 
Ring, Börge 2007, Religion och livet, Liber, Stockholm. 
 
Roald, Anne Sofie 2005, Islam – Historia, tro, nytolkning, Natur och Kultur, Stockholm. 
 

 31

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-3420


 32

Rundblom, Gunilla & Berg, Leif 2005, Liv och mening – Stora boken, AROS läromedel AB, 
Uppsala. 
 
Said, Edward W. 1978, Orientalism, Månpocket, Stockholm. 




Beteckning: 

		Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap



		”Den absoluta sanningen”

En undersökning av sex läroböckers bild av fundamentalism




		Martin Jansson

December 2009



		C-uppsats, 15 hp

Vetenskapligt förhållningssätt, AU III



		Lärarprogrammet

Examinator: Michael Gustavsson, Handledare: Peder Thalén





Innehållsförteckning

1. Inledning
3

1.1 Religiös identitet i det sekulariserade samhället
3

1.2 Undersökningens syfte
4

1.3 Teoretiska utgångspunkter
4

1.3.1 Läroboken som läromedel
4

1.3.2 Är kunskap objektiv?
5

1.3.3 Den objektiva kunskapen och det vidgade perspektivet
6

1.3.4 Tidigare läromedelsundersökningar
6

1.4 Metod
7

1.5 Material – Urval och källkritik
7

2. Fundamentalism
9

2.1 Begreppets historiska bakgrund
9

2.2 Begreppslig problematik, islamism eller fundamentalism?
10


2.3 Fundamentalism i ett psykologiskt perspektiv
10

2.4 Fundamentalismens gemensamma drag
12

3. Läroböckers framställning av fundamentalism
14

3.1 Religionskunskap för gymnasiet
14

3.2 Religion och sammanhang
16

3.3 Söka svar
18

3.4 Liv och mening
19

3.5 Religion – Att tro och veta
22

3.6 Religion och livet
24

4. Avslutande reflektioner
27

Sammanfattning
30

Käll- och litteraturförteckning
31

1. Inledning


1.1 Religiös identitet i det sekulariserade samhället

Under det senaste århundradet har i synnerhet samhället i väst, men även globalt sett, blivit mer och mer sekulariserat. Detta ord syftar ofta på att religionen har förlorat mycket av sin betydelse, men riktigt så enkelt är det inte. Ett sekulariserat samhälle innebär snarare att religionen har försvunnit från den offentliga sfären. Detta innebär dock inte per automatik att människor blivit mindre religiösa. Religionen har istället tagit sig en plats inom en privat sfär. På så sätt går det att hävda att religiositeten, trots ett sekulärt samhälle, kan vara en stark kraft att räkna med. Man har till och med börjat tala om en ”religionens pånyttfödelse”.
 Dock så finns det religiösa grupper som känner sig hotade och menar att det moderna, sekulariserade samhället utplånar deras religiösa identitet. De vill på ett radikalt sätt återinföra religionen till den offentliga sfären eftersom de menar att det religiösa och det världsliga inte går att skilja åt. De anser att politiska beslut ska tas på religiösa grunder. Dessa grupper brukar ofta kallas för fundamentalister och har vuxit fram inom alla världsreligioner.

Själva begreppet fundamentalism figurerar vanligtvis i media. Där framställts det ofta i sammanhang där det kan likställas med terrorism, religiöst våld och trångsynthet.
 Att media målar upp bilden av fundamentalisten som en muslimsk, politisk extremist gör givetvis att fördomar uppstår. Trots det är det bara en minoritet av alla fundamentalister som gör sig skyldiga till terrordåd.
 Dessa grupper skulle dock i längden ändå kunna utgöra ett hot mot ett fritt tänkande och det demokratiska samhället. Detta för att de ofta förlitar sig till auktoritära texter som de anser vara den absoluta sanningen. De flesta fundamentalistiska grupper är motståndare till värden som demokrati, pluralism, sexuell och religiös tolerans, värden som majoriteten i samhället uppfattar som positiva.
 De utmärker sig ofta av att de ”slåss för sin särart” och de reagerar inte mot yttre ”fiender” utan mot dem som de anser ha ”fel” tro. På så vis accepterar de inte heller andra uppfattningar inom den religiösa sfären, än sin egen ”Sanna” tro. De ser inte politiska konflikter som politiska utan som en kamp mellan det goda och det onda.
 En sådan polarisering kan leda till en ökad våldsbenägenhet.

1.2 Undersökningens syfte


I Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf-94) står att läsa: ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. […] Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.”


Att undervisa om fundamentalism är dock inget självklart ämnesområde men på grund av fundamentalismens motvilja till religiös mångfald och deras ofta icke-demokratiska natur, tillsammans med läroplanens fastställande att den svenska skolan ska förmedla demokratiska värden anser jag det som viktigt att skolelever får bekanta sig med fundamentalism som fenomen. Att göra elever medvetna om detta fenomen är viktigt på två sätt. Dels bör undervisningen ge en mer nyanserad bild av fundamentalismen för att motverka de fördomar som kan skapas av medias stereotypiserade bild av till exempel muslimer. Fundamentalister bör dock inte målas ut som missförstådda offer utan undervisningen bör även varna elever för det ofta odemokratiska och ibland även destruktiva förhållningssätt som fundamentalism innebär. Därför avser jag att i denna uppsats undersöka hur fenomenet fundamentalism tas upp i svenska läroböcker. Detta gör jag genom att analysera sex olika läroböcker för gymnasiet i ämnet religionskunskap. För analysen kommer jag att utgå från frågorna:


1. Hur stort utrymme tilldelas fundamentalism?


2. Under vilka kapitel tas fundamentalism upp?


3. Vilken bild ger texterna av fundamentalism?

4. Används andra termer än fundamentalism?


5. Vilken kunskapssyn avspeglar sig i böckernas texter?


1.3 Teoretiska utgångspunkter


1.3.1 Läroboken som läromedel

Den norska pedagogikprofessorn Gunn Imsen tar i boken Lärarens värld upp läromedel ur ett generellt perspektiv. Hon menar att dagens informationsteknik har vidgat begreppet läromedel. Det mest basala läromedlet är dock fortfarande läroboken. Hon skriver att läraren måste ha ett ”aktivt och kritiskt förhållande” till de läroböcker som används. I boken tar hon upp 13 frågor, framtagna av Lennart Berglund, som bör beaktas vid valet av läromedel. Detta är en sammanfattning av dessa 13 frågor: Bokens stoff, är det rätt? Är det korrekt, aktuellt och objektivt? Är upplägget pedagogiskt och är språket anpassat till stadiet? Hur fungerar bilder och illustrationer? Har boken en bra fysisk utformning? Imsen påpekar dock att det är först vid användning som man kan avgöra om en lärobok är bra eller dålig.


1.3.2 Är kunskap objektiv?


I boken Kan du höra vindhästen? sätter Kjell Härenstam in läroboken i ett mer specifikt religionsdidaktiskt perspektiv. Han skriver att det finns problem med objektivitet i beskrivningar av andra kulturer och religioner. Han frågar sig vad det är som gör något till, som han skriver, ”central kunskap” på detta område? Enligt honom så spelar läroboksförfattarens livsåskådning och politiska uppfattning roll.
 Härenstam lutar sig här mot islamforskaren Edward Said som i sin bok Orientalism skriver:

[…] eftersom islam verkligen har blivit utomordentligt felaktigt framställt i Västerlandet, vilket denna bok sökt visa – är ändå den verkliga frågan om det någonsin kan finnas riktiga framställningar av något eller om alla framställningar på grund av att de [ä]r framställningar för det första är fångade i framställarens eget språk, och därefter i hans egen kultur, egna institutioner och politiska miljö. Om det senare är rätt (vilket jag tror att det är) får vi också lov att finna oss i att en framställning av sig själv är påverkad av, sammantvinnad med, inbyggd i och ihop vävd med en mängd andra företeelser än själva ‘sanningen’, vilket själv är en framställning.


Det Said vill säga med detta citat och som Härenstam också spinner vidare på är att begreppsapparat och tolkning av information aldrig kan vara neutrala eller objektiva. ”Det är någons kunskap det gäller”
 och denna ”någon” har på så vis ett tolkningsföreträde där värderingar och politiska åsikter spelar in i valet av vad som lyfts fram. På så vis blir alltid framställningar av andra kulturer och religioner bilder av ”oss själva” mot ”de andra”. Ofta handlar det om värderingar som står i motsatts till de värden som skolans läroplan står för. Om det är så att värderingar alltid spelar en roll vid val av kunskap och verklighetstolkning menar Härenstam att det vore ”bättre att medvetet välja med utgångspunkt från t.ex. läroplanens gemensamma värden, än att omedvetet föra in stoff valt ur t.ex. koloniala eller rent rasistiska perspektiv”.
 Härenstam menar dock att detta inte blir så enkelt som det låter eftersom läroboksförfattare sällan är experter på alla de områden de skriver om. På så sätt måste även författaren ta hjälp av aktuell forskning som i sin tur inte heller kan vara helt värderingsfri. Då är det viktigt att även läroboksförfattaren är medveten om sin källas tradition och värdering.


1.3.3 Den objektiva kunskapen och det vidgade perspektivet


Om man utgår från att kunskap om andra kulturer och religioner alltid är ”någons kunskap” borde det vara bättre att sträva mot att belysa informationen från så många perspektiv som möjligt. Härenstam ställer vidare i sin bok en analytisk/positivistisk kunskapssyn mot en hermeneutisk/dialektisk. Med det analytisk/positivistiska synsättet är en objektiv bild av en icke-kristen religion möjlig och får karaktären av frågor med ett givet facit. I fallet med en hermeneutisk/dialektisk syn handlar det istället om att vidga sitt perspektiv så mycket som möjligt och vara medveten om att verkligheten hela tiden förändras. Här utgår man från elevernas ”fördomar” av en religion, låter sedan eleven möta ett annat synsätt som vidgar det gamla synsättet och ger eleven ett nytt perspektiv. Läroböcker, skrivna med en sådan kunskapssyn, bör enligt Härenstam innehålla texter som inte frammålas som definitiva utan väcka nyfikenhet på andra texter och uppmuntrar elever till att fortsätta vidga sitt perspektiv. Detta innebär dock att undervisningen blir annorlunda beroende på i vilken klass man har.


1.3.4 Tidigare läromedelsundersökningar

Det finns många som tidigare har undersökt svenska läromedel. Boken Nya mål? – Religionsdidaktik i en tid av förändring innehåller en undersökning där Olov Dahlin undersökt framställningen av etniska religioner. Han menar att det är viktigt att läromedlens texter och även bilder inte framställer religioner som något exotiskt eftersom det skapar ett ”vi och dem tänk”. Detta undviks, enligt Dahlin, genom att lyfta fram likheter och inte bara skillnader. Han skriver också att det är bättre att gå in djupare på några få religioner än att ge allmänna och mer intetsägande framställningar.
 Dahlin tar även upp bilders betydelse och vikten av att redovisa källor på ett bra sätt.
 För min egen undersökning har jag även tittat på Åsa Jonssons C-uppsats ”Islambilden före och efter 11 september, 2001 – En studie av fem läroböckers framställning av islams olika politiska grupper”. I den undersöker hon bilden av islam i svenska läromedel före och efter terrorattacken mot World Trade Center, 2001, och tar bland annat upp begreppet fundamentalism. Jonsson menar här att läroboksförfattare blivit mer försiktiga att använda och förknippa fundamentalism med islam efter 2001. I hennes undersökning förekom inte ordet fundamentalism i någon bok efter 2001 i samband med islam.
 På grund av detta blir det intressant för mig att se om denna försiktighet även gäller även för kristen, eller för all del alla icke-muslimska former av fundamentalism över huvudtaget, om fenomenet helt har försvunnit ur läroböckerna eller om man använder andra begrepp vid beskrivningar av fenomenet i specifika religiösa sammanhang som till exempel islam eller kristendom.

1.4 Metod


För att besvara frågeställningarna kommer jag när jag analyserar läroböckerna att titta på varje kapitel för sig. Detta för att varje ”fundamentalism” sätter upp sina egna regler och har sin egen dynamik.
 När det gäller den tredje frågan kommer jag dock inte bara utgå från vad som står om själva benämningen fundamentalism. Jag avser där även att undersöka om böckerna tar upp specifika religiösa grupper med en fundamentalistisk hållning utan att använda benämningen fundamentalism. Mitt syfte med det är att se om andra termer används och på så vis besvara den fjärde frågan. Med fundamentalistisk hållning menar jag i detta fall grupper som läser och tolkar en helig text bokstavligt eller/och använder heliga texter i politiska syften. Efter detta kommer jag även att försöka göra en helhetsbedömning om böckernas framställningar av fundamentalismen. I denna helhetsbedömning svarar jag på den sista frågan genom att se om texterna har karaktären av slutgiltiga eller om de uppmuntrar till vidare läsning för ett bredare perspektiv.


1.5 Material - Urval och källkritik


På den nationella bibliotekskatalogen Libris fick jag ett resultat på nära 800 träffar vid en sökning på ordet ”Religionskunskap” och materialtypen ”Skolböcker/läromedel”. På grund av detta har jag, för att avgränsa denna undersökning, i samråd med min lokala lärarutbildare valt ut sex stycken läroböcker i religionskunskap. Jag har koncentrerat mig på böcker för gymnasiet och i mitt urval har jag velat ha så nya och aktuella böcker som varit möjligt. Den äldsta boken som ingår i undersökningen är från 1997 och den nyaste är från 2007. Alla är dock böcker som är aktuella och kan användas i undervisningen. Fyra stycken av dessa sex utrycker bokstavligen att de är avsedda för både A- och B-kursen medan två är avsedd för enbart A-kursen. De sex böckerna är här listade i kronologisk ordning.


· Alm, Lars-Göran 1997, Religionskunskap för gymnasiet - A-kursen.


· Ring, Börge 2001, Religion och sammanhang – Religionskunskap kurs A B.


· Mattsson, Malin, Eriksson, Leif & Hedengren, Uriel 2003, Söka svar – Religionskunskap A & B.


· Rundblom, Gunilla & Berg, Leif 2005, Liv och mening – stora boken.


· Ring, Börge 2006, Religion – att tro och veta.


· Ring, Börge 2007, Religion och livet.


Den uppmärksamme läsaren upptäcker här att tre av sex böcker är skrivna av samma författare, Börge Ring. Detta ser jag dock inte som något större problem eftersom det är tre olika böcker. Det kan snarare bli mer intressant att se om och hur dessa böcker skiljer sig i bilder av fundamentalism. I och med att jag tagit med andra författare undviker jag att resultatet kan bli ensidigt. På grund av att undersökningen bara omfattar sex böcker, av ett mycket större antal, medför det även att jag inte kan dra några större generella slutsatser av mina resultat. Istället ska uppsatsen ses som en undersökning av just dessa sex böcker.

2. Fundamentalism

2.1 Begreppets historiska bakgrund


Människan har sedan urminnes tider haft föreställningar om skapelsen, livet, döden och andra existentiella frågor. Människor med fundamentalistiska drag har nog också funnits lika länge. Fenomenet i sig har sitt ursprung i upplysningstidens vetenskapliga och tekniska utveckling i västvärlden. När vetenskapsmän började kunna närma sig mer och mer rationella förklaringar till hur världen fungerade började så även religionen att förlora sin status som förklaring. Under senare delen av 1800-talet visade det sig dock att det nya samhället som hade vuxit fram inte vara någon utopi. Sigmund Freud menade att människan drevs lika mycket av en dödslängtan som av till exempel kärlek och fortplantning. Det vetenskapliga idealet upplevdes som ett antiklimax när folk började inse att utvecklingen även förde med sig en ond sida, till exempel nya sorters vapen. Nationalismen växte sig allt starkare och allmänheten i Europa började fantisera om ett stort krig som skulle rena nationen genom förhärligande fasor. Detta krig stod i skuggan av Darwins teori om den starkastes överlevnad, kriget sågs som nödvändig för nationen. På andra sidan atlanten, i Amerika var inte drömmen om ett krig lika stark. Där drömde istället många om Jesus återkomst och ett slutgiltigt krig mellan gud och satan. De liberala kristna amerikanerna menade att Jesus först skulle återkomma först efter att människorna förbrödrats och byggt upp hans gudsrike. Dessa arbetade mycket med sociala frågor om hur människorna i slummen skulle kunna få det bättre. De mer konservativa menade istället att det moderna samhället fördärvade världen och att gud snart skulle bli tvungen att ingripa och slå ner allt det onda, de rättrogna skulle då skonas och få leva i detta gudsrike. För dem blev det på så vis viktigare att hänge sig åt den rätta läran.


Själva uttrycket fundamentalism kom från ett bokverk som hette ”The fundamentals” som gavs ut i tolv volymer mellan 1910-1915. Begreppet spred sig i konservativa, protestantiska grupper, främst i Amerika, och dessa började snart att själva kalla sig för fundamentalister.
 Dessa menade att de liberala och sekulära tankar som florerade i samhället var ogudaktiga och hade fördärvat kyrkan. För att återupprätta guds förtroende ville man återvända till det som ansågs som den kristna traditionens grunder, bibeln. Den bibelkritik som hade vuxit fram förkastades. De som stod i bibeln var historiska fakta och kunde inte förstås symboliskt. För dessa protestanter innebar alltså fundamentalism en bokstavlig bibeltolkning och att anamma vissa av lärans grunder.


2.2 Begreppslig problematik, islamism eller fundamentalism?

Långt senare, i samband med den islamska revolutionen i Iran 1979 började journalister i väst att överföra benämningen till ett muslimskt sammanhang. Detta för att de använde religiösa argument (korancitat) för att legitimera sina politiska syften. Detta har medfört att begreppet idag har blivit både problematiskt och omdiskuterat. Utgår man från de amerikanska protestanternas ursprungliga mening med fundamentalism, att den religiösa texten är guds ofelbara ord, så är praktiskt taget alla troende muslimer fundamentalister.
 Ett sådant sätt att se på begreppet blir dock missvisande och orättvist eftersom koranens budskap ändå tolkas på en mängd olika sätt. Muslimer har heller aldrig använt begreppet. Översätter man ordet fundamentalism till arabiska så blir det ordet usúliyya. Det är ett positivt laddat ord som syftar på studiet av islamska reglers uppkomst. Islamska grupper som här i väst går under benämningen fundamentalister sysslar mycket sällan med sådana studier. Även på detta sätt blir benämningen missvisande ur ett muslimskt perspektiv.
 I Nationalencyklopedin finns två artiklar om fundamentalism, en om den kristna fundamentalismens framväxt och historia, men även en artikel om fundamentalism i en vidare mening. I den andra artikeln definieras fundamentalism som ”politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, skall tillämpas som samhällsordning”. Sådana rörelser kan även gå under benämningen ”islamism”.
 Islamism är kanske ett bättre begrepp för den muslimska fundamentalismen eftersom det ger nyans till fenomenet men hur missvisande man än tycker att begreppet fundamentalism är så är det dock ett begrepp som man inte kommer ifrån och det används som benämning för extremt religiösa grupper. Begreppet används idag inom alla religioner.

2.3 Fundamentalism i ett psykologiskt perspektiv

I boken Den religiösa människan skriver Antoon Geels och Owe Wikströms om fundamentalismen ur ett psykologiskt perspektiv. De menar att det är svårt att säga något generellt om en fundamentalists personlighet. Fundamentalism ses i det psykologiska perspektivet som ett meningssystem som ger identitet, mening och ett mål med livet. Detta system får människan att överleva i en värld som ter sig ogästvänlig och kall. Det som är utmärkande för fundamentalism är att meningen söks i en text som anses helig och ofelbar och att all annan erfarenhet underställs denna text. Detta förhållningssätt kallas intertextuellt förhållningssätt och är hämtat från religionspsykologen Ralph W Jr Hood. Det sätts i motsatts till ett intertextuellt förhållningssätt som innebär att se heliga sanningar som relativa och symboliska.


Fundamentalism ger inte bara till synes klara och raka svar utan även en känsla av sammanhang. För att tillfredsställa det mänskliga behovet av mening med livet så ger fundamentalism svar mot fyra behov, avsikt (livet har ett tänkt mål), värde (ens handlingar är rättfärdiga), ändamålsenlighet (en känsla av kontroll) och självuppskattning (livet är positivt). Dessa fyra samverkar för det mesta. Fundamentalisten förlitar sig helt på att en gud har kontroll och en tanke med allt som händer. På så sätt ordnar guden upp allt bara man litar på denne och följer den rätta läran. Därigenom blir fundamentalisten också gudens utvalda och livet upplevs som positivt. Eftersom det är gud som anses ha den yttersta kontrollen över allt så är de flesta typer av fundamentalister för en teokratisk stat.


Geels och Wikström tar upp fler exempel på hur det intertextuella förhållningssättet tar sig uttryck. Bland annat berättar de om en sekt som tar upp giftiga ormar. Detta motiveras med bibelcitat som Mark 16:18 (”De skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift”) och Luk 10:19 (”Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner”). Blir någon biten av ormen så ses det som ett gudomligt beslut och/eller som en svaghet i tron.
 Med detta ser man klart hur de förlitar sig på gud och det som står i bibeln. Ett annat exempel som tas upp är hur ultraortodoxa judar, med hjälp av en intertextuell hållning, klarar att bevara sin identitet. Genom att med utgångspunkt i historien om Jakob och Esau från Första mosebok, där judarna identifierar sig med Jakob och samhället med Esau skapas en föreställning av vi och de andra. Därför försöker de avskilja sig så mycket som möjligt från övriga samhället. Avskildhet är i dessa kretsar synonymt med helighet (”Du ska vara helig inför mig, för jag, Herren, är helig. Precis som jag är helig ska du vara helig. Som jag är avskild, skall du vara avskild”). I dessa judars identitetsbevarande ingår också biografiska berättelser om framstående rabbiner som förkroppsligar dessa judars värderingar. Dessa förebilder försöker de så att efterlikna och med utmärkande klädsel, symboler och frisyrer skapas en symbolisk gemenskap bland ultraortodoxa judar över hela världen. Detta visar hur det intertextuella förhållningssättet till torah och traditionella källor gör att den ultraortodoxa identiteten bevaras. Enligt Geels och Wikström är ortodoxi fundamentalism ur ett innehållsperspektiv och att dess funktion just är att bevara identiteten.


2.4 Fundamentalismens gemensamma drag

Trots att fundamentalism ursprungligen är en kristen term så har den förts över till andra sammanhang och anses idag finnas inom alla världsreligioner och även andra mindre religioner. På grund av denna mångfald blir det problematiskt att sätta fingret på vad som är religiös fundamentalism. Varje fundamentalism har nämligen sina egna regler och restriktioner. Därför är det viktigt att se vad dessa grupper ändå har gemensamt och vad som kan vara kännetecken. I boken Kampen för Gud tar författaren Karen Armstrong upp vad Martin E. Marty och R. Scott Appleby har skrivit i Fundamentalism observed. Enligt Armstrong ska alla fundamentalister följa ett visst mönster.

Det är kampberedda fromhetstyper som har uppstått i reaktion mot det människorna uppfattar som en kris. De är i konflikt med fiender, vilkas sekularistiska politik och uppfattning betraktas som fientlig mot religionen som sådan. Fundamentalisterna ser inte kampen som någon konventionell politisk kamp utan upplever den som ett krig mellan det goda och det onda. De är rädda för att bli utplånade och försöker stärka sin ifrågasatta identitet genom att selektivt återuppliva vissa äldre doktriner och bruk. För att inte besmittas av det övriga samhället drar sig fundamentalisterna gärna undan och skapar en motkultur – men de är inga världsfrånvända drömmare. De har insupit modernitetens pragmatiska rationalism och under ledning av sina karismatiska ledare förfinar de ”fundamenten” och skapar en ideologi som erbjuder de trogna en handlingsplan. Till slut går de till motangrepp på den alltmer skeptiska omvärlden och försöker heliggöra den på nytt.


Idag talas det även om fundamentalism i profana sammanhang. På en så generell nivå definierar psykoanalytikern Tomas Böhm begreppet så här: ”Med ‘fundamentalistiskt’ menar jag här en uppfattning som omsätts i handling där jag inte accepterar den andres rätt att tycka annorlunda än jag, eftersom jag utgår ifrån att jag har den enda rätta uppfattningen.”
 Politiska aktivister som strängt håller fast vid sin ideologi kan alltså också ses som fundamentalister. Den enda skillnaden mellan dessa två definitioner är dock bara att Armstrong sätter begreppet i den religiösa kontexten. Fundamentalismens gemensamma drag handlar alltså i första hand om att få hävda sin rätt att anse sig ha rätt oavsett vad andra säger, man sitter inne på den absoluta sanningen. I andra hand bör även samhället styras utefter denna ”sanning” oavsett folkviljan. På detta sätt blir fundamentalism odemokratisk oavsett vilken form av fenomenet som än diskuteras.

3. Läroböckers framställning av fundamentalism


3.1 Religionskunskap för gymnasiet


Religionskunskap för gymnasiet är skriven av Lars-Göran Alm och är den äldsta boken i min undersökning. Den är från 1997 och är uppdelad i fyra större kapitel, ”Livets kretslopp”, ”Världshistoriens gud”, ”En sekulariserad värld” och ”Hur ska vi leva?”, fördelade på 160 sidor. Begreppet fundamentalism förekommer enbart i kapitlet ”Världshistoriens gud” och där i två underkapitel, nämligen ”Kristendomen” och ”Islam”.

Den kristna fundamentalismen ges lite drygt en halv sidas utrymme i ett stycke med rubriken ”Olika uppfattningar om Bibeln”. Det som står skrivet är:

Åsikten att Bibeln är Guds ord brukar kallas fundamentalism. Fundamentalister hävdar att Gud själv har styrt och inspirerat bibelförfattarna när de skrev. Därför är allt som står i bibeln bokstavligt sant. Det behövs ingen ytterligare bekräftelse från vetenskaplig forskning. Att arkeologiska fynd stämmer med Bibelns berättelser visar inte att Bibeln är sann. Det visar att arkeologerna kommit rätt i sin forskning!

Fundamentalismens motståndare pekar gärna på en del problem. Till exempel att Bibelns skapelseberättelse kolliderar med vår moderna naturvetenskapliga världsbild. Bibeln berättar att det tog Gud sex dagar att skapa världen. Naturvetenskapen talar om en utveckling som tagit många miljoner år. Det verkar helt oförenligt.


Men fundamentalisterna håller inte med. Det finns andra ställen i Bibeln som kan förklara det här, menar de. På ett ställe står det att en dag för Gud är som tusen år. Det visar att ordet ”dag” i skapelseberättelsen inte alls behöver vara vårt 24-timmarsdygn. Det kan stå för en mycket lång tidsrymd. Naturvetenskapens långa tidsperspektiv stämmer alltså med Bibeln, bara man läser Bibeln på rätt sätt.


Däremot går det inte att jämka samman Bibeln och den darwinistiska utvecklingsläran som är den moderna biologins hörnsten […]. De amerikanska fundamentalisterna kräver därför att utvecklingsläran och skapelsetron ska presenteras som likvärdiga alternativ i skolans biologiundervisning.

Det är inte tjurskallighet som får fundamentalisterna att kämpa för Bibelns sanning. De är rädda för vad som kan hända om man börjar ifrågasätta delar av Bibeln. Tvivlar man på skapelseberättelsen, säger de, så kan man också börja tvivla på Bibelns budskap om Jesus död och uppståndelse, som är kärnan i den kristna tron. Då är hela kristendomen meningslös.


Alm skriver också, under rubriken ”Kvinnan i kyrkan idag”, att fundamentalister har svårt att acceptera en förändrad attityd till Bibelns mansinriktade syn på samhälle och familj. Detta för att denna ordning är fastställd av gud och inte får avvisas av människor.
 Även i frågan om kvinnliga prästers vara eller inte vara skriver Alm att motståndarna till detta hänvisar till bibeln för att argumentera för sin åsikt.
 Även fast inte begreppet fundamentalism används där så ser man ändå ett exempel på ett intertextuellt förhållningssätt till Bibeln. På samma sätt kan man säga att Alm beskriver fundamentalism när han under rubriken ”Kyrkan och våldet” skriver om att vissa kyrkliga ledare ser olika världsliga konflikter (i detta fall konflikterna på Nordirland och i Jugoslavien) som en religiös kamp trotts att det egentligen snarare handlar om sociala och ekonomiska motsättningar.


I Islam-kapitlet har ”Fundamentalism” fått en egen underrubrik i stycket ”Islam och den moderna världen”. Utrymmesmässigt har den fått lite mer än en sida. Här tar Alm upp att fundamentalism från början är en kristen term. Den islamska fundamentalismen innebär enligt Alm grupper som motsätter sig inflytande från västerlandet och som anser att sharialagarna räcker för ett gott muslimskt samhälle. Han tar här upp mycket om fundamentalismens ickedemokratiska natur.

Den islamiska staten ska se till att sharia följs. Därför måste statens ledare vara en god muslim, som har allmänt förtroende. Folket företräds i statens styrelse av en grupp goda muslimer, som utgör ett slags parlament. […] Att ha olika partier är otänkbart. Goda muslimer måste alltid kunna bli eniga om vad som är Guds vilja i olika frågor. Därför kan man inte heller tänka sig valkampanjer. I stället ska en neutral valkommitté sålla fram lämpliga kandidater till parlamentet. […] Islamska länder med fundamentalistiskt styre, som Sudan, Pakistan och Iran, är i praktiken hårda diktaturer.


Han tar även upp fundamentalisters syn på spö- och stympningsstraff. ”[…] enligt islamska fundamentalister är det bara Gud som har en absolut värdighet. När Gud bestämt dessa straff har människan bara att lyda.”
 Han påpekar dock här att denna syn kritiseras både av västvärden och av den muslimska världen.


De två bilderna som Alm ger av fundamentalism, den kristna och den muslimska, har likheten att båda fundamentalismerna vänder sig mot ett förändrat samhälle. Skillnaden ligger i att medan den kristna fundamentalismen främst vänder sig mot vetenskapliga rön och teorier som inte anses harmoniera med Bibeln så vänder sig den muslimska fundamentalismen istället mot den politiska agendan med influenser från västerlandet.


3.2 Religion och sammanhang

Börge Rings bok Religion och sammanhang från 2001, är 318 sidor uppdelade på en introduktion och fjorton kapitel. De flesta kapitel är uppbyggda på samma sätt med underkapitlen ”Grundtankar – ursprung”, ”Vardag och högtid”, ”Riktningar” och ”Uppgifter”. Det finns dock några undantag från denna mall till exempel ett eget kapitel om bibeln. Bokens fyra sista kapitel har fått benämningen ”Tema” och tar upp new age, satanism, sekter och kvinnans roll i religioner. Dessa kapitel följer inte heller det tidigare beskrivna mönstret och ska enligt bokens förord kunna fungera som fördjupningsuppgifter.

Begreppet fundamentalism stöter man på redan i introduktionskapitlet. Där har Ring gjort en lista med olika religionsvetenskapliga begrepp och fundamentalism får där några rader.

Fundamentalism: begreppet användes först av kristna i USA i början av 1900-talet för att tala om att man såg Bibeln som fundamentet, grunden för livet.

Begreppet fick delvis en annan innebörd när det i väst började användas för att beskriva muslimska grupper som inte skiljer på religion och politik. Muslimerna själva använder ordet islamism.


Senare har fundamentalism också kommit att beteckna starkt konservativa och bokstavstrogna grupper i största allmänhet och i alla möjliga sammanhang, som exempelvis ”renläriga” inom miljörörelsen och psykologin.


För övrigt så tas fundamentalism upp, i likhet med Alm, som fenomen inom kristendom och islam. I kapitlet ”Bibeln” börjar Ring med att beskriva den kristna fundamentalismen. Förutom att upprepa var begreppet kommer från så berättar han även om deras syn på vetenskap i allmänhet och att fundamentalister i USA anser att skapelsetro ska presenteras som ett alternativ till Darwins utvecklingslära i den amerikanska skolan. Ring visar även på att tro på Bibeln som guds egna ord inte behöver vara det samma som fundamentalism och tar katolska kyrkan som exempel. Detta eftersom katoliker menar att man kan och får göra egna tolkningar av Bibeln även fast den anses vara guds ord.
 Denna text tar upp lite mindre än en sida.

I kapitlet om kristendom tas fenomenet upp som hastigast i ett stycke om kyrkan och homosexuella. Här skriver Ring att många ”bibeltrogna kristna” använder sig av 1 Romarbrevet 1:26-27 för att legitimera sin fientliga inställning till homosexuella.
 För övrigt dyker inte begreppet upp förrän Ring kommer in på Livets ord och andra karismatiska rörelser. Här gör han en lista på saker som kännetecknar en karismatisk rörelse och en av sakerna på denna lista är ”Att Bibeln läses utifrån en fundamentalistisk bibelsyn […] och att man inte sällan ifrågasätter århundraden av bibelforskning.”
 Livets ord beskrivs i boken som en karismatisk rörelse som menar att man med rätt tro, den tro som organisationen förespråkar, är garanterad ett lyckligt liv,
 ännu ett exempel på det intertextuella förhållningssättet. Texten om Livets ord tar upp ungefär ¼ sida medan texten om karismatiska rörelser i stort tar upp ungefär 1 sida. Även Jehovas vittnen beskrivs som fundamentalistisk i kapitlet ”Rörelser nära kristendomen”. Ring skriver här bland annat att Jehovas vittnen hävdar att de är den enda kristna kyrkan, att bibeln måste läsas på rätt sätt för att ge svar och att den ända sanna tolkningen bara kan göras av ett Jehovas vittne.


Den muslimska fundamentalismen beskrivs under rubriken ”Olika inriktningar och strömningar” i kapitlet om Islam. Till skillnad från den kristna fundamentalismen beskrivs den muslimska som mindre tillbakadragen, mer folklig förankrad och mer politisk. I den 2/3 sida långa texten står följande:

Islamister/fundamentalister menar att religion och politik hör ihop och att samhället och dess lagar ska vila på Koranen och sharia. Benämningen fundamentalister används inte i särskilt stor utsträckning i den muslimska världen, i stället säger man islamister. Islamister är ofta unga och välutbildade personer som tar sin tro på stort allvar. De känner frustration inför den modernisering, inte sällan med västerländskt snitt, som skett i landet och som inneburit att den historiska och muslimska identiteten gått förlorad.

Islamister/fundamentalister påverkar samhället mer eller mindre bland annat i Afghanistan, Algeriet, Egypten och Iran, men rörelsen sträcker sig över nationsgränser med ambitionen att nå alla med sanningen.

Det muslimska brödraskapet i Egypten är ett exempel på en islamistisk grupp som är djupt förankrad hos folket, mycket på grund av att man bygger skolor, sjukhus, moskéer och hjälper fattiga. Samtidigt protesterar man med kraft mot korruption och orättvisor i samhället, vilket anses helt icke-muslimskt. Ibland har man tagit till våldsmetoder för att skapa förvirring i samhället och på så sätt väcka uppmärksamhet för sina åsikter.


I Koranen ges inget stöd för oprovocerat våld. Hur kan man då motivera våld i religionens namn? Ett icke-muslimskt samhälle är ett orättvist samhälle som förtrycker människor och då kan våldshandlingar vara motiverade. Det kan till och med vara rätt att stjäla när rättvisa inte råder. Om samhället följer sharia existerar inga orättvisor och ingen behöver stjäla.


Vad man kan se om man jämför Rings syner på kristen fundamentalism respektive muslimsk fundamentalism är att den kristna fundamentalismen beskrivs som ett fenomen förpassat till relativt små, slutna sällskap medan den muslimska fundamentalismen beskrivs som en mer folkligt förankrad rörelse. Även om de muslimska fundamentalisterna beskrivs som våldsbenägna tar Ring även upp att muslimska fundamentalister tar ett visst socialt ansvar. I temakapitlet om sekter tar Ring åter igen upp Livets ord och Jehovas vittnen som exempel på sekter. Här skriver han också att ett kännetecken på en sekt är att ”Sekten äger hela sanningen” och ”Sekten propagerar för odemokratiska idéer”
 vilket även skulle kunna överensstämma på en beskrivning av en fundamentalist. Detta spär bara på bilden av den kristna fundamentalismen som något som endast förekommer i små grupper av människor. Det är enbart i texterna om dessa församlingar som begreppet fundamentalism används. I frågan om den kristna synen på homosexualitet använder han istället begreppet bibeltrogna. Om detta skulle vara ett medvetet drag för att ytterligare binda just fundamentalism till mindre kristna församlingar kan jag inte svara på men jag ser detta som en möjlig förklaring.

3.3 Söka svar

Den tredje boken i min undersökning är Malin Mattssons, Leif Erikssons och Uriel Hedengrens Söka svar från 2003. Denna bok innehåller 384 sidor och skiljer sig något från de tidigare eftersom boken innehåller kapitel om varför och hur religionskunskap studeras. Boken har även tagit med ganska många kapitel om religioner som inte brukar få så stort utrymme i svenska religionsläroböcker, bland annat aboriginernas religion som exempel på ”naturfolk” och i delen ”Religionerna i öst” ges ungefär lika mycket utrymme till Kinas och Japans religioner som till Hinduism och Buddhism. Varje kapitel följer en viss mall i upplägget.

Intressant nog så tas inte fenomenet fundamentalism upp i något specifikt religionskapitel. I kristendomskapitlet skriver författarna att Livets Ord förkunnar ”[…] Bibelns centrala budskap om Jesus […] och den troendes auktoritet över det onda”.
 Detta citat beskriver dock inte Livets ords fundamentalistiska hållning, det hade kunnat handla om vilken kristen församling som helst. I kapitlet om islam skriver man inte heller något om fenomenet. Det ända jag hittar i det kapitlet är en uppgift i slutet av kapitlet som lyder: ”Tag reda på hur islam försöker anpassa Koranens ord till dagens samhälle utifrån begreppen: fundamentalism, traditionalism, modernism och sekularism”.
 Detta är således en uppmaning att söka sig information utanför lärobokens ram vilket är ett bra exempel på en hermeneutisk kunskapssyn. Jag hittar dock ingen beskrivning eller definition av begreppet. Det gör jag först i det sista kapitlet ”Nya tider och en ny andlighet”. Här skriver författarna under rubriken ”Fundamentalism eller relativism?” att religionen i Europa blivit mer privat men att den i muslimska världen och även i USA snarare växer och blir mer fundamentalistiskt inriktad.
 Fundamentalismen beskrivs sedan på följande sätt:

Fundamentalisten känner osäkerhet inför den mångfald – eller pluralism – som blivit följden av att de traditionella religionerna och kyrkorna förlorat sin auktoritet. Därför satsar man på en enkel och renodlad idé, man lyssnar på sina andliga ledare och följer strikt de regler som finns. På så sätt erbjuds den enskilda individen trygghet i en kaotisk tid.


Anledningen till att författarna har valt att presentera fenomenet så sent i boken tror jag har att göra med att man inte vill sätta griller i huvudet på eleverna och binda fenomenet till en speciell religion och därför tar upp det när alla religioner är presenterade. En annan anledning kan vara att man inte vill framhålla fundamentalism som något gammalt och bakåtsträvande, vilket lätt blir fallet om man går in på historisk bakgrund och så vidare, utan som ett samtida fenomen.

3.4 Liv och mening

Det här är en väldigt omfattande bok, skriven av Gunilla Rundblom och Leif Berg. Den är 416 sidor, 15 kapitel varav de 6 första utgör del 1 av boken, ”Vad ger livet mening?” och de resterande kapitlen utgör del 2, ”Världens religioner”.

I det andra kapitlet ”Fria och lika i värde” hittar jag beskrivningar av fundamentalism. Under rubriken ”Vad är en människa” berättas hur människan har uppstått från apor. I slutet av detta stycke skriver författarna:

Trots att nästan alla forskare är ense om utvecklingsläran finns det miljontals människor som inte tror på den. De anser att alla arter har skapats av Gud, precis sådana som de är idag. Ingen evolution eller utveckling har skett. I vissa delstater i USA är det till och med förbjudet att undervisa i skolan om evolution.

I Sverige finns också s.k. bokstavstroende kristna som tror att skapelseberättelsen i Bibeln är absolut sanning.


Begreppet fundamentalism används inte men ”bokstavstroende” och ”absolut sanning” förekommer och det är i det här fallet kreationism som beskrivs vilket är en typ av fundamentalism. Senare i samma kapitel kan jag även se ett exempel på en beskrivning av en profan fundamentalism när författarna skriver om djurrättsaktivister. Här berättas det om grupper som anser att friska grisar har ett rikare och värdefullare liv än förståndshandikappade människor och att dessa grupper utför terrordåd så som att sätta eld på slakterier, krossa fönsterrutor till pälsaffärer och släppa ut minkar från minkfarmar.
 Här används inte heller själva begreppet men på samma sätt som religiös fundamentalism anser sig ha rätt och ingenting annat kan vara det är även djurrättsaktivister fundamentalister i den meningen att de tillämpar tankar om att ändamålet helgar medlen, de anser sig handla för en god sak och motiverar på så vis sina våldshandlingar. De varken lyssnar eller bryr sig om vad den andra parten säger. Ytterligare lite senare i samma kapitel under rubriken ”Kärleksbudskapet i verkligheten” tar författarna upp olika konflikter mellan religiösa grupper, bland annat nämns muslimer och hinduer i Indien, hinduer och buddhister på Sri Lanka men framför allt konflikten mellan judar och muslimer i Israel. Inte heller här används begreppet fundamentalism men jag ser det ändå som beskrivningar av detta fenomen när författarna beskriver en ung palestinier som i hopp om att komma till himmelen utför terrordåd eller när de skriver att fanatiskt religiösa judar inte anser det vara ett brott att döda en palestinier.


I Kristendomskapitlet, lite senare i boken, stöter man på fundamentalismen igen. I ett stycke om kristendomens syn på bibelvetenskap går det att läsa följande:

[…] kritiken från bibeltrogna väckelsekristna har hållit i sig och till och med ökat. I Sverige håller exempelvis rörelsen Livets Ord och andra fundamentalistiska riktningar fast vid en bokstavstrogen bibelsyn. Också inom vissa frikyrkor, exempelvis Pingströrelsen finns stark skepsis mot bibelforskning.

I USA finns det starkaste motståndet mot den dominerande bibelforskningen. En stor del av de kristna där är fundamentalister och avvisar blankt utvecklingsläran och accepterar absolut inte talet om myter i Bibeln. Det finns fundamentalistiskt präglade universitet i USA där man försöker visa att Bibeln är sann och pålitlig ord för ord.


Det här tar upp ungefär en halv sida och då har man även tagit med en bild på en amerikansk TV-predikant med rosa hår. För övrigt står inte särskilt mycket mer om den kristna fundamentalismen och det är inte heller någon helt självklar beskrivning av vad begreppet egentligen betyder men återigen ser jag beskrivningen av den kristna fundamentalismen som något som tillhör mindre församlingar och att det främst vänder sig mot modern vetenskap.

Texten om den muslimska fundamentalismen är en aning längre än den om den kristna, den kan dock sägas ta upp ungefär lika mycket utrymme, alltså en halv sida men har ingen bild mitt i texten. Termen som används om muslimsk fundamentalism är ”islamism”. Författarna påpekar dock att denna term oftast används som synonym till fundamentalism men att muslimerna inte använder fundamentalism som begrepp. Här beskrivs betydelsen på ett rakare sätt än i kristendomskapitlet. ”Islamism betyder att islams tro och moral ska efterlevas noga, det gäller både individer, politiker och myndigheter. Islamister är ofta skeptiska till omtolkning och nytänkande. Det är den traditionella tron och samhällsformen man vill återupprätta.”
 Detta citat målar upp en bild av fundamentalisterna som konservativa och bakåtsträvande. Författarna tar dock lite senare i samma text upp att så inte behöver vara fallet. ”[…] de är inte emot det nya. Tvärtom menar de att ny teknik och vetenskap ska införlivas i muslimska samhället, när det inte strider mot Koranen.”
 Författarna menar således att islamism är ett ganska modernt fenomen och man går vidare i sitt resonemang med att berätta att fundamentalistiska åsikter på senare tid har vuxit och då främst bland unga män. Författarna avslutar texten med att berätta att islamisterna oftast är fientliga mot den västerländska livsstilen som upplevs hota den muslimska världen.


Intressant att se är att fundamentalismen även tas upp i Hinduism kapitlet vilket jag inte sett tidigare, dock mycket kort men ändå intressant. Under rubriken ”Hinduer och muslimer” berättas det att det under lång tid har förekommit konflikter mellan dessa båda grupper och att de fortfarande pågår idag. Det är här som författarna skriver att ”I Indien har nationalistiska rörelser och partier utnyttjat religionen och vunnit stora skaror av fanatiska anhängare som ibland går till angrepp mot moskéer och privata muslimska hem”.
 Detta är ingen bokstavstro men dock ett utnyttjande av religionen för att uppnå ett politiskt syfte.

Att Rundlom och Berg valt att ta upp, som det skriver ”fanatiska anhängare” inom både hinduism och judendom tyder på att man vill ta upp flera perspektiv av begreppet. Även de textstycket om djurrättsaktivister tyder på detta. Denna vilja att belysa så många perspektiv som möjligt är tecken för den hermeneutiska kunskapssynen även om texterna i sig också försöker ge en objektiv eller positivistisk bild.

3.5 Religion – att tro och veta

Detta är den andra boken av Börje Ring. Den är från 2006 och är 284 sidor uppdelade på 11 kapitel. Varje kapitel tar upp den berörda religionens historiska bakgrund, hur den tar sig uttryck idag och olika riktningar. Den del som tar upp religionen idag är även den indelad i underrubrikerna ”Grundläggande i läran”, ”Kvinnan i [den aktuella religionen]” samt ”Att leva [den aktuella religionen]”. Ring avslutar i denna bok nästan varje kapitel med en reflekterande sammanfattning som han kallar ”Slutreflektion”.

Mycket i denna bok liknar eller är exakt samma texter som förekom i den första boken av Ring, Religion och sammanhang. På sida 11-12 stöter jag på samma lista med viktiga begrepp som jag skrivit om tidigare (se s. 15) och samtliga begrepp i denna lista är exakt lika som i den tidigare boken och så även begreppet fundamentalism. I kapitlet om kristendomen står dock mycket lite om fundamentalism. Under rubriken ”Den karismatiska rörelsen” skriver Ring att dessa rörelser läser bibeln fundamentalistiskt eftersom de ”läser som det står”. Han skriver också att ledarna i sådana rörelser ofta motiverar sin starka ställning med att han/hon fått en speciell andlig kunskap av gud.
 Han tar även in begreppet i sin slutreflektion över kristendomen. Där skriver han om hur olika kristna förhåller sig till diverse dogmer. Medan vissa anser att kristendom bör vara en resa till en inre sanning så skriver Ring att ”[a]ndra kristna framhåller vikten av att förvalta ett gammalt arv av sanningar. Det går inte att ändra på det som en gång fastställts i bibeln”.
 Redan här beskriver han en fundamentalistisk hållning men det är inte förrän något stycke senare när han menar att all tro, vare sig den är religiös, politisk eller något annat, kan delas in i tre olika grupper, var av en är fundamentalism som han använder begreppet och berättar vad det är. ”I den första gruppen finns de som håller stenhårt på dogmerna, som ser som sin uppgift att skydda och bevara dessa. Med ett modernt ord kan de kallas fundamentalister.”


Det kapitel som i Religion och sammanhang hette ”Religioner nära kristendomen” finns även med i denna bok, här inkluderat i kristendomskapitlet och under rubriken ”Jehovas vittnen och Mormonkyrkan.”
 Denna text är dock helt identisk mellan de båda böckerna. Även ett identiskt textstycke om en kristen fundamentalistisk hållning till homosexuallitet finns med i boken men är istället flyttat till ett senare kapitel som Ring kallar ”Tre perspektiv på religion” och då under rubriken ”Religion och sexuallitet”.


I Islamkapitlet finns en helsida om ”Islamism och fundamentalism”. Här ser jag återigen att Ring återanvänt delar av texten från Religion och sammanhang (se s. 16). Vissa saker har skrivits med lite annorlunda ord och vissa saker är exakt lika. Det som är nytt är ett tillägg i stycket om det muslimska brödraskapet i Egypten. Här skriver Ring lite mer utförligt om brödraskapets historiska bakgrund än vad han gjorde i Religion och sammanhang.

Brödraskapet, som ibland ses som islamismens ursprung grundades 1928. Rörelsen växte snabbt och på 1940-talet hade den en halv miljon medlemmar och lika många sympatisörer. Samtidigt som man hjälpte de fattiga protesterade man med kraft mot korruption och orättvisor i samhället, ibland med våld. Detta gjorde att rörelsen förbjöds vid två tillfällen, 1948 och åter igen 1954. Idag kan Brödraskapet till viss del verka fritt i Egypten. Deras representanter väljs in på andra partiers listor. Förhållandet mellan stadsmakten och brödraskapet har hela tiden varit spänt och skiftat och regeringen har använt olika metoder för att möta denna folkligt förankrade rörelse, ibland förbjudit, ibland tolererat den.


I slutreflektionen av detta kapitel skriver Ring även att de allra flesta muslimer inte är islamister utan är helt öppna för andra religioner, vetenskap och demokrati.


3.6 Religion och livet

Den sjätte och sista boken i denna undersökning heter Religion och livet och är från 2007. Ännu en gång är det Börge Ring som har skrivit den 220 sidor tjocka boken. I Boken utgår Ring från sju stycken utgångspunkter som han valt att kalla ”Livet”, ”Etik och moral”, ”Kärlek”, ”Samhälle – Religion”, ”Mystik”, ”Ondska” och slutligen ”Döden”. Dessa sju utgångspunkter tas upp på ett allmänt plan i bokens första del. Sedan tas de fem världsreligionerna upp med en introduktion och de sju utgångspunkterna. I den första delen ges ofta sidhänvisningar till religionernas förhållning till olika ämnen som tas upp och då är samtliga religioner med. Det förekommer också kontinuerligt frågor till texterna. Värt att nämna är också att denna bok är avsedd för enbart A-kursen i religionskunskap.

I den första delen skriver Ring, under utgångspunkten ”Samhälle - Religion”, om förhållandet mellan politik och religion. Här påpekar han att det bland religiöst aktiva finns både de som vill skilja på dessa två och de som menar att det inte går att skilja dem.
 Sedan finns hänvisningar till respektive religion. Under samma utgångspunkt tar han även upp skrifter. Här skriver Ring om olika syner på heliga skrifter och betonar vikten av att skilja mellan en allmän syn på en skrift och olika tolkningar.

I islam är uppfattningen att Koranen är Guds ord, det är den gemensamma och allmänna synen på boken. Den som inte tror det kan inte kalla sig muslim. Därför accepteras olika tolkningar av Koranen. I muslimska rättsskolor ägnar man mycket tid åt att hitta bra tolkningar av Koranen och det är inte konstigt att man ibland kommer fram till olika tolkningar.

I kristendomen tolkas också Bibeln på olika sätt, men dessutom har kristna olika uppfattningar om Bibeln i största allmänhet. Några menar att det är Guds ord, andra anser att det bara är människors egna tankar om sin tro på Gud.


De som läser skriften bokstavligt och ger den en mycket hög auktoritet kallas för fundamentalister och bokstavstroende. Dessa finns i olika livsåskådningar, religiösa och icke-religiösa. […]


Ring fortsätter med ett eget stycke för fundamentalismen där han skriver:

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 är sagt. Det kan handla om fundamentalistiska 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.


Efter denna text följer två stycken frågor som rör fundamentalism. Frågorna lyder: ”Vad är det första du tänker på när du hör ordet fundamentalism. Varför gör du det? Beror det på din erfarenhet, tidningar och TV, dina föräldrar, kompisar eller?” och ”Man brukar säga att fundamentalismen idag ökar i alla sammanhang, vad tror du att det beror på?”
 Dessa frågor visar hur den hermeneutiska kunskapssynen kan yttra sig. Den första tar utgångspunkten i elevernas egna eventuella fördomar och på grund av att frågorna inte kräver något rätt svar uppmuntrar de till diskussion.

Det enda religionskapitel som fundamentalismen sedan förekommer i är kristendomskapitlet. Ring tar här återigen upp att man ser på bibeln på olika sätt och beskriver den fundamentalistiska hållningen på följande sätt:

2. Andra ser Bibeln som Guds direkta ord, ord som Gud själv har skrivit och därför måste det som står i Bibeln följas helt och hållet. De kallas bokstavstroende.

Men det finns stora skillnader bland de bokstavstroende. Några kallar sig fundamentalister för de der Bibeln som fundamentet, grunden för allt i livet. Bland fundamentalisterna finns de så kallade kreationisterna som tror att världen kom till exakt som det beskrivs i Första Mosebok. I flera stater i USA undervisas parallellt olika teorier om världens tillkomst, en av dem är den som kreationisterna förespråkar.

Katoliker kan också vara bokstavstroende, men de gör helt andra tolkningar än fundamentalister av texterna i Bibeln och kan förena naturvetenskapens upptäckter med de bibliska berättelserna. De ser till exempel skapelseberättelsen som en symbolisk beskrivning.


Efter denna text följer även här några frågor. Intressant nog så speglar dessa frågor, till skillnad mot frågorna till de tidigare texterna om fundamentalism, en mer positivistisk kunskapssyn då man kan leta reda på svaren på frågorna i den tidigare citerade texten. En av frågorna lyder till exempel ”På vilka tre olika sätt kan man läsa Bibeln?”.
 Något som jag ser som intressant med denna bok är även att man ser hur Ring har flyttat tyngdpunkten i förhållandet till fundamentalism. Medan han i sina tidigare böcker lagt det mesta av utrymmet om fundamentalism i islamkapitlet och islamism så lyser detta begreppet i denna bok med sin frånvaro. Här har han istället koncentrerat sig på det som var den ursprungliga innebörden av begreppet, alltså den kristna, och påpekar i den religionsneutrala delen av boken att begreppet utvecklats och att begreppet idag används om alla som starkt håller fast vid något, inte bara inom religioner.

4. Avslutande reflektioner

När jag nu har undersökt dessa sex läroböcker ska jag även försöka att dra några slutsatser av detta. Vilken bild av fundamentalism är det egentligen som har visat sig? Fundamentalism är ett smalt ämne som inte ges så mycket utrymme, från ungefär två sidor till några få rader. Antalet perspektiv på fenomenet skiftar men fenomenet har dock figurerat någonstans i samtliga böcker. Medan boken Liv och mening belyser fenomenet ur en hel rad olika perspektiv så säger boken Söka svar knappt någonting mer än att det finns. Här ges den generella bilden av fundamentalismen som människor som är rädda och osäkra och därför behöver raka svar. Det är dock endast i Söka svar som inte den specifikt kristna fundamentalismen tas upp. I de övriga böckerna beskrivs den kristna fundamentalismen främst som ett fenomen som förekommer inom små grupper och sekter som vänder den moderna vetenskapen ryggen om den inte överensstämmer med bibeln. En annan term som används om fenomenet i just det kristna perspektivet är ”bokstavstroende”. Ofta tas även begreppets historiska bakgrund upp i samband med det kristna perspektivet.

Det är den kristna formen av fundamentalism som förekommer i flest böcker men den muslimska formen är även den vanligt förekommande och då ofta i något längre och mer förklarande texter. I Söka svar och i Religion och livet förekommer dock inte det muslimska perspektivet alls. Genomgående för de andra böckerna är bilden av denna form av fundamentalism som en politisk rörelse som inte vill ta emot influenser från västvärlden. Böckerna ger även bilden av att den muslimska fundamentalismen som mer förankrad i samhället och hos folket än den kristna, speciellt i Rings två första böcker. I frågan om det muslimska perspektivet så är det även intressant att se att den första boken Religionskunskap för gymnasiet skiljer sig från de andra böckerna i och med att man där använder sig av begreppet fundamentalism rakt igenom och gör på så sätt ingen större skillnad på de olika formerna av fenomenet. Eftersom denna bok är den enda som är utgiven före 2001 skulle detta kunna vara ett tecken på den försiktighet som Åsa Jonsson skrev om och tyckte sig kunna se i sin uppsats (se sid. 6-7). Att påstå att begreppet helt skulle ha försvunnit i samband med islam är dock att gå lite väl långt anser jag. De nyare böckerna som kommit efter 2001 använder dock islamism som begrepp för detta men skriver också att det oftast används synonymt med fundamentalism. Man använder alltså båda begreppen.

De övriga perspektiven av fundamentalism som jag har sett i denna undersökning skulle kunna ha varit noll eftersom begreppet fundamentalism inte används i något mer sammanhang. Dock har jag tolkat texten om djurrättsaktivister i Liv och mening som en beskrivning av en profan fundamentalism. Här används termen aktivist istället. I Liv och mening har jag även tolkat korta textrader om ”fanatiskt” religiösa som fundamentalism i både ett hinduistiskt och ett judiskt perspektiv.

I fråga om böckernas kunskapssyn har jag kunnat dra slutsatsen att både den objektiva kunskapen och det vidgade perspektivet har funnits representerade i min undersökning. Man kan dock säga att den objektiva kunskapen och den positivistiska kunskapssynen är dominerande. I Religion och livet visar dock Ring i de religionsneurala kapitlen exempel på bra hermeneutiska frågeställningar, medan han i de följande religionskapitlen byter och använder sig av positivistiska frågeställningar som ”På vilka tre olika sätt kan man läsa Bibeln?” Den hermeneutiska kunskapssynen utesluter alltså inte den positivistiska utan kan till och med ge ytterligare ett perspektiv. Det är egentligen bara Söka svar som har försökt att tillämpa den hermeneutiskt/dialektiska linjen rakt igenom. Den har inte kopplat begreppet till någon speciell religion och texten om fundamentalism i denna bok ger inte heller någon särskilt talande bild av fenomenet. Den använder sig rakt igenom mycket av diskussionsfrågor och andra uppgifter som uppmuntrar till vidare läsning på annat håll. Även boken Liv och mening speglar den hermeneutiska kunskapssynen men ger uttryck för det på ett helt annat (och enligt mig bättre) sätt när man istället för att ge en så diffus bild som Söka svar istället försöker spegla fenomenet på ett objektivt sätt men även ur så många perspektiv som möjligt. Fördelen med det blir att fenomenet får ta större plats och faller inte bort som det tenderar att göra en aning i Söka svar men som Gunn Imsen skriver så är det först vid användning som man kan avgöra vilket som är bäst.

Att undervisa om fundamentalism har, som jag tidigare påpekat, två syften, dels att nyansera bilden av fundamentalismen för att förebygga fördomar men även att varna för odemokratiska värderingar, något som läroplanen föreskriver. Hur ska då skolan undervisa om fundamentalism? Det första syftet, att nyansera, tror jag uppnås bäst genom en hermeneutisk kunskapssyn. Att visa på så många perspektiv som möjligt av fenomenet ger också den nyanserade bild man vill åt, att värden inte är svart eller vit. Syftet att varna uppfylls dock kanske bättre med den positivistiska kunskapssynen eftersom att varna hör samman med att ge korrekt och saklig information. På så vis kan Söka svars sätt att ta upp fenomenet brista i det varnande syftet som undervisning om fundamentalism kan ha. Därför anser jag att det bästa vore att, om möjligt, kombinera dessa kunskapssyner. Därför framhåller jag de böcker som gör detta, alltså Rings senare bok samt Rundblom och Berg, som de bästa att använda i en undervisningssituation. Ring ger i och för sig inte så många perspektiv men i och med frågan ”Vad är det första du tänker på när du hör ordet fundamentalism. Varför gör du det? Beror det på din erfarenhet, tidningar och TV, dina föräldrar, kompisar eller?” får eleverna redogöra för sina egna bilder vilket troligtvis ger en rad olika perspektiv samt att man möter eleverna på deras individuella kunskapsnivå.

Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp en sak som förvånat mig en aning under arbetet. Med tanke på den diskussion om kritiskt tänkande och vikten av att hålla koll på författarens källor vid valet av läroböcker som både Imsen och Härenstam tagit upp ter det sig för mig helt obegripligt att ingen av böckerna i min undersökning redogör för sina källor.

Sammanfattning


Religiös fundamentalism har på senare tid blivit ett vanligare fenomen trots ett mer sekulariserat samhälle. Detta för att sekularisering i sig inte innebär att människor blivit mindre religiösa utan att religionen har bytt plats från det offentliga till det privata. På grund av att fundamentalism ofta motsätter sig demokrati och pluralism, värden som ska främjas enligt den svenska läroplanen, är det viktigt att skolelever får bekanta sig med fundamentalism som fenomen. Därför undersöker jag i denna uppsats vilken bild läroböcker ger av fenomenet. Enligt Kjell Härenstam finns det problem med att försöka framställa religioner på ett objektivt sätt i läroböcker. Detta eftersom författaren aldrig kan bortse från sina egna värderingar och kultur. ”Kunskap är alltid någons kunskap.” Därför ställer Härenstam den objektiva, positivistiska kunskapen mot det hermeneutiskt, vidgade perspektivet och menar att religioner bör belysas ur så många perspektiv som möjligt. Undersökningen omfattar sex stycken böcker där den äldsta är från 1997 och den nyaste från 2007.

Genom textanalys kommer jag fram till att fundamentalism inte ges så mycket utrymme i läroböcker. De former av fundamentalism som presenteras är främst kristen och muslimsk fundamentalism. Den kristna formen beskrivs som något som förekommer inom mindre församlingar och sekter och vänder sig mot modern vetenskap medan den muslimska formen beskrivs som ett fenomen som har ett större folkligt stöd än den kristna och främst vänder sig mot västvärldens influenser. Profana, hinduistiska och judiska former av fundamentalism förekommer också men inte alls i samma utsträckning. Den objektiva kunskapssynen är dominerande i böckerna medan de böcker som jag anser som bäst i undersökningen kombinerar både försök till objektiva framställningar med olika perspektiv på fenomenet och diskussionsfrågor som tar utgångspunkt i elevernas egna bilder av fundamentalism.
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