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Abstract

Swedish students in the upper secondary school will recieve informaition regarding religion from 

multiple sources. If we look past the students surroundings like the family, friends or multimedia 

school is still the primary arena for religous education. Discussions about religion will take place in 

other lessons than just the subject religion. History is in my opinion the subject closest related to  

religion and the two makes up for a lot of the values work in swedish schools. Textbooks is still one 

of the most important tools for education and that makes them important as objects to study. This 

essay examines how religion is portrayed in textbooks for the history courses in swedish upper 

secondary schools. By using a qualitative text analysis I have been able to identify and discuss a 

few important issues that future teachers have to be aware of. The most apparent issue is how the 

presentation of  Islam differs from other  religions.  Knowledge about  how the textbooks present 

religion makes it possible for teachers and students to critically analyze the texts they are working 

with.  
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Inledning
Elevers lärande om religion under studietiden i den svenska gymnasieskolan sker inte endast under 

religionsundervisningens timmar. Även andra ämnen bidrar till att ge eleven kunskap om religion 

och  livsåskådningar.  Om  vi  bortser  från  eventuella  andra  kanaler  där  eleverna  kan  inhämta 

religionskunskap  som  exempelvis  hos  familjen,  i  vänskapskretsen  eller  hos  andra  informella 

auktoriteter så spelar skolan en stor roll för svenska ungdomars syn på religion och omvärlden. I  

skoldiskussioner  kring  religion  så  måste  eleven  få  möjlighet  att  pussla  ihop  sin  egen  bild  av 

omvärlden med hjälp av lärare och läromedel. 

De formella och genom systemet granskade läroböckerna utgör fortfarande till  stor del de 

läromedel  som eleven  kommer  i  kontakt  med.  Kompletterande  former  av  läromedel  har  under 

senare år utvecklats och använts inom skolan. De offentligt publicerade och tryckta läroböckerna 

blir intressanta att studera utifrån ett didaktiskt perspektiv eftersom de fortfarande fyller en stor 

funktion i  undervisningen. Kristendom fick i  och med den nya läroplanen Lgy11 (Läroplan för 

gymnasieskolan 2011) en särställning inom styrdokumenten och därför inom det dagliga arbetet på 

Sveriges gymnasieskolor. Det här tilldrog sig ett massmedialt intresse och en stundtals het offentlig 

debatt om religionsämnets inriktning. Kristendomens betydelse förstärks och det är ett ämne som 

ska behandlas utifrån en specifik och särskild plats  i den globala kontexten. Det dras dessutom 

tydliga  kopplingar  mellan  kristendomen  och dess  plats  i  den  svenska  kulturhistorien  (Löfstedt, 

2011:10f). 

Historia är det ämne som enligt mig ligger närmast och krokar i religionskunskapen inom 

skolan. Religionsundervisningen bygger till stor del på att beskriva de olika religionernas historiska 

bakgrund, urkunder och historieskrivning och därför finns det en klar och logisk koppling mellan 

ämnena. Möjligheterna att hålla isär ämnena med vattentäta skott ser jag som små eller omöjliga 

och i verksamheten inte önskvärt. Att analysera religionens plats inom skolämnet historia blir enligt 

mig viktigt för att se hur en mer komplett religionsbild skapas hos eleven genom lärandet i skolan.

Utbildningssystemet har en framträdande roll i vilken text som produceras och presenteras. 

Skolan lär till viss del eleverna vilka texter som är godtagbara, vilka betydelser ord och värderingar 

tillmäts  och vilken textprodukt  som kan ses som kulturellt  legitim.  Skolan både förmedlar  och 

skapar utifrån en selektiv sortering vilket utbildningsinnehåll som kommer eleverna till godo. De 

urvalsprocesser som skolan är ansvarig för har stor betydelse för samhällets kollektiva kognitiva 

filter men också för hur individen ser sin omvärld (Säfström & Östman, 1999:121). 

En  viktig  del  av  våra  världsbilder  som  dessutom  inverkar  mycket  på  skolans 
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värdegrundsarbete är hur vi ser på de olika minoriteterna i samhället eller på "de andra". Skolans 

olika texter som läroböcker, läromedel och andra hjälpmedel hjälper till att forma bilden av "de 

andra" och då implicit bilden av "oss". Skolans texter verkar normerande i hur de inkluderar eller 

exkluderar olika företeelser som kultur, religion, folkgrupper eller nationaliteter. Läroboken får en 

selektiv funktion för elever och lärare genom att den tystar, eliminerar eller förtränger värderingar, 

kunskaper  eller  uttrycksformer.  Läroboken reproducerar  därför  världsåskådningar  samtidigt  som 

den förtiger alternativa tolkningsformer (Säfström & Östman, 1999:121). 

Skolans  texter  kan  ses  som  arenor  i  konflikter  eller  motsatsförhållanden  mellan  olika 

ideologier eller världsåskådningar. Då blir det intressant att diskutera inte bara vad som skrivs utan 

även vad som förtigs eller tas för självklart. Varje kultur skapar sina kollektiva symboler, sin tro,  

konventioner och tankefigurer och dessa synliggörs i olika kulturella enheter. Dessa enheter kan ses 

som paket med implicita och explicita tankar som aktualiseras i en given kulturell kontext men som 

kan vara svåra att förstå eller se för personer med annan kulturell bakgrund (Säfström & Östman, 

1999:122). 

En text  från den offentliga utredningen  Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och  

andrafierande  praxis (2006)  diskuterar  begreppet  ett  mångkulturellt  samhälle:  Mångkulturellt 

samhälle är en term som ofta  dyker upp i  både medier,  i  böcker och i  samtal.  Skolan som en 

integrerad del av samhället måste också förhålla sig till en i vissa avseenden ny världsordning. I 

diskussioner om många kulturer och skillnader mellan folkgrupper så kan det ses som att samhället 

istället förstärker skillnader mellan människor från olika grupper. I talet om det mångkulturella så 

förstärks  bilden  av  att  det  finns  saker  som skiljer  oss  åt  och  i  förlängningen  så  finns  det  då 

essentiella skillnader mellan de olika kulturerna. Mångkulturalism som policy kan i själva verket ha 

hjälpt till att förstärka skillnader mellan “vi” och “dem” (SOU 2006:40:17).   

Disposition

Uppsatsen är tänkt att presentera hur religion beskrivs i moderna svenska läroböcker inom historia 

för gymnasiet. De första kapitlen behandlar vilken bakgrund och vilka teoretiska referensramar jag 

har använt mig av i min analys. Här vill jag skapa en bild av i vilket sammanhang uppsatsen kan 

läsas och användas för framtida lärare inom religionskunskap. I kapitlen syfte, metod och tidigare 

forskning  så  presenterar  jag  vilka  perspektiv  jag  har  haft  med  mig  in  i  uppsatsskrivandet. 

Uppsatsens undersökande del är indelad utifrån de olika läroböckerna jag har använt mig av. Det 

finns även en tematisk presentation av det  undersökta källmaterialet.  Dessa teman anknyter  till 

frågeställningens  frågor  och  gör  det  möjligt  för  läsaren  att  navigera  genom  uppsatsen. 
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Avslutningsvis så presenteras mina slutsatser och förslag på framtida forskning.

Syfte

Förhållandet mellan makt och språk är viktigt att fundera över när det gäller läroboksforskning. Den 

grundläggande problematiken är vem som ska få avgöra vad som är relevant information eller vilka 

tolkningsmöjligheter som ges. I rådande maktstrukturer kommer vissa saker att väljas och andra 

saker  kommer  att  exkluderas.  Detta  är  ett  faktum som i  allra  största  grad  påverkar  urvalet  i 

exempelvis läroböcker. Ingen bok kan ta upp "hela" historien eller "alla" aspekter av en historisk 

händelse (Säfström & Östman, 1999:20f). 

När den inkluderande och exkluderande praktiken blir systematisk så skapas eller återskapas 

en diskurs. I den här diskursen så utförs vissa handlingar medan andra handlingar lämnas ogjorda, 

vissa  subjekt  tilldelas  en  aktiv  roll  medan  andra  får  stå  som  passiva  betraktare.  Den  här 

maktfördelningen vävs in i språket och påverkar hur vi mottar information från olika diskurser och 

källor. Språkanvänding är i sin natur konstituerande och hur vi väljer att benämna och resonera 

kring olika fenomen är en aktiv handling. Den aktiva handlingen baseras på mänskliga attribut och 

tillkortakommanden såsom passion, värderingar eller intressen (Säfström & Östman, 1999:21). 

Då forskare eller författare skapar nya verk så måste de nå en överenskommelse mellan olika 

perspektiv och idéer.  Problemet är att  det alltid finns människor som inte accepterar den givna 

överenskommelsen. När andras uppfattningar om frågan marginaliseras så begränsas i själva verket 

vår valmöjlighet till tolkningar och därför måste varje sådan här överenskommelse kritiskt granskas. 

Den kritiska granskningen behövs för att föra fram både vad som har inkluderats såväl som vad som 

har undvikits. Överenskommelsens bieffekter och hur den påverkar människor i marginalen eller 

perifierin är intressanta studiearenor eftersom de skapar en bild av både den inkluderade såväl som 

den exkluderade (Säfström & Östman, 1999:22f). 

Vi bildar vår identitet i mötet med andra, ingen folkgrupp framlever i ett kulturellt vakuum 

och vi speglar oss medvetet och omedvetet i andra människor för att se oss själva. Därför är det en  

viktig fråga att ställa om våra moderna läromedel bidrar till  kulturell uppdelning och eventuellt 

bidrar till att resa murar mellan människor från olika kulturer. Det krävs att vi resonerar kritiskt 

kring våra läromedel och är beredda att omförhandla eller omvärdera vad texten innebär för alla 

människor i dagens svenska skola (Säfström & Östman, 1999: 131ff). 

Uppsatsen ämnar till  att  ge en bild  av hur tre  läroböcker  för historia  för gymnasieskolan 

konstruerar bilden av religion. Det är av central vikt för blivande lärare att resonera kring och ges 
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möjlighet att reflektera över hur läromedel ser ut och vilka bilder de förmedlar. Didaktiska analyser 

av läromedel bör vara en kontinuerlig process för lärare och kan hjälpa till att fördjupa förståelsen 

för vilka begrepp och bilder som förmedlas genom läroböcker och läromedel.

Frågeställning
Med förankring i  forskning om läroböckernas  vikt  för  undervisningen blir  dessa intressanta att 

analysera  för  en  blivande  lärare.  Vi  måste  vara  medvetna  om vilka  budskap  som förmedlas  i 

läroböckerna och hur vi ska förhålla oss till dessa. Utifrån sagda utgångspunkter har jag formulerat 

tre frågor för uppsatsen. 

• Hur beskrivs religion i historieläroböckers framställning av modern historia? 

• Beskrivs eventuella kontakter mellan religioner som fridfulla eller konfrontativa? 

• Vilka religioner tillskrivs aktiva eller passiva roller i läroböckernas framställning?

Metod

Genom att använda mig av kvalitativ textanalys har jag kunnat använda mig av ett stort källmaterial 

och  skapa  mig  en  bred  bild  av  vad  som explicit  skrivs  och  vad  som implicit  döljs  i  svenska 

läroböcker för historia i gymnasieskolan. Olika metoder har inom den humanistiska forskningen fått 

många olika namn och betydelser. Den kvalitativa textanalysen ger forskaren möjlighet att behandla 

helheten i textverket på ett annat sätt en exempelvis en kvantitativ textanalys. Metoden ger mig 

möjlighet att fokusera på särskilt viktiga passager eller stycken i texten istället för att analysera 

småbitar av hela källmaterialet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012:210). 

Denna metod passar  därför  särskilt  bra  eftersom mina  avgränsningar  redan har  begränsat 

materialet  avsevärt.  En  av  grunderna  i  metoden  är  att  källtexten  läses  många  gånger  och  att 

läsningen  hela  tiden  ifrågasätts.  Den  metod  som  används  mest  i  den  moderna  humanistiska 

forskningen är den som kallas för diskursanalys. Dock är detta ett brett område och många olika 

metoder och varianter faller under det här samlingsnamnet. Diskursanalysens fördel är att den kan 

användas  för  att  analysera  maktförhållanden  och  hur  makt  skrivs  ut  i  text.  Det  centrala  i  hur 

människor skapar sig en bild av omvärlden blir särskilt viktigt i en sådan här analys av texter som 

alla svenska elever kan komma att hamna i konakt med. 

Utmaningen i  analys  av läromedel  eller  andra texter  är  att  finna och synliggöra de dolda 

strukturer som påverkar vår vardag. Det behöver nödvändigtvis inte vara meningen att arbetet ska 

kritisera  rådande  maktstrukturer  eller  göra  anspråk  på  omvälvande  förändringar  utan  om  att 
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synliggöra  och  möjliggöra  för  individer  att  välja  annorlunda  eller  resonera  kring  de  dolda 

maktstrukturerna (Esaiasson et al. 2012:212f). 

Gällande läroböcker är det viktigt att ändamålet med texten tas i beaktande. Avsändaren blir 

på vissa sätt anonymiserad eftersom de pedagogiska metoderna eller bevekelsegrunderna får träda i 

författarens ställe. Det är möjligt att författarna har arbetat utifrån helt andra förutsättningar än vad 

jag kan utläsa och därför är det också möjligt att jag har misstolkat eller missuppfattat textens finare 

nyanser.  Läsningen påverkas  i  högsta  grad av mina erfarenheter  och med vilka raster  jag läser 

texten. Mina tolkningsanspråk kan därför inte utan problem överföras på andra eventuella läsare 

som exempelvis lärare eller elever. Som blivande lärare i religion och historia är det dock viktigt att  

jag ställer mig nära texterna i fråga och ger mig själv möjligheten att resonera kring lärobokstexter 

(Esaiasson et al. 2012:222).

Läsningen  av  källtexten  har  gjorts  i  flera  olika  steg.  En  övergripande  läsning  gav  mig 

möjlighet att få en grundläggande bild av läroböckernas uppbyggnad och hur författarna har valt att  

lägga upp böckernas strukturer. Läsningen gav mig också möjlighet att titta på omfattningen av de 

aktuella kapitlen och eventuella bilder eller studieuppgifter. Efter den grundläggande läsningen så 

beslöt jag mig för att fokusera endast på de texter som utgör böckernas brödtext och eventuella 

bildtexter men utelämna instuderingsfrågor och förslag på djupare läsning. Detta motiverar jag med 

att jag inte har tagit hänsyn till eventuella lärarhandledningar eller haft möjlighet att pröva böckerna 

i pedagogiska situationer.

De följande läsningarna av källmaterialet har gett mig möjlighet att djupare analysera och 

samla in faktagrunden till uppsatsen. Vid läsningen så har alla meningar som innehåller religiösa 

referenser  infogats  i  undersökningen  och  utgör  på  så  sätt  råmaterialet  till  undersökningen.  De 

religiösa referenser som jag har letat efter är dels namn på religioner, religiös tillhörighet, religiösa 

begrepp eller exempelvis religiösa titlar. De textstycken som jag har funnit återfinns till största del i 

undersökningsdelen även om viss repetition har försökt undvikas. Texterna har dessutom behandlats 

för att passa in i uppsatsens text men citat från läroböckerna har lämnats för att ge en bild av hur  

råmaterialet ser ut.

Eftersom  jag  har  valt  att  försöka  analysera  hur  relationen  ser  ut  i  kontakt  mellan  olika 

religioner så har det  dessutom varit  nödvändigt för mig att  kunna förhålla  mig till  de delar  av 

källmaterialet som inte explicit nämner religion. Det är en utmaning att hitta och analysera de delar 

av  idégodset  som  inte  explicit  skrivs  ut.  Jag  har  värderat  hur  religion  och  religiösa  begrepp 

behandlas i texten och vilka saker som särskiljer religionerna från andra perspektiv. Detta ger mig 

möjligheten att kommentera kring hur religionen framställs och vilka konsekvenser val av ord och 
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formuleringar påverkar läsningen av texten.

Teoretiska utgångspunkter

Textanalys

Det  som  kallas  diskursiva  praktiker  i  Marianne  Winther  Jörgensens  och  Louise  Phillips  bok 

Diskursanalys  som  teori  och  metod (2000)  är  centrala  i  den  här  uppsatsen.  I  processen  vid 

textproducerande såväl som texttolkning så gör individen ett försök i att konstituera den sociala 

verkligheten och i detta så reproduceras kulturella processer. Detta blir särskilt viktigt i fråga om 

skolans läromedel då elever och lärare befinner sig i  en situation där det är  samhällets  bild av 

information och kunskap som reproduceras eller förändras. Det är inte alla samhälleliga fenomen 

som visar upp sig genom textbundna eller lingvistiska samband men de är fortfarande viktiga att 

analysera i den samtida diskursen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 67). 

Det  som är  centralt  när  det  gäller  diskurser  i  samhället  är  att  de  både  konstituerar  och 

konstitueras av den sociala världen. Varje diskurs står därför i ett dialektiskt förhållande till andra 

omvälvande  sociala  dimensioner.  Därför  kan  det  ses  som  att  en  läroboksanalys  inte  ger  en 

fullständig bild av elevernas lärandesituationer men kan ge en pusselbit i tolkningen av de sociala 

arenor där eleverna befinner sig (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:67f).

Principen  kring  uppsatsens  teoretiska  utgångspunkt  är  att  alla  diskurser,  alla 

överenskommelser  inom litteraturen  om vad som får  stå  som sant  är  potentiellt  reversibla  och 

tillfälliga.  Varje  given diskurs  eller  överenskommelse måste  kritiskt  analyseras och vi  måste  få 

underlag att göra en eventuell omförhandling om etablerade strukturer. Det viktiga att fokusera på 

är därför hur konsekvenserna av de etablerade, i det här fallet läromedlens, diskurser blir för synen 

på religion ur perspektivet modern historia i skolämnet historia (Säfström & Östman, 1999:23). 

Språk har en ojämförlig betydelse för människor när det handlar om meningsskapande för 

individen. Språket, talat eller skrivet, ger oss möjligheten att benämna omvärlden, resonera kring 

idéer och utbyta erfarenheter. Språket har dessutom möjligheten att tjäna som ett instrument för att 

ange betydelser eller det som kan kallas för den semiotiska funktionen. Språket är i den semiotiska 

betydelsen  ständigt  förnybar  och  ett  kraftfullt  instrument  för  både  individ  och  kollektiv. 

Kommunikation i det dagliga livet ger oss möjlighet att omforma vår omvärld eller vår syn på 

omvärlden (Säfström & Östman, 1999:81). 

Språket konstituerar vår omvärld genom att ge oss möjlighet att sätta bilder på fenomen och 
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göra dem tolkningsbara. Dock blir tolkningen det centrala i att samma ord eller fenomen kan ha 

olika betydelser i olika sammanhang eller diskurser. Exempelvis så kan ord som islam, kristendom, 

muslim, kristen få många olika betydelser i förhållande till  inom vilken diskurs de befinner sig 

(Säfström & Östman, 1999:82). 

Språket kan aldrig ge en helt neutral eller "objektiv" betydelse av ett fenomen. Genom att 

framställa omvärlden i språklig form så utförs en aktiv handling av exempelvis en författare. Den 

här framställningen kommer utan tvekan vara influerad av en mängd olika diskurser men även 

individuella val i vad som ska inkluderas eller  exkluderas. Det är  inte alltid som författaren är 

medveten om vilka val  som har  gjorts  och i  många fall  så har  författaren i  själva verket  varit  

omedveten om konsekvenserna av urvalsprocessen (Säfström & Östman, 1999:83). 

Det konstituerande elementet inom språk och i studiet av texter visar på att människor inte är 

neutrala i vare sig läsande eller producerande av texter. Vi konstituerar eller konstruerar företeelser 

som på så sätt hjälper oss att åstadkomma eller uppnå ett mål. Läsaren av en text förstår och tolkar  

omvärlden med hjälp av etablerade diskurser.  De diskurser som är bekanta för oss och som är 

meningsfulla  blir  rastret  eller  filtret  som  vi  betraktar  världen  igenom.  Diskurserna  får  här 

representera det fasta och kontinuiteten i vår tolkning men det gör inte att andra ser fenomenet från 

samma synvinkel (Säfström & Östman, 1999:83f). 

Undervisning kan ses om den återupprepade processen i att presentera den rådande diskursen 

för eleverna eller en så kallad återupprepad diskursiv praktik. Det vi lär oss i skolan eller det vi lär  

ut till elever är i högsta grad en eller flera diskurser. Det är inte objekten, fenomen eller orden i sig 

som är viktiga utan i vilka meningsskapande kontexter de sätts. Kommunikationen mellan elever 

och lärare, mellan elever och mellan läromedel och individerna är det som skapar lärandet men 

också reproducerar diskursen. Det är i kommunikationen vi får möjlighet att pröva, förankra och 

utveckla vår förståelse av omvärlden (Säfström & Östman 1999:92).  

Att läsa en didaktisk text

Enligt Johan Wickström (Löfstedt,  2011:157) ställs  läraren inför många val när det gäller  vilka 

läromedel som ska användas. Det krävs en textkompetens hos lärarna för att läromedlen ska kunna 

användas så effektivt som möjligt och med största möjliga nytta för eleven. Efter att den statliga 

granskningen  och  valen  av  läromedel  försvann  1991  så  har  ett  än  större  ansvar  lagts  på  de 

undervisande  lärarna.  Trots  att  marknaden  har  differentierats  och  utbudet  utökats  med  många 

alternativa läromedel och pedagogiska val så fyller de “klassiska” läromedlen fortfarande en stor 
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funktion i skolmiljön. Undervisningen byggs därför idag upp till stor del av läraren, och då krävs 

det en god kännedom om läromedel och hur de olika faktorerna kan komplettera varandra för att 

förstärka elevernas inlärning (Löfstedt, 2011:157). 

I dagens kontext så har en mängd undersökningar utförts från centralt håll (Skolverket) där 

läromedel har granskats. Med tidens gång så har olika saker lyfts upp som brister eller att de saknas  

i  läromedlen.  Stora brister  har upptäckts,  speciellt  i  frågan om på vilket sätt  teman och ämnen 

framställs. Det blir en faktor för läraren att resonera kring när läromedlen innehåller ideologiska och 

normerande  beskrivningar.  Varje  läromedel  måste  läsas  med  förförståelsen  att  de  inte  är  helt 

värdeneutrala. Läraren måste därför vara medveten om och förhålla sig till den här verkligheten 

(Löfstedt, 2011:157f). 

En intressant aspekt som Wickström lyfter fram är att debatten om läromedlens granskning har 

cementerats i två läger. Den ena sidan företräder statligt kontrollerade läromedel som med en form 

av garantimärkning ska vara objektiva eller förskonade från ideologier. Forskning om de statligt 

granskade läromedlen från perioden innan 1991 har dock visat på att dessa läromedel i själva verket 

inte kan ses som mindre ideologiska eller vinklade. Snarare så har de uppvisat en än tydligare bild  

av cementerade normer och värderingar. Den andra metod som har lyfts fram är att läromedlen 

istället måste ses ur sin kontext och att lärarnas uppgift som granskare är än viktigare (Löfstedt, 

2011:158f). 

De kompetenser som hör ihop med att kritiskt granska och kunna förhålla sig till texterna 

måste  utvecklas  hos  lärarna.  Detta  görs  bland  annat  genom att  de  här  frågorna  bör  eller  ska 

behandlas under lärarens utbildning på lärarprogrammen. Det finns dessutom pedagogiska vinster i 

att lyfta upp de här frågorna i dagens skola. Forskning har visat att lärare idag är mer kritiska och 

byter  ut  läromedel  eller  kompletterar  de  existerande  böckerna  med  alternativa  verk.  Även  de 

egenproducerade  läromedlen  visar  på  lärarkårens  initiativförmåga  och  kritiska  förhållningssätt 

(Löfstedt, 2011:159). 

En  didaktisk  poäng  med  att  använda  även  bristfälliga  eller  vinklade  läromedel  är  enligt 

Wickström möjligheten  att  använda sig av  det  kritiska  tänkandet  i  undervisningen.  Texter  som 

skapar reaktioner eller diskussioner kan hjälpa att levandegöra och aktualisera de aktuella ämnena. 

Skolans  uppgift  att  forma  demokratiska  medborgare  kan  underlättas  av  att  det  kritiska 

förhållningssättet implementeras i undervisningen i en än högre grad. I läroplanerna lyfts även till 

viss  del  problematisering och förmåga att  läsa  problematiska  texter  upp som viktiga element  i  

undervisningen och för elevens läroprocess. Wickström poängterar att alla texter i någon kontext 

kan anses vara problematiska för någon inblandad och att de därför fortfarande fyller en funktion 
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för att väcka diskussion och utmana elevers och lärares förförståelse (Löfstedt, 2011:160).   

Avgränsningar

I urvalet av böcker har jag fokuserat på de som är anpassade för flest gymnasiekurser inom historia.  

Jag  har  avgränsat  mig  till  tre  av  de  fysiska  tryckta  böcker  som  återfinns  i  universitetets 

referenssamlingar. En avgränsning jag har gjort är att välja bort eventuella interaktiva studie- eller 

lärarhandledningar  och  bara  fokuserat  på  de  aktuella  kapitlen  i  läroböckerna.  Tidsmässigt  så 

avgränsar jag mig till de böcker som är tryckta efter den senaste läroplanens implementerande vilket 

innebär att böckerna är från 2011 och framåt. Syfte och frågeställning fokuserar på de moderna 

läroböckerna och inga äldre böcker har använts. En annan tidsmässig avgränsning handlar om vilka 

kapitel  som behandlas.  Jag har  valt  att  fokusera på hur  den moderna  historien presenteras.  De 

kapitel jag har valt att undersöka återfinns därför uteslutande i den kronologiska perioden från år 

1945 och framåt. 

Material

De tre  läroböckersom jag  har  valt  att  använda  mig  av  är:  Historia  1B,  Historiens  landskap –  

Kungar och karnevaler av Anna Alm och Martin Alm (2014),  Alla tiders historia 1b. av Hans 

Almgren, Börje Bergström och Arne Löwgren (2011) och  Epok, Historia 1b. av Sten Elm och 

Birgitta  Thulin  (2011).  De  här  böckerna  har  valts  ut  för  att  de  är  alla  skrivna  med  den  nya 

läroplanen Lgy11 i  åtanke och går att  använda på gymnasiets två grundläggande historiekurser, 

historia 1a och historia 1b. Det är de två historiekurser som är valbara för flest elever på både de 

praktiska och de teoretiska programmen. 

Urvalet av böcker har behövts begränsas då de historiska läroböckerna för gymnasiet även 

innehåller böcker för exempelvis idéhistoriska påbyggnadskurser. En bok som begränsar sig tydligt 

till en kurs med få tänkta elever bör vara en större investering för skolorna än en bok som kan 

användas  brett  över  verksamheten.  Därför  har  jag  valt  böcker  som  kan  användas  av  flera 

historiekurser då de borde ses som mer ekonomiska vid inköp. Anledningen till att jag håller mig till 

de  tryckta  läromedlen  är  en  fråga  om  tillgänglighet.  De  tryckta  böckerna  går  att  nå  genom 

universitetet  medan  andra  läromedel  kan  vara  producerade  lokalt  av  enskilda  lärare  eller  i 

skolspecifika kontexter. 

Interaktiva  läromedel  och  lärarhandledningar  förutsätter  dessutom olika  lärandesituationer 

som är  svåra  att  återskapa  "hemma på  kammaren".  Samtliga  böcker  jag har  använt  mig  av  är 
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skrivna enligt en klassisk kronologisk modell. Tidsepokerna hakar i varandra och historien beskrivs 

linjärt  från  människans  tidiga  historia  genom  årtusendena  till  den  aktuella  historien  kring 

utgivningsdatumet men de innehåller dessutom kapitel med resonemang kring en möjlig framtid. 

Böckerna är klart eurocentriska och de utgår från en svensk eller europeisk horisont. Exempelvis i  

den  kronologiska  kapiteluppdelningen  så  avhandlas  historien  utifrån  de  händelser  som  har 

kännetecknat den nya epoken i Europa. Detta gör det komplicerat när andra kulturer överspänner de 

europeiska epokerna i att de hamnar "ur fas" i den kronologiska ordningen. 

Gällande den övriga världen så beskrivs den kortfattat och mestadels endast i förhållande till 

europeisk  eller  "västerländsk"  historia  (efter  Förenta  Staternas  grundande  så  vidgas  "vi"-

perspektivet  till  att  även  innefatta  Nordamerikansk  historia).  Bilder  och  faktarutor  samt  olika 

instuderingsfrågor  bryter  av  brödtexten  och  skapar  öppna  och  "luftiga"  böcker  vilket  gör  dem 

förhållandevis lättlästa. Detta kan dock ha inverkat negativt på ämnesinnehållet eftersom många 

resonemang lämnas oavslutade, avhandlas ytterst summariskt eller inte alls. 

Läroboksgenren är speciell ur ett annat perspektiv. Även om den inte granskas aktivt av någon 

officiell instans så bygger ämnesinnehållet och på så sätt utformningen på beslut tagna på nationell 

nivå genom läroplaner, kursdokument och andra styrdokument. Böckerna anpassas därför delvis 

efter  politiska beslut eller  tjänstemannabeslut inom den statliga styrningen av skolan.  De måste 

samtidigt vara kommersiellt gångbara eftersom läroboksförlagen existerar på en öppen marknad. 

Tidigare forskning

Ett  antal  studentuppsatser  såväl  som  publicerade  verk  diskuterar  läromedlens  inverkan  och 

påverkan  på  elevernas  kunskapskonstruktion.  Även  internationellt  så  bedrivs  en  omfattande 

religionsdidaktisk forskning. Ett exempel som framhålls i  Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor  

och etik i skolan  av Malin Löfstedt (2011) är tidsskriften  British Journal of Religious Education. 

Skriften ses som en central arena för den internationella religionsdidaktiska forskningen. Tidskriften 

fångar upp flera olika traditioner och utgångspunkter eftersom den tar in artiklar från olika länder. 

Det finns en övervikt på artiklar från Storbritannien, Nordeuropa och Nordamerika och tidskriften 

kan därför anses vara förankrad i den västerländska idétraditionen (Löfstedt, 2011:37).

Susanne Olsson har i en artikel publicerad i  British Journal of Religious Education (2010) 

skrivit om hur bilden av “den andre” konstrueras i svenska läroböcker. Olsson tar sin utgångspunkt i 

orientalism så som den beskrivs av forskaren Edward Said men även i andra postkoloniala teorier.  

Olsson diskuterar främst hur vi måste förhålla oss till  “den andre” och motverka andrafiering i 
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skolan.  Artikeln  slår  fast  att  läroböckerna  inte  heller  kan  ses  som  isolerade  i  skolkontexten. 

Böckerna ska ses som verktyg som används av både elever och lärare i kombination med andra 

verktyg och informationskanaler (Olsson, 2010:46). 

Olsson anser dessutom att läroböcker är en egen genre av böcker som produceras under delvis 

andra  förutsättningar  än  andra  textsamlingar.  En  skolbok  kan  enligt  henne  inte  innehålla  “all” 

information  som  finns  om  ämnet.  Dock  representerar  skolboken  en  form  av  samhälleligt 

sanktionerade “sanningar”. Därför måste alla läroböcker ses ur sin samhälleliga kontext och kan 

inte friskrivas från ideologisk påverkan. Läroplaner och även ideologiska beslut inverkar på hur 

läroböckerna presenteras och presenterar sitt faktainnehåll (Olsson, 2010:43). 

Utbildningens dilemma: rapport

Den statliga utredningen  Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis 

(2006) beställd av Kulturdepartementet diskuterar utmaningar med läromedel och andrafiering i 

skolan. Skolan har ett uttalat demokratiskt uppdrag med ett mål om att eleverna ska kunna lära sig  

om  och  utöva  demokratiska  handlingar  samt  förhållningssätt.  Att  fostra  elever  i  demokratiska 

värden som exempelvis självständighet, frihet och individualism har blivit en av huvudfunktioner 

med skolan.  Skolan ska bekräfta  alla  elevers lika värde,  tanken om meritokrati  och tanken om 

kompetens frikopplat från kön, etnicitet eller kulturell hemvist (SOU, 2006:9). 

Utbildningen  formar  elevernas  kognition  genom  språkliga  begrepp  och  diskurser  som 

grundlägger  elevernas  föreställning  om verkligheten.  Undervisningen  ska  ge  mening  och  olika 

förhållningssätt för eleverna att agera i olika sociala situationer. Skolan bidrar enligt utredarna till 

viss form av andrafiering när  en viss världsåskådning reproduceras genom skolans  verksamhet. 

Skolans värld kan inte heller friskrivas eller isoleras från samhället i övrigt utan de båda agerar i ett 

samarbete  gentemot  varandra.  De  förutfattade  meningar  om  andra  människor  som  återfinns  i 

samhället återfinns också i skolan och i skolans material (SOU, 2006:12). 

Utbildningsväsendet har genom historien använts av alla samhällssytem för att reproducera 

önskade värderingar och skapa en kulturell enhet där medborgarna kan navigera genom det sociala 

landskapet på ett gemensamt kulturellt fundament. Detta leder dock implicit till att personer utanför 

den tänkta kulturella sfären förfördelas och göms eller missgynnas i skolan. Skolböckernas bidrag 

till den här andrafieringen har beskrivits i olika kontexter. Andrafieringen i skolböckerna fungerar 

som en tvåvägs reproduktionprocess. Eleverna får från båda håll läsa om hur "den andre" agerar och 

fungerar även om det i de flesta fallen är de som bryter mot den västerländska normen som utpekas  

som avvikande (SOU, 2006:13). 
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I  rapporten  så  nämns  det  att  "vi-kulturen"  kännetecknas  av  en  vit  etnicitet  med  kristna 

värderingar  som  ställs  i  ett  motsattsförhållande  mot  exempelvis  islam  eller  de  östasiatiska 

trossystemen.  Detta  märks  särskilt  tydligt  i  läroböcker  i  historia  och religion (SOU, 2006:13f). 

Utredningen har analyserat ett antal läroböcker inom religion och historia och då med särskilt fokus 

på hur islam presenteras i förhållande till  kristendomen eller  islamiska länder i  jämförelse med 

"västerländska" länder. Undersökningen behandlar hela den historiska perioden men för mig blir det 

aktuellt vad som skrivs om exempelvis konflikten mellan Förenta staterna och olika arabiska länder. 

De böcker som har analyserats är böcker som är skrivna utifrån den tidigare läroplanen Lpf94 

(Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994). Gällande religion så framkommer det att det är i 

stort sett bara religionen islam som diskuteras i de historiska läromedlen. Det är enligt rapporten 

tydligt  att  författarna  gör  kopplingar  mellan  terrorism och  islam eller  Mellanöstern.  Böckerna 

genomsyras av en uppdelning mellan "vi" i västerlandet och "de" i exempelvis Mellanöstern och att 

böckerna därför förstärker andrafieringen av personer (SOU, 2006:82). 

Undersökningen  och  rapporten  har  specifikt  tittat  på  hur  islam  och  muslimska  länder 

framställs och därför finns det liten eller ingen information om de andra religionerna i den moderna 

kontexten. Det blir dock tydligt att de analyserade läromedlen klart tar ställning för ett västerländskt 

perspektiv. Ett exempel är hur Mellanöstern framställs som en krisfylld värld och hur eftersatt de 

muslimska länderna  har  varit  innan västerländsk inblandning.  Exempelvis  beskrivs  den iranska 

Shahens moderniseringsarbete  som ett  försök att  föra ett  medeltida samhälle  in  i  den  moderna 

tideräkningen. Detta ser författarna som ett klart bevis på att läroböckerna bidrar till en andrafiering 

genom att skriva ner historiska fakta och våldföra sig på ett lands historia (SOU, 2006:90f). 

Utredningens resultat kring läroböckerna är att de systematiskt framställer "de andra" som 

underlägsna "oss". Med "oss" avser författarna tydligt en vit majoritetsbefolkning i Sverige och de 

gemensamma  sociokulturella  diskurser  vi  omger  oss  av.  Det  nämns  att  många  lärare  i  andra 

undersökningar har använt sig av begrepp som "vi har svårt att förstå religion här i västerlandet" 

och  på  så  sätt  friskriver  "oss"  från  religiös  påverkan.  Implicit  kan  detta  tolkas  som att  andra 

etniciteter och folkgrupper är mer benägna att agera utifrån religion (SOU, 2006:93). 

Islamofobiska tendenser 

Richard  Bergström  har  publicerat  c-uppsatsen  Islamofobiska  tendenser  i  läroböcker  (2006). 

Uppsatsen behandlar hur eller om islamofobiska tendenser kan hittas i svenska läroböcker. Även om 

forskningen baseras explicit  på hur religionen islam behandlas i  läroböcker så är den relevant i 
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diskussionen kring hur religion konstrueras i skolan. Uppsatsen är skriven i perioden av en tidigare 

läroplan (Lpf94) och med äldre läromedel inom endast religionsämnet och slutsatserna ska därför 

ses som ett komplement och en bakgrundshistoria till min undersökning. Undersökningen fokuserar 

på att finna olika islamofobiska kommentarer eller uttryckssätt i läromedlen och Bergström utgår 

från bland annat forskaren Edward Saids orientalismmodell. 

Bergström  har  dessutom  genom  hela  undersökningen  förhållit  sig  till  den  statliga 

Intoleransrapporten från 2004 som utfördes i samarbete med Brottsförebyggande rådet och Forum 

för levande historia. Intoleransrapporten får ses som det som knyter samman Bergströms uppsats 

med den samtida kontexten. Resultatet som Bergström når är att de undersökta böckerna till viss 

mån diskuterar en öppen attityd gentemot islam och muslimer men särskilt  en av böckerna bär 

sedan på tydliga islamofobiska stereotyper och begrepp (Bergström, 2006:35). 

Bergströms resultat är att läroböckerna är skrivna med ett tydligt “utifrånperspektiv” vilket 

har  gett  utrymme för  att  just  islam behandlas  som någonting annorlunda.  Bergström behandlar 

problematiken  med  att  se  hur  mycket  läroböcker  egentligen  påverkar  elevernas  inlärning  och 

attityder. Dock fastställer Bergström med stöd av sitt forskningsläge att böckerna har betydelse för 

elevers kunskapsinhämtande och att eventuella islamofobiska drag därför borde påverka elevernas 

attityder och på så sätt samhällets attityder gentemot islam och muslimer (Bergström, 2006:36).   

Islam i läroböcker

Marcus Ringkvist  och Richard Tholin har i  examensuppsatsen  Islam i läroböcker: en kvalitativ  

studie av islam i läromedel i religion (2012) behandlat bilden av islam i religionsböcker under en 

längre tidsperiod. De har valt att analysera böcker under perioden 1979-2012 och fokuserar särskilt 

på om islam framställs som en homogen kultur och hur kvinnornas roll speglas av läroböckerna. De 

tar precis som Bergström Edward Saids teorier kring orientalism som utgångspunkt för studien. 

Resultatet  de når är  läromedlen behandlar islam och muslimer alltför kortfattat  och summariskt 

vilket ger en felaktig bild av religionen. Läroböckernas urval gör att vissa budskap inom religionen 

utelämnas och implicit så skapas en falsk bild av islam (Ringkvist & Tholin, 2012:28f). 

En annan slutsats som undersökningen presenterar är att läromedlen inte förändrades i så stor 

utsträckning  som  studenterna  hade  förväntat  sig  i  den  undersökta  tidsperioden.  Det  fanns 

fortfarande liknande problem i  de  nya  böckerna  som i  de  äldsta  och detta  är  förvånade enligt 

författarna (Ringkvist & Tholin, 2012:35). 
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Den mångtydiga intoleransen

I en intoleransrapport som är utgiven av Forum för levande historia från 2010 diskuteras hur elevers 

attityder gentemot minoriteter av olika slag.  Rapporten är skriven utifrån intervjuer med främst 

gymnasieelever under läsåren 2009-10. Detta placerar undersökningen i en tidigare läroplan även 

om  skolans  grundläggande  värdegrund  inte  skiljer  sig  så  mycket  från  den  nuvarande. 

Undersökningen diskuterar undervisningens vikt för att elevers attityder ska kunna förändras. Det 

har visat sig i undersökningar att elever som har fått arbeta mer med frågor kring antisemetism, 

förintelsen och utsatta grupper i särskilt riktade insatser har bättre attityder gentemot andra grupper i 

samhället.  Detta kan ses som självklart men det visar på vikten att lärarna är medvetna om hur 

exempelvis läromedel påverkar kunskapen hos eleverna (Forum för levande historia, 2010:66).

Undersökningen visar hur undervisningen inom olika ämnen kan komplettera och påverka 

attitydförändringar.  Elever  som  har  läst  mer  än  genomsnittet  om  exempelvis  förintelsen  eller 

mänskliga  rättigheter  är  i  genomsnitt  mer  positiva  till  minoritetsgrupper  och  i  undersökningen 

särskilt muslimer och judar. Rapporten visar dessutom att undervisningen kring världsreligionerna 

är  ungefär  lika  omfattande på  alla  gymnasieprogrammen men att  det  läggs  ett  större  fokus  på 

judendom och islam på de studieförberedande programmen.  Eleverna  på de studieförberedande 

programmen hade också haft mer undervisning om förintelsen och kolonialismen. Elever från de 

här programmen hade något bättre attityder gentemot judar och muslimer men undervisningen kan 

bara  ses  som  en  del  av  anledningen  tillsammans  med  socioekonomiska  och  sociokulturella 

skillnader mellan elevgrupperna (Forum för levande historia, 2010:44f).
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Undersökning

Historia 1B, Historiens landskap – Kungar och karnevaler

Boken  är  indelad  enligt  en  vad  författarna  själva  kallar  för  en  klassisk  uppbyggnad.  De olika 

kapitlen bildar en kronologisk kedja från tidiga kulturer fram till dagens samhälle. Indelningen är 

dessutom  i  högsta  grad  gjord  ur  ett  eurocentriskt  perspektiv  då  teman  och  kapitel  bygger  på 

europeisk  utveckling  eller  händelser  med  Europa  i  centrum.  Kapitlet  Kalla  Kriget blir  därför 

intressant för mig då det tar avstamp i året 1945 och min undersökning omfattar de kommande 

kapitlen fram till den aktuella historien (2011). Texten och tematiken följer ett överhängande fokus 

på realpolitik och de globala anledningarna till olika konflikter i världen. 

Kallt religionskrig

I diskussionen om Västvärlden så nämns religion inte, med ett undantag och det är när den judiska 

folkgruppen nämns i relation till förintelsen. Boken beskriver hur stora folkförflyttningar äger rum i 

både Europa och i andra delar av världen men människorna görs anonyma. De människor som 

uppmärksammas tydligast är de flyktingar som har flytt från diktaturer i exempelvis Latinamerika 

eller Asien. Det ges inga tydligare exempel än så. Samhället kommenteras utifrån olika politiska 

ideologier och politiska inriktningar. Boken presenterar en historiesyn som i mångt och mycket 

ställer befolkningen utanför som passiva åskådare. 

Ett av de få exempel av religiöst inslag i de aktuella kapitlen är en kommentar om Martin 

Luther  King där  det  framgår att  han  är  präst.  Inte  heller  i  diskussionen om de  kommunistiska 

länderna nämns religionen alls. Religionen har helt kopplats ifrån det som jag benämner "hård" 

makt i form av politik, militär och ideologisk kontroll. En stor skillnad kommer i kapitlet  1989: 

Kalla  Krigets  avslutning.  Här  nämns  för  första  gången  religionen  som  en  identitsmarkör  för 

människor.  I  beskrivningen  av  Sovjetunionens  invasion  av  Afghanistan  så  nämns  de  att  de 

bekämpar en muslimsk gerillagrupp (Alm, A. & Alm, M, 2014:359). 

Det är inte en grupp människor som slåss för sitt land på ideologisk grund utan på religiös. 

Som jämförelse så pekas inte Frankrikes krig i Algeriet ut som en konflikt med en muslimsk gerilla  

utan som en västmakts tillbakadragande av ekonomiska och humanistiska anledningar (Alm, A. & 

Alm, M, 2014:350). Författarna använder sig också av begreppet "Sovjetunionens Vietnam" men 

utan  att  för  den  delen  kommentera  vilken  religion  de  kommunistiska  vietnamesiska  styrkorna 
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tillhörde för religion. 

I kapitlet om avkoloniseringen så nämns religiös identitet med många exempel. I fallet Indien så 

nämns  de  stora  motsättningarna  mellan  hinduer  och  muslimer  i  spåren  av  avkoloniseringen. 

Muslimska ligan utpekas som en separatistisk rörelse som ville frigöra sig från hinduisk kontroll 

och skapa en egen muslimsk stat. Indien beskrivs som det lyckade exemplet av de två, trots etniska 

och religiösa spänningar (som inte beskrivs närmare) medan Pakistan anses vara en militärdiktatur 

och att  konflikten mellan de två har fortgått.  Den här  konflikten sägs ha sina rötter  i  de stora 

"flyktingströmmarna" mellan de två länderna omedelbart efter frigörelsen från det brittiska imperiet 

(Alm, A. & Alm, M, 2014:363f). 

Religioner i konflikt

Nästa konflikt som behandlas är den explosiva situationen mellan Israel och Palestina. Här nämns 

att Storbritannien och Förenta Nationerna under 1900-talets första decennier skapade förutsättningar 

för ett "judiskt hem" i det brittiska Palestinamandatet. Här beskrivs hur den judiska staten skapades 

1947 eftersom att den europeiska opinionen var fördelaktig efter att nazisternas förföljelser hade 

uppmärksammats. Judarnas "fiender" beskrivs som den stora "arabiska" befolkningen i området. 

Det görs ingen religiös uppdelning av vilka palestinierna är och endast judendomen får spela rollen 

som  aktiv  och  angripen  i  konflikten.  Som en  del  av  konflikten  nämns  också  det  libanesiska 

inbördeskriget 1975 som utkämpades mellan kristna och muslimer. Här får religiös tillhörighet stor 

betydelse för konflikten och organisationen PLO (Palestine Liberation Organisation) ges indirekt 

skulden även för den här konflikten, precis som för Israels interventioner i Jordanien åren fram till 

1970 (Alm, A. & Alm, M, 2014:364f). 

Gällande den övriga delen av Mellanöstern så vill jag särskilt lyfta upp beskrivningen av Iran.  

Shahen förde  med  amerikanskt  stöd  en  politik  som med tiden  ställde  både  traditionalister  och 

radikaler emot shahen. Den här bilden ställs i konstrast till den senare muslimska republiken som 

snabbt  införde  förföljelser  av  intellektuella  och  oliktänkande  (Alm,  A.  &  Alm,  M,  2014:365). 

Religionen har  i  texten  innan inte  spelat  roll  i  beskrivningen av västerländsk intervention,  den 

demokratiskt valde Mossadeqs styre eller Shahens styre men aktualiseras genom ordet "islamisk" i 

förhållande till förföljelser och konflikt. 

Övriga världen med Sverige som måttstock

Inte  heller  i  beskrivningen av avkoloniseringen i  Afrika,  Latinamerika eller  Sydostasien nämns 
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religion  alls  som  en  del  i  konflikterna  eller  i  samhället.  Här  diskuteras  istället  de  politiska 

ideologierna, den ekonomiska makten eller inflytande från de stora världsmakterna Förenta Staterna 

eller Sovjetunionen. Boken behandlar Sveriges historia i några parallella kapitel men också här är 

det  uteslutande  fokus  på  makt,  ekonomi  och  samhällsförändringar  som  ny  konstitution  eller 

politiska  partiers  framväxt.  Första  notisen  om religion  kommer  först  i  förhållande  till  den  fria 

aborten som infördes i Sverige 1974. Här uppmärksammas att detta inte är möjligt i andra länder på 

grund av religiösa eller kulturella motsättningar. Ett annat exempel är en bild från utställningen 

Ecce Homo av fotografen Elisabeth Ohlsson Wallin som enligt boken startade en hård debatt  i 

Sverige. Särskilt negativa var reaktionerna från olika frikyrkor som ansåg att Jesus sexualiserades 

på ett otillbörligt sätt (Alm, A. & Alm, M, 2014:378f). 

I underkapitlet Internationalisering diskuteras hur det svenska samhället har förändrats genom 

att vi har haft en stor inflyttning av människor från andra delar av världen. Arbetskraftsinvandringen 

från Europa under 1960- och 70-talen har under 1980-talet och framåt förändrats. Den moderna 

invandringen sker framförallt från andra kontinenter och av andra anledningar såsom krig, konflikt 

eller etnisk rensning. Boken hävdar att "den positiva synen på det mångkulturella samhället blir ett 

problem för individen" utan att ge en närmare förklaring (Alm, A. & Alm, M, 2014:380). 

I den efterföljande meningen klargörs också att: "Det mångkulturella samhället är ett faktum i 

Sverige  sedan  1990-talet,  och  hedersrelaterat  våld  förekommer  idag."  (Alm,  A.  &  Alm,  M, 

2014:380). Kopplingen mellan mångkultur och hedersvåld klargörs inte mer noggrant men texten 

kompletteras  av  bilder  på  Fadime  Sahindal  och  Pela  Atroshi,  två  kurdiska  kvinnor  som  i 

uppmärksammade fall mördades av familjemedlemmar i slutet av 1990-talet och början av 2000-

talet.  Andra  bilder  som får  känneteckna det  mångkulturella  samhället  är  en  panoramabild  över 

Malmö-stadsdelen Rosengård och en container som har använts för illegala flyktingar att ta sig in i 

Sverige.  Religionen nämns  inte  explicit  som en del  av den mångkulturella  problematiken men 

gällande mordet av Fadime Sahindal år 2002 så ska hon ha anklagats av sin familj för att leva alltför 

"västerländskt" i kontrast till klassiska kurdiska värderingar (Alm, A. & Alm, M, 2014:381). 

Vem som ses som religiös

Efter kapitlet om Sverige så ger sig boken ut i världen igen för att diskutera den moderna historien.  

Ett  tema  som  behandlas  i  ett  eget  underkapitel  är  Jugoslaviens  upplösning.  Här  beskrivs  att 

 konflikten har blossat upp mellan olika etniska grupper. Serber, kroater och montenegriner ges alla 

utrymme men en grupp utmärker sig: gruppen bosniska muslimer. Ingen av de andra folkgrupperna 

diskuteras utifrån ett religiöst perspektiv. Texten innehåller inga referenser till katolska kroater eller 
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ortodoxa serber eller  montenegriner.  Även i  beskrivningen av själva konflikten så utmärker  sig 

muslimerna  som  den  enda  religiösa  gruppen:  "Striderna  flyttade  sedan  över  till  Bosnien-

Hercegovina,  där  serber,  kroater  och  muslimer  bekämpade  varandra."  (Alm,  A.  &  Alm,  M, 

2014:389). 

Det  nämns  att  bosnienserbiska  förband  utförde  grymma  övergrepp  på  den  muslimska 

civilbefolkningen  men  den  serbiska  religionstillhörigheten  nämns  inte  alls.  Boken  skriver  att 

konflikten inte kan ses endast genom ett kallakrigs-ramverk utan ledde till tankar om exempelvis 

nazisternas  systematiska  utrotning.  Serberna  tillskrivs  utrotning  av  i  det  här  fallet  bosniska 

muslimer, inte bosniska medborgare eller annan religionsfri benämning. En bild på en dödskalle 

uppgräven ur en massgrav i staden Srebrenica får symbolisera konflikten vid sidan av en kartbild 

där de olika etniciteterna märks ut. Tydligt här är att alla folkgrupper går under etniska namn utom 

de muslimska bosniakerna som helt enkelt beskrivs som muslimer (Alm, A. & Alm, M, 2014:389f). 

Globalisering, konflikt eller samförstånd

I  underkapitlet  om  globalisering  så  nämns  religion  en  enda  gång.  Här  nämns  religiös 

fundamentalism som en reaktion mot kulturellt inflytande från Västvärlden och främst rika länder 

som Förenta Staterna (Alm, A. & Alm, M, 2014:392). 

Ett underkapitel i boken har döpts till Politisk islam och behandlar islamismen som en politisk 

ideologi.  Här  sägs  det  att  islamister  har  tagit  avstånd från den sekulära inställningen gentemot 

religion. Islam målas av dessa grupper upp som en heltäckande modell för hur en stat ska fungera 

och  ordningen  är  bestämd  av  Gud  genom  exempelvis  sharia-lagar  som  kan  ersätta  världslig 

lagstiftning.  I  kapitlet  nämns  hur  den  politiska  islamismen  tar  sig  uttryck  i  länder  som  Iran,  

Afghanistan under  talibanstyret  och i  Saudiarabien.  En kortfattad  text  om ayatollah Khomeinis 

maktövertagande följs av hur islamisterna har utpekat Förenta Staterna som "den store Satan". Här 

räknas ett antal terroristdåd mot Förenta Staterna som exempelvis ambassadbombningen i Nairobi 

1998 eller det misslyckade dådet mot World Trade Center 1993 upp (Alm, A. & Alm, M, 2014:396). 

I  efterorden till  boken så fortsätter  till  viss  del  spåret  om den politiska islamismen.  Som 

kännetecknande för den nya tiden så lyfts attentatet mot World Trade Center 2001 fram. Den här 

händelsen  ses  som  något  som  för  alltid  har  förändrat  världen  och  den  politiska  realiteten. 

Terrornätverket al-Qaida som är islamistiskt sägs ha utlöst en period av aggressivitet både från och 

emot Förenta Staterna över världen. Krigen i Afghanistan mot den islamistiska talibanregimen och 

kriget i Irak 2003 ses som slag i det så kallade kriget mot terrorismen. Boken nämner att invasionen 
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av  Irak  så  småningom  övergick  i  ett  inbördeskrig  mellan  "olika  muslimska  och  etniska 

fraktioner"(Alm, A. & Alm, M, 2014:400f). 

Bildvalet i kapitlen om politisk islam är dessutom intressanta. En bild föreställer den brittisk-

indiske författaren  Salman Rushdie  (f.  1947)  som efter  publiceringen av boken  Satansverserna 

(1988) dömdes av ayatollah Khomeini till döden efter en tolkning av muslimsk lag. Boken förbjöds 

i stora delar av den muslimska världen och Rushdie har sedan dess levt undangömd och under hot. 

Dock poängterar boken att Rushdie blev adlad i Storbritannien år 2007. Den här bilden tillsammans 

med bilder  på  terrorattentatet  den  11 september  2001 får  ge  visuellt  stöd  till  diskussionen  om 

politisk islam och övergången till det som kallas den nya världen (Alm, A. & Alm, M, 2014:396, 

400). 

Framtiden

I  underkapitlet:  En  ny  värld? diskuteras  hur  världen  förändrades  i  och  med  attentaten  den  11 

september 2001. I kapitlet diskuteras hur det bedrivs en "civilisationernas kamp" där västvärlden 

ställs  mot  främst  den  muslimska.  Dock  poängteras  att  den  västerländska  samhällsmodellen 

fortfarande utövar stor lockelse på världen med den arabiska våren som exempel. Här skrivs det 

dock att islamisterna är en osäkerhetsfaktor och att de kommer spela en stor roll i regionens framtid. 

Den arabiska våren sägs ha drivits av folket och då särskilt  välutbildade ungdomar som kunde 

utnyttja de moderna sociala medierna i sin kamp (Alm, A. & Alm, M, 2014:402). 

Boken  tar  i  en  faktaruta  upp  konceptet  "civilisationernas  kamp".  Här  beskrivs  hur  den 

amerikanske samhällsvetaren Samuel P. Huntington år 1993 lade fram en uppmärksammad tes om 

vad han kallade för civilisationernas kamp. Enligt boken så menade Huntington att  de politiska 

ideologierna hade spelat ut sin roll på den globala arenan och kommer att ersättas av kulturella 

identiteter  i  konflikter.  Huntington hävdade att  människor  definierar  sig  utifrån  religion,  språk, 

historia, värderingar och dylikt. Enligt tesen så existerar det åtta eller nio stora kulturella enheter 

eller civilisationer idag som exempelvis: den västerländska, den muslimska, den kinesiska och så 

vidare.  Författarna  framhåller  att  den  här  tesen  har  kritiserats  och  att  det  kan  finnas  andra 

bevekelsegrunder  för  världens  konflikter.  Dock  uttrycker  de  att  den  tänkta  konflikten  mellan 

västvärlden och den muslimska "civilisationen" har besannats (Alm, A. & Alm, M, 2014:403).
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Alla tiders historia 1b  

Likt  de  andra  böckerna  i  undersökningen så är  den  här  boken uppdelad enligt  en eurocentrisk 

kronologi som möjliggör för mig att gå direkt in i kapitlen som rör tiden efter 1945. Dock har den 

här boken på några få ställen lagt in kompletterande bilder och texter från andra kapitel som visar 

på hur historien har använts i modern tid för att legitimera eller kritisera samtiden. Det finns därför 

en tydligare koppling mellan dåtid och nutid i  Alla tiders historia 1b. Kapitlet inleds med en bild 

och en kort bildtext. Bilden är från när det andra planet flyger in i World Trade Center i New York 

den 11 september 2001. Texten kompletterar med åsikten om att det är den internationella terrorn 

som har ersatt kärnvapenkriget som det stora hotet mot världen (Almgren, Bergström & Löwgren, 

2011:317). 

Kallt religionskrig

I underkapitlet om Kalla kriget så menar historikern i Säkerhetstjänstkomissionens betänkande från 

2002 att kalla kriget i första hand ska ses som en konflikt mellan två ideologier och ekonomiska 

system men att konflikten "fick drag av religionskrig där båda sidor tolkade motsättningarna som en 

kamp mellan  ondska  och  godhet  och  gav  legitimitet  åt  det  egna  handlandet."  (Almgren  et  al. 

2011:318). Det menas alltså att det fanns ytterligare en dimension än de strikt realpolitiska och att  

denna dimension är "religionsliknande" utan att närmare precisera vad som avses. Vad det innebär 

att en konflikt får drag av religionskrig är för mig svårt att utläsa. 

I genomgången av de olika konflikterna under kalla kriget så nämns religion först i och med 

den sovjetiska interventionen i Afghanistan. Här tydliggörs att de så kallade mujaheddin kan ses 

som  muslimska  "heliga  krigare".  Ofta  var  de  här  soldaterna  utbildade  i  det  strikt  muslimska 

Pakistan  och  såg  den  sovjetiska  kommunismen  som  något  farligt  och  omuslimskt.  Här 

uppmärksammas  också  det  stöd  som de  idag  terrorklassade  och  fundamentalistsika  muslimska 

rörelserna i Afghanistan och grannländerna fick från Förenta staterna och Storbritannien (Almgren 

et al. 2011:340). 

Nästa religiöst kopplade notis kommer i samband med Martin Luther King. I både text och i 

bild  så  uppmärksammar  författarna  att  det  är  baptistpastorn  Marthin  Luther  King  som var  en 

framstående medborgarrättskämpe. Martin Luther Kings tal  I have a dream today  (1963) återges 

och även här så betonas hans bakgrund som baptistpastor (Almgren et al. 2011:351f). Boken väljer 

att lyfta upp den katolske påven Johannes Paulus II besök i Polen som bidragande till den polska 

frihetskampen. Befolkningen ställde stort hopp till påven personligen och till den katolska kyrkan i 
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allmänhet. Det nämns att många framstående medlemmar i fackföreningen Solidaritet som långsamt 

löste upp det kommunistiska styret  var troende katoliker och att  kyrkorna kom att fungera som 

motståndsfästen mot diktaturen. Även att deltaga i kyrkoaktiviteter sågs som ett sätt att protestera 

mot den impopulära regimen (Almgren et al. 2011:366f). 

Avkolonisering och religion

I fråga om avkoloniseringen så används det religiösa beskrivningar av vissa personer, exempelvis så 

tydliggör boken att Mahatma Gandhi var en hinduisk jurist som utövade motstånd genom icke-våld. 

Konflikten mellan hinduer och muslimer beskrivs som en kamp från muslimsk sida att inte hamna 

under hinduisk kontroll och att de därför arbetade för en två-statslösning på den indiska halvön. Det 

brittiska  tillbakadragandet  beskrivs  som  illa  genomtänkt  och  att  det  genast  utlöste  kaos  och 

konflikter. Människor försökte fly till andra sidan gränsen från båda håll för att undkomma den 

etniska rensning som inleddes på båda sidor. Även Gandhi blev ett offer för det religiösa våldet när 

han mördades av en fanatisk hindu som var kritisk mot de religiösa reformer som Gandhi ville 

genomföra (Almgren et al. 2011:373f). 

Konflikterna  på  Sri  Lanka  (Ceylon)  uppmärksammas  också  där  motsättningar  mellan 

buddhister och hinduer ledde till folkmord och inbördeskrig. Här ses den buddhistiska sidan som 

den angripande och den som har ansetts begå de värsta brotten mot mänskliga rättigheter (Almgren 

et al. 2011:374). I den fortsatta framställningen av Indien så uppmärksammas hur duktiga indierna 

har varit  i  jämförelse med grannländerna att  upprätthålla  en västerländsk demokrati.  Mordet på 

Indira Gahndi 1984 uppmärksammas som ett  religiöst  motiverat brott  eftersom hennes sikhiska 

livvakter avrättade henne som hämnd för att sikher hade fallit offer för fanatiska hinduer i en attack 

på sikhernas heligaste plats, Gyllene templet i Amritsar (1984) (Almgren et al. 2011:375). 

Pakistan framställs istället som en stat som genom diktatur inte har kunnat utvecklats men att 

det finns hopp för framtiden. Nu har de allt mer anammat västerländsk parlamentarism och gett  

mindre utrymme till den muslimska sedvänjerätten som särskilt har inverkat på familjerätten. Det 

finns dessutom en faktaruta där källmaterial presenterats. I det här fallet är det en text från 1945 där  

muslimska företrädare arbetar för ett delat  land på grund av risken för muslimskt slaveri  under 

hinduiska ledare i ett eventuellt enat Indien (Almgren et al. 2011:375f). 

Kashmirkonflikten presenteras som en religiös  konflikt  mellan pakisktanska muslimer och 

indiska hinduer. Här visas att Kashmir och Jammu är de enda indiska delstaterna med muslimsk 

majoritet och att konflikten har gett nationalister på båda sidor möjlighet att höja retoriken mot både 
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varandra och andra länder. Exempelvis anser både de muslimska och de hinduiska nationalisterna 

att internationella kärnvapenspridningsavtal bara finns för att de västerländska makterna ska kunna 

utöva maktmonopol (Almgren et al. 2011:377). 

Mellanöstern

Boken hävdar att en av de mest komplexa konflikterna i  världen idag är den mellan Israel och 

Palestina. Författarna nöjer sig inte med att diskutera den moderna historien utan börjar med den 

romerska ockupationen av judiskt territorium i åren kring Kristi födelse. Här diskuteras den judiska 

och den muslimska palestinska historien och de äldsta stötestenarna i konflikten. Sionismen som 

politisk rörelse nämns i den europeiska kontexten men det är inblandningen från Förenta nationerna 

och Storbritannien som 1947 anses centrala för Israels framväxt (Almgren et al. 2011:384). Israels 

grundande präglades av konflikter med folken och länderna omkring. De militära framgångarna 

gjordes än mer förödmjukande för muslimer när Israel utropade Jerusalem som sin huvudstad på 

grund av stadens helighet inom islam. Frågan om Jerusalem ses som en av de avgörande frågorna 

till att konflikten fortfarande är så inflamerad (Almgren et al. 2011:386). 

Fredsprocesserna beskrivs som en lång i många fall fruktlös kamp. Den egyptiske presidenten 

Sadat som försökte skapa fred mördades år 1981 av muslimska extremister och: "På flera håll i  

arabvärlden  jublade  man  över  att  "förrädaren  Sadat"  var  död.".  Även  den  israeliske 

premiärministern Yitzhak Rabin mördades år 1995 av en judisk extremist. Enligt författarna så visar 

det här att båda sidorna lider av att ha interna extremistiska problem som försvårar fredsprocessen. 

(Almgren et al. 2011:387). 

I  underkapitlet: Iran  och  den  islamiska  revolutionen avhandlas  en  lång  historia  av  yttre 

inflytande, koloniala aspekter men också religiösa konflikter. Ayatollah Komeinis maktövertagande 

år  1979  ses  som  grundandet  av  en  islamisk  hård  stat  helt  byggd  på  sharia-lagstiftning. 

Maktövertagandet sågs av andra muslimska företrädare som starten på ett muslimskt korståg mot 

det västerländska inflytandet på de muslimska områdena (Almgren et al. 2011:389). 

Kriget mellan Irak och Iran är ett underkapitel med många religiösa uttryck. Här påvisas de 

gamla  konflikterna  mellan  sunnimuslimska  Irak  och  shiamuslimska  Iran.  Irak  under  Saddam 

Hussein angrep ett Iran i gungning och ayatollah Khomeini förklarade att motståndet var heligt. Iran 

motarbetades av de andra sunnimuslimska länderna och har på många sätt isolerats från omvärlden 

efter kriget. Det nämns att kurderna var krigets stora förlorare och det ses som problematiskt att 

iranska regeringsföreträdare har förnekat förintelsen och hotat med att utplåna det judiska Israel 
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(Almgren et al. 2011:390). 

Irak framhålls istället som från början allierade med västmakterna men sedan på grund av 

aggression mot andra oljeproducerande länder som ett stort problem. Den inhemska förföljelsen av 

muslimska minoriteter och kurder sägs dessutom ha komplicerat Iraks möjligheter att moderniseras 

till en integrerad del av det globala samhället. De två Irakkrigen under 1991 och 2003 har lämnat 

landet  i  splittring  och  idag  drabbas  shiamuslimer,  kristna  och  kurder  fortfarande  av  våld  från 

sunnimajoriteten (Almgren et al. 2011:392).

Ett blodigt 90-tal

Gällande det internationella samfundet så förs en religiös notis upp gällande folkmordet i Rwanda. 

Här nämns att  de europeiska kolonialmakterna Tyskland och Belgien försökte att underblåsa de 

etniska konflikterna mellan de ledande kristna tutsierna och klanfolket hutuerna genom historien. 

Hutuerna  hade  länge  behandlats  illa  av  den  tutsiska  majoritetsbefolkningen  och  slog  under 

sommaren  1994  tillbaka.  Minst  800000  av  de  kristna  tutsierna  mördades  systematiskt  och 

världssamfundet höll sig utanför (Almgren et al. 2011:400). 

Konflikten i Jugoslavien och landets sammanbrott 1991 börjar med en beskrivning av hur bra 

landet  fungerade  under  kommunisten  Titos  ledarskap  där  etniska  och  religiösa  konflikter  hölls 

borta.  Värre  blev  det  när  kommunismen  föll  och  de  nationalistiska  impulserna  blev  starkare. 

Muslimerna sägs leva främst  i  Bosnien och Kosovo men de andra folkens religiösa tilhörighet 

kommenteras  inte.  Den  etniska  rensningen  sägs  ha  påverkat  alla  folkgrupperna  men  serberna 

utpekas  ändå  som  angripare  och  särskilt  muslimerna  beskrivs  som  offer.  I  staden  Srebrenica 

mördades  alla  vapenföra  muslimska  pojkar  av  bosnienserbiska  styrkor  under  generalen  Ratko 

Mladic i juli 1995 (Almgren et al. 2011:403f). 

Intressant är en faktaruta som ska uppmuntra eleverna till att resonera kring historiemissbruk. 

Där finns det kommentarer från en serbisk hemsida gällande Kosovos förhållande till Serbien. Här 

uppmärksammas den starka och heroiska serbiska ortodoxa tron som förmådde hjältemodiga kristna 

serbiska soldater att välja döden och det himmelska kungadömet framför att leva i vanära i det  

muslimska  Ottomanska  riket  i  slaget  vid  Trastfälten  (Kosovo  Polje)  år  1389  (Almgren  et  al. 

2011:405). 

Krigen  och  konflikterna  i  Tjetjenien  nämns  i  kontexten  av  Sovjetunionens  fall.  Här 

uppmärksammas den stora muslimska befolkningen i södra Kaukasus som efter Sovjetunionens fall 

fick  utrymme  för  nationalistiska  frigörelse  från  Ryssland.  Religionen  får  spela  roll  som 
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identitetsmarkör för separatisterna då det görs tydligt att de är muslimer och Rysslands rädsla för att 

andra  religiösa  eller  etniska  minoriteter  skulle  inspireras  av  det  tjetjenska  upproret  underblåste 

konflikten (Almgren et al. 2011:408). 

Terrorism eller religiös fanatism

Den 11:e september 2001 får tillsammans med vedergällningen mot Afghanistan ett eget kapitel i 

boken. Här benämns terrororganisationen al-Qaida som en extremmuslimsk organisation med sin 

bas i det talibanstyrda Afghanistan även om den högsta företrädaren var en saudiarabisk miljardär: 

Usama bin Ladin. En anledning till angreppet på Förenta Staterna är al-Qaidas bild av att Förenta 

Staterna försöker bekämpa islam och de muslimska folken. Jihad eller "det heliga kriget" blir därför 

ett legitimt verktyg i kampen för att återupprätta de muslimska folken (Almgren et al. 2011:409). 

Rubriken Den muslimska världen reser sig diskuterar hur de arabiska revolutionerna mot diktatur 

och envåldshärskare spred sig med start i Tunisien under 2010. Revolutionen är främst en ungas och 

de välutbildades  kamp mot  totalitära  system och demokrati  med fria  val  är  centrala  i  kampen. 

Boken  hävdar  att  det  nu  finns  hopp  för  att  demokrati  ska  bli  norm och  inte  undantag  i  den 

muslimska världen (Almgren et al. 2011:410). 

Hemmaplan eller del i en globaliserad värld

I kapitlen om Sveriges välfärdsstat lyfts religionen upp som något omodernt. Särskilt i fråga om 

äktenskapet  så  har  kyrkans  inflytande  och  betydelse  minskat.  De  flesta  svenskar  ser  idag 

äktenskapet som en strikt privat och personlig företeelse och kyrkans inflytande på kärnfamiljen 

och samhället har minskat (Almgren et  al.  2011:431). Under rubriken:  Kamp mellan ideologier  

övergår till kamp mellan civilisationer? förs en rad resonemang om religionens betydelse i dagens 

globaliserade samhälle.  Författarna hävdar att  religionens politiska makt och påverkanskraft  har 

blivit tydlig under de senaste årtiondena. Religion är inte längre något som endast gäller individen 

eller praktiken som böner eller kyrkobesök. 

Samuel  Huntingtons  artikel  från  1993  The  Clash  of  Civilisations  beskrivs  kortfattat.  Här 

hävdas att den västerländska kristna civilisationen står i konflikt med exempelvis den muslimska 

världen. Dock nämns mycket av den kritik som har förts fram mot Huntingtons tes (Almgren et al.  

2011:439).
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Epok: Historia 1b

Religion och avkolonisering

Även  i  denna  bok  är  det  eurocentriska  förhållningssättet  till  historia  förhärskande.  Först  i 

förhållande till Suezkrisen år 1956 så nämns religion för första gången. Då klargörs det att staten 

Israel är judisk och att den står i konflikt med de olika arabstaterna (Elm & Thulin, 2011:291).  

Nästa notis om religion kommer först i kapitlet om avkoloniseringen. Här nämns religionen islam 

som en  historisk  enande  kraft  för  regionen  Mellanöstern  som hade  givit  folken  i  området  en 

gemensam kultur och värdebas. Det noteras att genom att den judiska staten Israel skapades så lades 

det en grogrund för konflikter och krig (Elm & Thulin, 2011:301f). 

I frågan om avkoloniseringen av den indiska halvön och de stora europeiska områdena i Asien 

så framhålls den muslimska separatismen som anledningen till splittringen av Indien. Hinduerna 

sägs ha velat behålla ett enat Indien medan muslimerna kämpade för en egen stat. Mahatma Gandhi 

framhålls  som anledningen till  att  Storbitannien  frivilligt  släppte  de  indiska  områdena.  Gandhi 

kämpade  för  ett  enat  land  med  alla  de  tre  stora  religionerna,  hinduism,  islam  och  sikhism 

representerade.  Dock  kämpade  de  olika  religionerna  snart  mot  varandra  och  Gandhi  mördades 

slutligen av en fanatisk hindu. I en faktaruta presenteras de starka ledare som Indien har haft efter 

självständigheten.  Här  nämns att  Indira  Gandhi  mördades  av sin sikhiske livvakt  utan närmare 

förklaring (Elm & Thulin, 2011:304f). 

En europeisk religiös notis kommer i en faktaruta om konflikten på Cypern. Här finns det en 

bild på den ortodoxa ärkebiskopen Makarios III som under en period var både politisk och religiös 

ledare för ett Cypern i kris. Det klarlägs att efter Markarios död år 1977 så har ingen efterföljare 

lyckats att bli både religiös och politisk ledare för önationen och att många svenskar har tjänstgjort i 

de internationella fredsbevarande styrkorna (Elm & Thulin, 2011:317). 

Texterna som behandlar Afghanistankonflikterna innehåller en mängd religiösa notiser och ett 

religiöst  språk.  En allt  större muslimsk befolkning i  Sovjetunionens södra delar inspirerades av 

islamisk  fundamentalism i  framförallt  Iran  och därför  ville  Sovjetunionen kväsa  de  muslimska 

självständighetskänslorna. Ett led i den här processen blev invasionen av Afghanistan och försöket 

att  upprätthålla  den  kommunistiska  regimens  ställning  gentemot  islamistiska  separatister  och 

rebeller.  En  av  dessa  grupper  är  talibanerna  som  enligt  boken  är  en  etnisk  och  religiös 

fundamentalistisk islamisk grupp. Gruppen tvingade exempelvis  igenom att  kvinnor  skulle  bära 

muslimsk  klädedräkt,  männen  fick  inte  raka  sig  och  västerländska  influenser  som musik  eller 
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television förbjöds (Elm & Thulin, 2011:325f).

Gällande religion i den amerikanska medborgarrättsrörelsen så nämns inte Martin Luther King 

med en religiös titel utan som doktor. Däremot så framhålls det att John F. Kennedy är den hittills  

enda katolik som har blivit president i Förenta Staterna (Elm & Thulin, 2011:328).

Brödrafolkens krig

I  underkapitlet  som behandlar  Jugoslavien så nämns religion igen.  I  beskrivningen av den inre 

söndringen så nämns förekomsten av tre olika religioner, fyra olika språk, två alfabet och fem olika 

nationaliteter.  Särskilt  hålls  de  gamla  historiska  konflikterna  fram  som  en  anledning  till 

motsättningar inom samhället. De gamla gränserna mellan kristet och muslimskt, öst och väst, nord 

och syd var alla ingredienser i en begynnande konflikt (Elm & Thulin, 2011:341). Bosnien blir av 

naturliga skäl arenan för de religiösa konflikterna enligt författarna. Boken hävdar att befolkningen 

bestod av: "serber, kroater och bosniska muslimer". 

Boken klargör dessutom att de bosniska muslimerna ursprungligen var serbiska kristna som 

hade konverterat under den turkiska tiden. Konflikten fick en tillsvidarelösning efter år 1995 när 

landet  delades  upp i  en  kroatiskmuslimsk  del  och  en  serbisk  del.  Kosovokonflikten  behandlas 

dessutom  och  här  visar  boken  upp  hur  viktigt  området  är  för  serberna.  Många  kulturella 

minnesmärken som kyrkor och kloster ligger i  Kosovo och landet ses som serbernas historiska 

ursprungsland. De muslimska turkarna ska ha drivit ut de kristna serberna ur Kosovo under 1600-

talet och muslimska albaner flyttade in istället (Elm & Thulin, 2011:342f). 

I en faktaruta ges en förklaring till begreppet etnisk rensning. Här sägs det att stater under 

historien har försökt åstadkomma etniskt homogena stater och grupper genom att förtrycka andra. 

De  exempel  som  nämns  innehåller  religiösa  element.  Nazisternas  övergrepp  på  judar, 

kolonialmakternas förföljelser av ursprungsbefolkningar runt världen och konflikterna i Jugoslavien 

får stå som exempel. Det skrivs att det främst var den muslimska befolkningen som drabbades i 

Bosnien men att alla grupper drabbades i någon omfattning (Elm & Thulin, 2011:344). 

Mellanöstern som region eller religion

Mellanösternkonflkten heter ett kapitel som ger mycket stoff att arbeta med. En faktaruta behandlar 

på  första  sidan  islamisk  fundamentalism.  Här  beskrivs  grunderna  i  1960-talets  proteströrelse 

gentemot  västerländsk  kultur  och  livsstil.  Det  skrivs  att  den  islamiska  fundamentalismen  ville 

behålla  västerländsk  teknologi  men  göra  sig  av  med  yttre  inverkan  på  samhället  och  låta  den 
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islamiska  religionen styra  samhället  och  genomsyra  politiken.  Den islamiska  fundamentalismen 

påverkade alla länder i Mellanöstern och i samband med att de här grupperna fick kontroll över den 

viktiga oljan så fick de ett starkt vapen i konflikten med det oljeberoende västerlandet (Elm & 

Thulin, 2011:346).

Israel får ett eget underkapitel och här ges en historisk tillbakablick till den politiska rörelsen 

sionismen och den ökade judiska inflyttningen till  det  turkiska Palestina under 1800-talet.  Den 

politiskt viktiga judiska befolkningen i Förenta Staterna garanterade amerikanskt stöd till den unga 

nationen  och  den  arabiska  befolkningen  tvingades  bort  från  sitt  land.  Den  judiska 

bosättningspolitiken nämns som en försvårande omständighet i processen att lämna tillbaka land till 

palestinierna.  Jerusalem beskrivs  i  en  bildtext  som en politisk brännpunkt.  De många religiösa 

byggnaderna och platserna försvårar konflikten då både judar och muslimer hävdar att området är 

deras enligt religiösa berättelser (Elm & Thulin, 2011:346ff). 

I en faktaruta diskuteras bergreppet terrorism. Boken klargör att det kan ses som den "svages 

krig".  Boken  hävdar  att  stater,  organisationer  och  enskilda  personer  har  varit  ansvariga  för 

utövandet av terorism genom historien. Som exempel nämns de judiska extremister som kämpade 

för Israels bildande och som var ansvariga för diplomaten Folke Bernadottes död år 1948 (Elm & 

Thulin, 2011:349). 

Irans historia från västerländskt insprirerat "kejsardöme" till dagens islamiska stat avhandlas 

summariskt. Det framgår att den islamiska revolutionen drevs av "fundamentalistiska präster" med 

ayatollah Khomeini i spetsen. Konflikten med Irak avhandlas men då ur perspektivet att den visade 

att Sovjetunionen var så försvagad så de valde inte sida mot Irak som stöddes av Förenta staterna 

vilket förlängde konflikten (Elm & Thulin, 2011:350). 

Nutid och framtid eller mångfald och framtid

Bokens sista kapitel försöker ge en bild av den moderna historien. Förenta staterna får stå som 

fokuspunkt  och  dess  inblandning  i  diverse  internationella  konflikter  ger  kronologin.  Som 

förstärkande bild finns en bild av terrordådet mot World Trade Center i New York 2001. Det är en 

bild av ett brinnande torn och ögonblicksbilden när det andra planet kraschar i torn nummer två. 

Här  klargörs  det  att  dådet  utfördes  av  en  fundamentalistisk  muslimsk  grupp  och  att  detta  var 

anledningen till Förenta staternas krig mot terrorismen (Elm & Thulin, 2011:360). 

Afghanistan får i den här kontexten en stor betydelse i att illustrera den nya världsordningen. 

Talibanerna utmålas som en muslimsk fundamentalistisk grupp som måste bekämpas men det finns 
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enligt  boken  rörelser  för  att  minska  spänningarna  mellan  Förenta  staterna  och  den  muslimska 

världen.  Globaliseringen  ses  som  framtidens  melodi  även  om  framgångssagan  störs  av 

fundamentalistiska grupper, nationalistiska separatistiska element och en ökad osäkerhet i ekonomi- 

och miljöfrågor (Elm & Thulin, 2011:362). 

Underkapitlet  mångfald  och  framtid får  avsluta  boken  och  det  pekar  på  den  mänskliga 

historiens försök att skapa homogena kulturella enheter. Trots en ökad globalisering så framställs 

fortfarande världen i olika block som exempelvis det rika väst, det nya Kina eller den muslimska 

världen. Boken hävdar att det finns hopp om ett ökat samarbete och en ökad förståelse men att det 

är en lång väg att ena mänskligheten (Elm & Thulin, 2011:365).        

Sammanfattning

Böckerna i undersökningen är väldigt lika varandra och bygger på vad jag skulle vilja kalla en mall  

för hur historiska läromedel ska skrivas. Källmaterialet i böckerna påminner mycket om varandra 

och det finns i själva verket små variationer i det valda materialet. Den kronologiska uppdelningen i  

världshistoriska epoker med sitt eurocentriska fokus är väldigt tydligt. I fråga om religiösa inslag i  

de aktuella kapitlen så är det föga förvånande att de till stor del lyser med sin frånvaro. Böckerna är 

skrivna med hänsyn till andra diskurser än den religionsdidaktiska och således så fylls kapitlen av 

vad som skulle kunna kallas mer klassisk realpolitik. Samhället får representeras av politisk makt, 

ekonomiska förutsättningar och i fallet Sverige en översikt över de ideologiska förändringarna från 

1945 och fram till publiceringsdatum. Det är inte bara religionen som hamnar i skymundan utan 

även andra sociala perspektiv som exempelvis kultur.
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Slutsats

Beskrivning av religion i läroböckerna

Religionen ses som lite av ett undantag i de historiska läroböckerna. Religionen behandlas inte alls 

som en integrerad del av "vårt" samhälle i senmodern historia. Det råder ingen tvekan om att i den 

normerande beskrivningen av historia så spelar religionen ingen roll i den politiska historien ur en 

"västerländsk" kontext. De få gånger kristendomen nämns explicit så är det enskilda företrädare 

som exempelvis påven eller pastorn Martin Luther King som nämns. Kristendomen blir på det sättet 

en passiv åskådare och inte en aktör på den globala arenan. När kristendomen agerar så är det inte 

något  samfund  eller  den  kristna  församlingen  utan  på  individnivå.  De  individuella  aktionerna 

utmålas dessutom som positiva och nämns främst i kontexter av medborgarrättskamp, kamp för 

mänskliga rättigheter eller i kampen för länders frigörelse som i exemplet med påvens inblandning i 

den polska frihetskampen mot Sovjetunionen. Det är givet att  i  en analys av tidigare historiska 

epoker så hade resultatet blivit annorlunda. 

Judendomen nämns egentligen bara i en kontext i efterkrigstidens historieskrivning och det är 

i Palestinakonflikten. Här tydliggör böckerna att landet Israel mer eller mindre gavs till en judisk 

sionistisk befolkning som utvandrade från Europa efter nazisternas förföljelser. Judendomen får i en 

av böckerna en längre historisk presentation där den judiska historien tillbaka till  förkristlig tid 

presenteras  och  vilka  anspråk  judarna  gör  på  landområdet  ifråga.  Intressant  är  även  att  en  av 

böckerna tar upp den judiska befolkningen i Förenta Staterna som en starkt bidragande orsak till  

den  judiska  statens  grundande.  Det  hävdas  att  den  demokratiska  processen  i  Förenta  Staterna 

möjliggjorde statsbildningen eftersom amerikanska politiker inte ville stöta sig med den politiskt 

viktiga judiska befolkningen. Staten Israel beskrivs som en "västmakt" och eventuella övergrepp 

eller  konflikter  med  den "arabiska"  befolkningen  i  området  avfärdas  mer  eller  mindre  som ett 

försvarskrig i böckerna. 

Jerusalem är den punkten som får representera de religiösa konflikterna i området. I boken 

Epok  exempelvis  utmålas  Jerusalem  som  en  religiöst  viktig  stad  eftersom  både  judiska  och 

muslimska helgedomar finns i staden. Intressant är att kristendomen lämnas utanför den ekvationen 

och inte nämns. Att staden dessutom är helig för den kristna tron är på ett sätt inte viktigt och det 

här är ett till tecken på att kristendomen spelar en passiv roll. Judar och muslimer är i konflikt kring 

stadens betydelse men kristendomen får implicit en roll som åskådare snarare än intressent.
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Religioner i konflikt

Rörande  avkoloniseringen  av  världen  så  nämns  religion  främst  i  kontexten  av  den  indiska 

subkontinentens  frigörelse  från  Storbritannien.  I  den  här  konflikten  så  duggar  de  religiösa 

begreppen tätt.  Varje part  i  konflikten presenteras  som religiösa tillhörigheter.  Det är  hinduiska 

indier  med  den  fredssträvande  och liberala  Mahatma Gandhi  i  konflikt  med separatistiska  och 

misstänksamma muslimer som till  varje  pris  vill  ha ett  eget  land. Både den hinduiska och den 

muslimska befolkningen presenteras inte närmare utan de behandlas som en anonym massa som 

styrs av sina respektive ledare. Själva brytningen mellan Indien och Pakistan framställs som att 

båda länderna rensades genom “folkförflyttningar” från avvikande religiösa grupper. Detta hävdar 

jag är en alltför simpel förklaring och de stora variationer i religion som fortfarande finns i området  

glöms bort.

Den religiösa tillhörigheten ses som en anledning till de mord på politiska ledare som har 

drabbat främst Indien. Böckerna anser att gärningsmännens religiösa bakgrund är det viktiga och de 

eventuella politiska anledningarna hamnar i skymundan. Genom att beskriva de olika folkmassorna 

utifrån religiösa benämningar som enda identitetsmarkör  hävdar  jag att  en alltför  enkel bild av 

situationen ges. Politiska anledningar som utförligt beskrivs i andra konflikter och i andra delar av 

de avkoloniserade områdena göms här under ett lager av religion. Indien och Pakistan är de två 

länderna som diskuteras i perioden efter frigörelsen och här målas Indien upp som världens största 

demokrati,  ett  föregångsland i  regionen och ett  mer modernt samhälle.  Det muslimska Pakistan 

beskrivs istället som ett bakåtsträvande land där demokrati inte har fått så stort genomslag och en 

religiös samhällsstuktur upprätthålls, delvis genom förtryck. Intressant är även att de muslimska 

områdena i Indien som fortfarande finns nämns endast i sammanhanget att de är de mest oroliga och 

konfliktfyllda.

Aktivitet kontra passivitet

Textavsnitten om Sovjetunionens upplösning är för mig ett avgörande exempel på hur böckerna 

gestaltar religion. I andra konflikter som Vietnamkriget eller avkoloniseringen av Afrika så beskrivs 

separatister som frihetskämpar eller motståndsgrupper som är inspirerade av den europeiska tanken 

om fria nationalstater. Där diskuteras gruppernas religiösa bakgrund inte och det är kampen om 

makt  och  självbestämmande  som  är  det  centrala.  Först  i  diskussionerna  kring  Sovjetunionens 

intervention  i  Afghanistan  så  lyfts  religion  upp  som en  bevekelsegrund  för  konflikt.  Böckerna 

skriver  ut  att  det  är  islamistiska  organisationer  som kämpar  mot  en  yttre  fiende.  Det  ses  som 

“heligt” att bekämpa en icke-muslimsk stat och införa klädes- och levnadsregler utifrån religiös 
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grund.

En  sådan  beskrivning  av  de  islamistiska  motståndsorganisationerna  anser  jag  blir 

problematisk. Kampen för frihet och självbestämmande som har uttryckts explicit hos exempelvis 

Vietcong  försvinner  i  diskussionen  om  Talibanerna.  De  agerar  i  själva  verket  på  andra 

bevekelsegrunder  som är  av  religiös  natur.  De  agerar  inte  utifrån  rationella  politiska  mål  utan 

beskrivs som att de vill ha makt för att kunna förtrycka sin egen befolkning. Inte någonstans nämns 

heller  eventuell  inblandning  från  någon  annan  religion.  Varken  den  angripande  makten  i 

Sovjetunionen eller  en mer tillbakadragen makt  som Förenta staterna diskuteras ur  ett  religiöst 

perspektiv.  Här  blir  islam och  islamister  aktiva  agenter  medan de  kristna  parterna  inte  nämns. 

Religionen blir ett problem i form av islam men en oviktig faktor i diskussionen kring konfliktens 

andra aktörer.

Samma mönster kan skönjas i texterna kring Jugoslaviens förfall och de unga nationalstaterna 

på Balkans problem. Konflikten beskrivs som en konflikt mellan olika kulturer, mellan historiska 

fiender som kristna och muslimer, mellan “öst och väst”. Genom att tillskriva de olika grupperna 

olika attribut så konstrueras förenklade bilder av folkgrupperna. Det som är intressant är att religion 

som identitet bara tillskrivs de bosniakiska muslimerna. Det nämns inte vilka religiösa tillhörigheter 

de andra sidorna i konflikten har. En av böckerna kommenterar hur olika sidor har försökt använda 

sig av religionen i sitt eget historiebruk. Här kommenteras det hur bosniakerna från början är serber 

som har  konverterat  och  att  detta  kan  ses  som en historisk  anledning till  den  serbiska  etniska 

rensningen under de många konflikterna i området. Återigen är islam den religion som förknippas 

med konflikten då de kristna grupperna inte nämns med religionstillhörighet.

Religion eller snarare islam

En allmän slutsats jag kan dra efter att ha läst igenom mitt källmaterial ett flertal gånger är att 

religion behandlas väldigt lite under den undersökta perioden. Religion får inte en plats i jämförelse 

med  andra  aspekter  som  exempelvis  ideologi  eller  politisk  utveckling  men  det  kan  ses  som 

förståeligt eftersom materialet kommer från läroböcker i historia. Det som jag vill lyfta upp med 

undersökningen är  ändå de få  gånger  religion nämns.  Den religion som nämns oftast  är  islam. 

Islamism, islamister och islam som statsbärande religion är vanliga begrepp och den här formen av 

värdeladdade beskrivningar återfinns inte i samma omfattning när det gäller andra religioner. Islam 

utpekas ofta som någonting som särskiljer en grupp från andra. 

Genom att  tillskriva  en  religion  den aktiva  rollen  i  olika  konflikter  eller  sammanhang så 
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hävdar jag att det uppkommer olika problem för lärare och elever att ta ställning till. Islam får ofta  

ta rollen som en aktiv ingrediens i hur samhället ser ut. Detta resonemang återfinns inte gällande 

exempelvis kristendom eller judendom. Islam identifieras dessutom med samhällsstrukturer som ses 

som annorlunda. De muslimska länderna skrivs upp som annorlunda eller i många fall omoderna. 

Den  västerländska  identiteten  som  saknar  religion  som  en  beståndsdel  ses  som  något 

eftersträvansvärt. Exempelvis i diskussionerna kring den arabiska våren så framhålls hur moderna, 

utbildade ungdomar har satt sig upp mot äldre islamistiska regeringar och värderingar.

Även om läroboksförfattarna inte har gjort medvetna val att utmåla just islam som en särskild 

företeelse och unik  som religion  i  förhållande  till  politik  så  måste  ändå lärare  och elever  vara 

medvetna om att motsvarande företeelser har valts bort i andra sammanhang. Det är naturligt att den 

moderna historien måste diskutera företeelser som terrorism och globalisering. Dock behöver bilden 

av  kopplingen  mellan  religion  och politiska  organisationer  problematiseras.  Genom att  explicit 

diskutera religion endast i konfliktsituationer och då med en tungvikt på islamistiska organisationer 

så anser jag att en delvis felaktig bild utmålas.

Sveriges  moderna  historia  diskuteras  som en separat  företeelse  i  läroböckerna.  Här  är  de 

religiösa notiserna eller kommentarerna ganska få. Ett exempel som tas upp är hur abortfrågan är 

någonting som vi kan se stolt på och att liknande reformer i andra delar av världen har stoppats av 

religiösa argument. Annars så nämns religion främst i förhållande till den ökade invandringen och 

det multikulturella samhället. Här ses religion som någonting skiljt från den svenska kontexten och 

att det är någonting som kommer “hit” med främmande människor. En av böckerna drar dessutom 

en parallell mellan mångkultur, religion och ett problematiskt begrepp som hedersmord. Det här 

tycker jag är en problematisk formulering och bör diskuteras i lärandemiljön.

Mitt resultat stämmer till stor del med de synpunkter som tidigare forskare har fört fram. De 

nya läroböckerna är ofta omarbetade versioner av äldre böcker och därför påminner de mycket om 

varandra. Som Susanne Olsson (2010) visar så kan läroböckerna bidra till att det bildas en skev eller 

felaktig  bild  av  "den  andre".  Utifrån  böckernas  beskrivning  av  främst  islam så  hävdar  jag  att 

muslimer och de muslimska staterna framställs som konfliktsökande, omoderna och annorlunda. 

Den bild som böckerna ger av religion är att den är en anledning till konflikt, snarare än förbrödning 

mellan  olika  folkslag.  Läroböcker  i  historia  för  gymnasiet  behöver  problematiseras  och  lärare 

behöver kunna förhålla sig till det läroboksmaterial som används.

Precis  som  i  rapporten  Utbildningens  dilemma  –  Demokratiska  ideal  och  andrafierande  

praxis  (2006) beställd av Kulturdepartementet så visar min undersökning att läroböckerna utgår 

ifrån en "vit" kulturell kontext och implicit förstärker vilka kulturella uttryck som är önskade. Här 
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hävdar jag att religion utelämnas ur "vår" kontext. Religionen ses som något som främst rör "den 

andre".  I  den  historiska  beskrivningen  av  avkoloniseringen,  konflikterna  i  Mellansöstern  eller 

Förenta staternas "krig mot terrorismen" så ses religionen som en förevändning till konflikt från de 

"mindre  utvecklade"  staterna  eller  grupperna.  Detta  förstärker  bilden  av  ett  modernt  och 

demokratiskt väst som ges tolkningsföreträde gentemot andra grupper i världen. Rollen som aktiv 

och  aktör  ges  till  de  som genom våld  vill  förtrycka  och  isolera  sig  från  omvärlden  och detta 

förstärker dikotomin mellan vi och dem i den globala kontexten.

I förhållande till Marcus Ringkvist och Richard Tholins undersökning av hur islam framställs 

från  2012 så  blir  min  forskning en  till  pusselbit  i  den  kronologiska  förklaringen  av  hur  islam 

konstrueras.  Min  undersökning  visar  och  bekräftar  bilden  av  att  religion  skrivs  ur  ett  tydligt 

utifrånperspektiv.  Eftersom  min  undersökning  behandlar  historiska  läromedel  så  ger 

undersökningarna tillsammans en mer komplett bild av vilka bilder av islam som eleverna möter i 

skolgången. Genom att förenkla för mycket eller behandla aspekter av religionen alltför summariskt 

så  bidrar  läroböckerna  till  en felaktig  eller  vinklad bild  av "den andre"  som lärare måste  vara 

medvetna om och kunna förhålla sig till i undervisningen av framtidens medborgare. 

Framtida forskning

Det finns stora möjligheter att utföra ytterligare forskning på angränsande områden som exempelvis 

hur religionen porträtteras under andra epoker. För blivande lärare kan det vara intressant att arbeta 

med sambanden mellan skolämnen. Det är värdefullt att se till hur ämnena kan samarbeta men 

också att synliggöra hur de olika ämnena påverkar varandra. Analyser av läromedel ger blivande 

lärare möjlighet att reflektera över vilka strukturer som omger och påverkar oss. Det ger oss 

möjligheter att kritiskt läsa läroböcker och kunna ta hänsyn till de problem och möjligheter som 

detta innebär.
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