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Där här uppsatsens huvudsakliga fokus ligger på att analysera ett litet antal exemplar av 

svenska historieläroböcker för högstadiet och gymnasiet. Ämnet för analysen är det som 

kallas för orientalism eller hur Edward Said poängterade hur han tyckte att de västerländska 

akademiska institutionerna hade gjort den orientaliska världen till en västerländsk diskurs som 

de använde som medel för att definiera araben och arabvärlden utifrån. Said poängterade det 

specifika sätt på vilken arabvärlden porträtterades i västvärlden av akademiker, i läroböcker 

och olika typer av visuell media. Said menade att detta västerländska synsätt var i grunden 

falskt och hans motivation att föra fram sitt budskap resulterade i hans välkända verk 

Orientalism. I detta verk poängterade han diskursens makt och hur man genom denna skapade 

föreställningar som hade arbetat sig in i det västerländska kollektiva minnet. I den här 

uppsatsen ämnar vi därför ta oss en titt på araben och arabvärlden porträtteras i svenska 

historieläroböcker och i anslutning till detta diskutera, ur ett lärandeperspektiv, de 

komplikationer som kan uppstå på grund av hur ett givet ämne, må det vara historia, kultur, 

religion, folk etcetera, behandlas i ett informationssammanhang.  

 

Nyckelord: diskurs, orientalism, lärandeperspektiv, lärobok, media  
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1. Inledning  
Fokus har under åren efter elfte september-attentaten legat på att försöka förklara varför de 

skedde. Något som ansetts ha stor betydelse var att det var människor från mellanöstern som 

begick attentaten och att deras religiösa uppfattning var Islam. Man har alltsedan dess i 

västerländsk media försökt förklara vad Islam går ut på och på vilket sätt Islam spelade en roll 

i attentaten och vad det var för människor som i begick attentaten. Att det råder delade 

meningar om vad som var de fundamentala orsakerna till dåden är ett knappast omtvistat 

faktum. Men det är en sak att bedöma och förklara en relativt isolerad händelse, en annan när 

förklaringarna problematiseras av det faktum att det i väst existerar förutfattade meningar om 

länderna och människorna i de områden som idag kallas Mellanöstern och Asien, områden 

som också gått/går under benämningen orienten. 

 

Av centralt intresse för denna uppsats är tesen att de uppfattningar som existerar i väst om den 

muslimska världen, inte uppkommit av en slump, utan att de är en följd av den europeiska 

civilisationens konsekventa strävan att kategorisera vad den muslimska världen, vad den 

orientaliska världen, var för något i förhållande till västvärlden. Denna strävan ska ha yttrat 

sig i att i samband med den europeiska koloniseringen av världen så utvecklades ett intresse 

för att, i bland annat politiskt, ekonomiskt och militärt syfte, på akademisk väg kontrollera 

och kategorisera orienten och dessutom skapa en kontrast mot vilken den europeiska kulturen 

kunde jämföra sig. Denna akademiska strävan att i politiskt syfte nå kunskap om den 

muslimska världen har kommit att kallas för orientalism, något som kommer att redogöras för 

i teoriavsnittet. 

 

Denna tes blir dock även relevant ur ett utbildningsperspektiv. Det material som skolan till 

största delen sätter sin tilltro till är läroböckernas skildringar av omvärlden utanför Sverige. 

Hur objektiva är dessa skildringar dock? Den frågan må förbli obesvarad men, den fråga som 

kan belysas är, på vilket sätt belyses kulturer utanför Sverige i svenskt läromedel eller i detta 

fall, hur framställs eller behandlas Islam, araben och arabvärlden i svenska läroböcker och 

med koppling till detta; vilka konsekvenser kan dölja sig i bruket av läroböcker som centralt 

undervisningsmaterial?  
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1.1 Syfte  

Med den här uppsatsen ämnar vi ta reda på hur ett antal historieläroböcker för gymnasiet 

framställer Islam, arabvärlden och araben. Detta gör vi med utgångspunkt i en ledande 

teoretikers tes om hur just Islam, arabvärlden och araben generellt sätt uppfattas och 

framställs i västvärlden. Med utgångspunkt i resultatet och utifrån ett läromedels- och 

undervisningsperspektiv kommer en diskussion föras om vilka konsekvenser det kan innebära 

att arabvärlden och araben eller ett annat givet ämne skildras och behandlas så som det gör i 

läroböcker. Resultatet kommer att diskuteras utifrån centrala resonemang i Edward Saids verk 

Orientalism1 och ett exempel på tidigare svensk forskning rörande framställningar av ett ämne 

i läroboksform. 

 

1.2 Material & Avgränsning 

I enlighet med uppsatsens syfte så vi valt att utgå ifrån Edward Saids Orientalism i vilken han 

argumenterade för hur orientalismen föddes som diskurs inom den europeiska akademiska 

världen och hur denna diskurs skapade och ledde till uppkomsten av en mängd uppfattningar 

och föreställningar i västvärlden, om vad orienten var och likaså om människorna i det 

området. Begreppet Orienten indelas vanligtvis i det som kallas för Främre Orienten, 

innefattande Mellanöstern, Nordafrika och västra Asien, och Bortre Orienten, omfattande 

sydöstra och östra Asien och alla länder inom dessa områden.2 Viktigt att nämna här är att då 

avsnitten i läroböckerna vi ämnar analysera spänner över större delen av ovanstående 

definition så kommer vi i uppsatsen att då vi diskuterar Orienten i allmänna termer alltid att 

avse hela det område som går under begreppen Orienten enligt ovanstående. Saids teori och 

argument redogörs för i teoriavsnittet. Utifrån Saids argument om orientalismen ämnar vi 

därefter ta reda på hur Islam, araben och arabvärlden framställs i svenskt 

undervisningsmaterial och i det syftet har ett givet antal läroböcker för gymnasiet från 1990- 

talet och fram till idag valts ut för undersökningen. Dessa läroböcker kommer att närmare 

presenteras i analysavsnittet. Då svenskt undervisningsmaterial kommer att analyseras blir det 

ur den händelsen nödvändigt att presentera hur forskningsläget i Sverige kring Orienten och 

Islam ser ut idag. Vidare är vi i behov av forskningsexempel i vilka man problematiserar 

lärobokens roll i undervisningen. Till vår hjälp har därför Kjell Härenstams bok Skolboks-

                                                 
1 Said, Edward. 1978. 
2 Allén, Sture. Svenska Ordboken. 
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Islam3 använts i syfte att kunna jämföra våra resultat gentemot. Även Härenstam redogörs för 

i teoriavsnittet. 

 

Viktigt att notera är att avsikten med studien varken är att verifiera eller falsifiera Saids tes 

utan snarare att utifrån Saids argument ta reda på hur situationen ser ut ifråga om huruvida 

Said har belägg för sitt argument i fråga om hur Islam och araben framställs i svenskt 

undervisningsmaterial och vad detta kan få för konsekvenser ur ett undervisningsperspektiv. 

Huruvida Saids argument i sig själva håller eller inte, i fråga om det svenska 

undersökningsmaterialet, är inte av direkt betydelse för denna undersökning utan resultatet 

kommer, oavsett vartåt det pekar, att fungera som en av utgångspunkterna för resonemanget 

som förs i arbetets avslutande diskussion. Att vi tar reda på hur just araben och arabvärlden 

och dess historia framställs hänger bara ihop med att vi har det som utgångspunkt. Vi är 

således inte ute efter att i närmare grad ta reda på om exempelvis de historiska fakta som 

framläggs i läroböckerna är korrekta utifrån, exempelvis, arabisk historieskrivning. Gör vi 

ändock så i något fall är det i syfte att endast poängtera möjliga brister hos en lärobok. 

 

1.3 Metod & Analysbeskrivning 

Då studien är tänkt att konkretisera aspekter ur sociala och samhälleliga sammanhang genom 

en empirisk studie, är undersökningen en kvalitativ sådan.4 Då syftet med studien är att ta reda 

på huruvida Saids argument, som de framförs i Orientalism går att konkretisera genom en 

analys av svenskt läromedel, så innebär det ett deduktivt angreppssätt. Denna metod går ut på 

att man ställer upp allmänt formulerade grundantaganden, hypoteser, utifrån en teori i syfte att 

testa teorin.5 Då Saids argument lyfts fram och argumenteras utifrån i en läroboksanalys utgår 

vi därigenom från en teori, det vill säga Saids teori om orientalismen. Det vi gör är inte en 

diskursanalys då vi utgår ifrån en redan utförd sådan. Vårt angreppssätt vid analysen kommer 

att vara kritiskt i så mån att vi huvudsakligen koncentrerar oss på vilken mängd text vårt ämne 

ägnas i böckerna, hur vårt valda ämne beskrivs och redogörs för, d.v.s. vilken typ av ordval 

som gjorts vid beskrivningar och vilken typ av tendens som kan utläsas från författarens sida. 

Detta är dock inget absolut angreppssätt från vår sida utan markerar endast hur vi generellt 

sätt tittar på de utvalda texterna i syfte att ge en generell bild av hur framställningarna, av 

Islam, araben och arabvärlden, ser ut.  

                                                 
3 Härenstam, Kjell. 1993. 
4 Alvesson, Mats & Deetz, Stanley. 2000. sid, 7. 
5 Bra Böckers Lexikon. 1974. sökord: deduktiv. Sid, 251.  
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Självklart kan inte vi komma med något svar om hur läroböckerna borde ha varit skrivna eller 

vårt ämne framställt, och vi står på inget vis utanför den ”diskursiva struktureringen”6 då vi är 

precis lika bundna av denna. Givetvis är vi i skrivande stund beroende av och påverkade av 

Saids och Härenstams resonemang kring diskurser respektive undervisningslitteratur och vår 

analys av de av oss utvalda läroböckerna kan inte bli något annat än tendentiös, ur ett sådant 

perspektiv. Detta beror på att hur insiktsfull än någons analys må vara så är analytikern 

förankrad i de diskurser denne vill undersöka och kan således inte befinna sig på en objektiv 

plats utanför de diskursiva strukturerna och säga sanningen, då sanningen i sig själv är en 

diskursiv konstruktion.7  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 Jörgensen, M-W. & Phillips, L. 2000. sid, 56. 
7 Jörgensen, M-W. & Phillips, L. 2000. sid, 56. 
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2. Teoriavsnitt 

2.1 Said och Orientalismen  

Edward Said föddes 1935 i Kairo och fick där sin tidiga skolning som sedan fortsatte i USA 

vid Princeton och Harvard. Vid utbrottet av Arabisk-israeliska kriget 1967 förändrades hans 

liv. Han befann sig plötsligt i en miljö som var hotfull gentemot araber, arabiska idéer och 

arabiska nationer. Stödet för Israel var närmast totalt och placerade Said, en respekterad 

akademiker, i en svår situation. Han började nu uppfatta sig själv som en palestinier med en 

förträngd kulturell bakgrund.8 Said motiverade detta steg med att frågan om den palestinska 

identiteten alltid varit omstridd eftersom palestinier alltid stått utanför den Israeliska staten, 

och som en effekt därefter, spritts ut över världen. Said upplevde ockupationen av Palestina 

och behandlingen av människorna som levde där som endast ännu ett exempel på europeisk 

kolonialism. Det var denna kolonisering som fick Said att vilja undersöka den västliga 

imperialistiska diskursen och väva samman sin kulturanalys med sin uppfattning om sin 

identitet.9 Det är genom detta som Said utmärker sig, i hur hans livsvillkor och hans 

identitetsuppfattning ständigt är sammanvävt med och eller bildar den fundamentala 

kontexten för allt han skrev.10 

  

Det var med utgångspunkt i dessa uppfattningar som Said skrev Orientalism och i denna 

driver tesen om att den bild av Orienten som skapats genom orientalismen kommit att skapa 

en mycket seglivad föreställning i västvärlden om vad Orienten är eller bör vara. Han menade 

att genom att orientalismen blev en akademisk diskurs så har föreställningar skapats som 

framställer Mellanöstern, Islam och araben på sätt som gör att västerlandet framstår som det 

utvecklade och upplysta och Orienten som traditionsbundet och outvecklat.  

 

Avsikten med Orientalism var att visa hur Europas ”det andra”, alltsedan 1700-talet, har blivit 

institutionaliserat som en aspekt av Europas kulturella dominans.11 Eller som Said uttrycker 

det: 
Därtill har Orienten bidragit till definitionen av Europa (eller Västerlandet) genom att vara dess motbild, 

motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet. Ändå är inte detta Orienten enbart en föreställning. 

Orienten är en integrerad del av Europas ’materiella’ civilisation och kultur.”12 

 
                                                 
8 Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal. 2001. sid. 3. 
9 Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal. 2001. sid. 4. 
10 Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal. 2001. sid. 5. 
11 Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal. 2001. sid. 49. 
12 Said, Edward. 1978. sid. 64. 
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Ovanstående uttryckte sig, enligt Said, genom orientalismen ”på det kulturella planet och 

även på det ideologiska som en diskursmetod med egna institutioner, egen vokabulär, egen 

forskning, eget bildspråk, egna doktriner och till och med koloniala byråkratier och kolonial 

stil”. 13 

 

2.1.1 Vad innebär orientalism? 

Begreppet Orienten indelas vanligtvis i det som kallas för Främre Orienten, innefattande 

Mellanöstern, Nordafrika och västra Asien, och Bortre Orienten, omfattande sydöstra och 

östra Asien och alla länder inom dessa områden.14 Begreppet orientalism däremot, beskriver 

de olika discipliner, institutioner, undersökningsprocesser och stilar genom vilka Europa lärde 

känna Orienten under ett flertal århundraden och som nådde sin höjdpunkt under 

artonhundratalets imperialism.15 Saids Orientalism tar sin början på 1700-talet i och med det 

europeiska sökandet efter lingvistiska rötter, till de europeiska språken, som gick djupare än 

latinet och grekiskan. Språket man var speciellt intresserat av var sanskrit och under det 

följande århundradet därefter var etnologer, filologer och historiker djupt nergrävda i studier 

av Orienten och den Indoeuropeiska språkgruppen, eftersom det tycktes som om man skulle 

kunna hitta en förklaring och ett ursprung till själva den europeiska civilisationen.16 

 

Said argumenterade således för att orientalism egentligen handlade om Europa, om nationell 

distinktion, ras- och lingvistiskt ursprung. Så när omfattande undersökningar om orientaliska 

språk, historier och kulturer genomfördes så gjorde man det i en kontext i vilken Europas 

överlägsenhet och betydelse inte var ifrågasatt.17 Denna argumentation återfinns även i 

antologin Orienten i Sverige i vilken följande beskrivning återfinns. 
Föreställningen om Orienten har således varit ett produktivt bidrag till skapandet av ett Väst. Inte bara som 

ett konkret överförande av naturresurser och materiella tillgångar, alltså en fråga om dominans, kontroll, och 

tillskansande, utan också genom att tillhandahålla den främmande horisont som Väst behövt för att definiera 

sin egen normalitet.18 

 

Said menade att orientalismen var så vital att myter, åsikter, hörsägen och fördomar som 

skapades av inflytelserika akademiker såsom Ernest Renan, på kort tid upphöjdes till och 

                                                 
13 Said, Edward. 1978. sid. 64. 
14 Allén, Sture. Svenska Ordboken. 
15 Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal. 2001. sid. 49. 
16 Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal. 2001. sid. 50. 
17 Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal. 2001. sid. 51. 
18 Ekström, Simon.  & Gerholm, Lena. 2006. sid, 17. 
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uppfattades som överförd sanning.19 Att sådana föresatser var så kraftfulla menade Said att 

berodde på den absoluta kulturella dominans som Europa åtnjöt och upprätthöll, ekonomiskt 

och militärt i resten av världen. På så sätt blev orientalismen en kontinuerlig reproduktion av 

olika antaganden och uppfattningar.20 Denna process blev starkare under 1800-talet då 

orientalismen utvecklades på ett sådant sätt att de centrala idéerna om Orienten samlades. 

Idén att Orienten var en sensuell och sexuellt liberal, despotisk, mentalt avvikande och 

efterbliven plats skapade en helhet som Said menar att aldrig ifrågasattes. Detta innebar att 

när ett begrepp som ”orientalisk” kom på tal i en text så räckte det som referens för att läsaren 

skulle kunna relatera till en viss kunskapsmassa om Orienten.21 Orientalismen blev i det 

närmaste oantastbar: ”Denna kunskapsmassa föreföll moraliskt neutral och objektivt hållbar.” 

”Den tycktes ha en lika stark epistemologisk status som den historiska kronologin eller den 

geografiska belägenheten.”22 

 

Hela idén att Orienten var utvecklingsmässigt underlägsen fick sedan extra kraft i slutet av 

1800-talet med rasbiologins intåg.23 Denna helhet eller kunskapsmassa stod hädanefter för sig 

själv som i det närmaste moraliskt neutral och objektivt hållbar.24 

 

Orientalism ska alltså betraktas som en diskurs. Said menade att det är endast om 

orientalismen betraktas som en diskurs som det är möjligt att förstå den systematiska disciplin 

genom vilken Europeisk kultur var kapabel att hantera och producera Orienten, politiskt, 

sociologiskt, militärt, ideologiskt, vetenskapligt och imaginärt, under tiden efter 

upplysningen.25 

 

Idén att Orienten är social konstruktion bygger Edward Said på Michel Foucaults resonemang 

om att vårt språk, i våra ord och begrepp, finns invävda en mängd föreställningar och 

betydelser som vi tar för givna utan reflektion. Foucault menade att språket endast fyller en 

maktfunktion. Objektivitet existerar inte utan alla observationer är situerade i observatörens 

och den observerades världar. När en forskare vill säga sanningen så gör han det ur ett visst 

perspektiv, med en viss vokabulär och med ett visst språkbruk och säger således lika mycket 
                                                 
19 Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal. 2001. sid. 51. 
20 Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal. 2001. sid. 51. 
21 Said, Edward. 1978. sid. 322. 
22 Said, Edward. 1978. sid. 322. 
23 Said, Edward. 1978. sid. 324. 
24 Said, Edward. 1978. sid. 322. 
25 Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal. 2001. sid. 62. 
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om det som om undersökningsobjektet. Allt empiriskt arbete blir därför mycket svårt att 

genomföra utan att man hamnar i en situation i vilken man försöker beskriva ett fenomen 

objektivt med hjälp av ett språk som är behängt med förutbestämda betydelser och med 

verktyg utarbetade specifikt för en viss vetenskaplig tradition. Den objektiva sanningen är 

därmed skapad ur ett visst perspektiv, en specifik kunskapstradition som i sin tur fungerar 

som ett verktyg för ideologiska ändamål. (Resultatet blir en bild skapad utifrån specifik 

politisk och vetenskaplig konvention)26 Enligt denna betydelse menade Said att begreppet 

Orienten var en skapelse som var belagd med betydelser som i väst uppfattas som  

självklara.27 

 

Föreställningen om att representationer som de vi möter i böcker motsvarar verkligheten är 

något som Said kallar för ”textuell attityd”. Han argumenterade för att det som Cervantes 

satiriserade i sin bok Don Quixote var att det skulle kunna vara möjligt att begripliggöra den 

oförutsägbara och problematiska röra som människor lever i, genom texter i böcker. Han drog 

därefter parallellen till hur texter om Orienten ansågs uttrycka och representera sanningen. 

Detta innebar att Orienten blev tystad och dess verklighet avtäcktes av Orientalisten, den som 

forskade om Orienten. Eftersom de orientalistiska texterna erbjuder en förtrogenhet med och 

intim närhet till en avlägsen och exotisk verklighet, fick texterna mer status och ansågs ha 

större vikt än objekten de var menade att beskriva. Said menade därför att den typen av texter 

kan skapa inte bara kunskap, utan även själva den verklighet de tycks beskriva. Därför var det 

texterna om Orienten som skapade och beskrev verklighetens Orient.28 Ordet Orienten 

förtydligar dessutom kopplingen till kunskap och makt i det att det inte bara identifierar utan 

även homogeniserar, därför implicerar ordet även en kunskapsmässig och intellektuell 

kontroll över det, det namnger.29 

 

Intressant att nämna i sammanhanget är att Saids sätt att använda sig av Foucault i 

Orientalism har ställts under kritik. Said hävdade med hjälp av Foucault att Orienten endast 

var en diskursiv konstruktion utan förankring i verklighetens Orient. Samtidigt hävdade han 

alltså att det kanske fanns en äkta Orient som man skulle kunna uppnå sanningen om. Ett 

exempel på när Said antyder att det skulle existera ett verkligt ”Orienten” sker i hans 

redogörelse för vad han kallar Orientalismens dogmer och kan illustreras med följande citat 
                                                 
26 Alvesson, Mats. 2003. sid. 9. 
27 Said, Edward. 1978. sid. 319. 
28 Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal. 2001. sid. 66. 
29 Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal. 2001. sid. 49. 
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från Saids bok.30 ”Att abstraktioner om Orienten, i synnerhet sådana som baseras på texter 

som representerar en ’klassisk’ orientalisk civilisation, alltid är att föredra framför direkta 

belägg som hämtas ur dagens orientaliska verklighet.”31 En annan kritik av Said pekar 

dessutom åt det motsatta hållet. I samma stund som Said både kritiserar orientalismen och 

orientalisterna för deras reducerande av Orienten till en spegelvänd version av västerlandet 

och i samma andetag antyder en verklig Orient så uppstod även problemet att han indirekt 

skapade motsatsen till det Orienten som han menade att västerlandet skapat, det vill säga 

Väst. Om Orienten är det som Väst inte är så innebär det underförstått att Väst är det som 

Orienten inte är. I denna andemening kritiserades Said för sin skapelse av ett ahistoriskt och 

homogeniserat Väst.32 Said har också kritiserats för att han tycktes implicera att västvärlden 

hade monopol på tolkningar av den orientaliska världen, tvärtom var Orienten ständigt 

föremål för granskning både utifrån och inifrån Orienten självt, vidare tillkom att Said gav en 

homogeniserande bild av orientalen och blev sedermera kritiserad utifrån bristen på 

genusperspektiv.33  

 

Men Said drev alltså tesen att orientalismen inte framställer Orienten på ett särskilt sätt av en 

slump utan att orientalismen bygger på materiella och institutionella grunder. Han menade att 

den verkade i ett speciellt syfte som grundade sig i historiska, intellektuella och ekonomiska 

sammanhang. Detta syfte skapade en kulturell praktik som Said menade gjorde det möjligt för 

väst att uttala sig om Orienten.34 Orientalismen var med andra ord inget som hittades på ur 

tomma luften utan ”en skapad massa av teori och praktik i vilken det i generationer gjorts 

avsevärda materiella investeringar.”35  

 

I denna bemärkelse identifierade Said ett antal utgångspunkter eller dogmer inom 

orientalismen.36 Dessa fyra till antalet dogmer eller föresatser gick ut på att det, för det första, 

finns en så kallad absolut och systematisk skillnad mellan västerlandet och Orienten. Denna 

skillnad gick ut på att västerlandet är rationellt, utvecklat, humant och överlägset, medan 

Orienten är avvikande, outvecklad och underlägsen. Den andra dogmen handlar om vad 

människor i västvärlden förväntar sig att Orienten ska vara. Said menade att människor i väst 

                                                 
30 Ashcroft, Bill & Ahluwalia, Pal. 2001. sid. 73. 
31 Said, Edward. 1978. sid. 445. 
32 Ekström, Simon.  & Gerholm, Lena. 2006. sid, 18. 
33 Ekström, Simon.  & Gerholm, Lena. 2006. sid, 18-19. 
34 Said, Edward. 1978. sid. 409. 
35 Said, Edward. 1978. sid. 70. 
36 Said, Edward. 1978. sid. 445. 
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inte var intresserade av den faktiska situationen i dagens Orient, ett argument som troligtvis 

hämtade kraft ur Saids uppfattning om att ordet Orient inte nödvändigtvis beskrev det verkliga 

orienten utan snarare föreställningsfältet runt omkring det.37 Detta illustrerar Said genom att 

argumentera för att Orientalismen, förutom den akademiska innebörden, även hade en allmän 

innebörd: 
Den är ett sätt att tänka som grundar sig på en ontologisk och kunskapsteoretisk uppdelning mellan ’orienten’ 

och (för det mesta) ’Västerlandet’. Således har ett mycket stort antal skribenter, bland vilka återfinns poeter, 

romanförfattare, filosofer, politiska teoretiker, ekonomer och imperiernas administratörer, godtagit denna 

grundläggande skillnad mellan Öst och Väst och gjort den till utgångspunkt för omfattande teorier, epos, 

romaner, samhällsbeskrivningar och politiska redogörelser om Orienten, dess folk, seder, ’tänkande’, öde och 

så vidare.38 

 

Utifrån denna uppfattning menade Said att väst var mer intresserat av en abstrakt bild av 

Orienten som var baserad på material som beskrev en ”klassisk” orientalisk civilisation, än av 

framställningar som beskrev Orienten som det faktiskt såg ut. Den tredje dogmen följer 

logiskt på den andra i det att med denna utgår man ifrån att Orienten är evig, enhetlig och 

saknar en förmåga att definiera sig själv. Därför menade Said att man ur västerländsk 

synpunkt ansåg det vara oundvikligt, för att uppnå en vetenskapligt objektiv skildring av 

orienten, att man använde sig av en generaliserad och systematisk vokabulär. Som fjärde 

dogm hävdade Said att orienten var ett hot som antingen måste fruktas eller kontrolleras. Han 

menade alltså att den fjärde dogmen han konstaterat utgick ifrån uppfattningen att orienten var 

lika mycket att frukta som tidigare ”farsoter” som gula faran och mongolhorderna och att det 

föresattes att detta hot måste kontrolleras genom pacificering, forskning, utveckling eller 

ockupation när det var möjligt. 

 

Orientalism handlade alltså, enligt Said, om att skapa ett system för västerländsk kunskap om 

Orienten, det vill säga skapa europeisk dominans över Orienten. Orientalismen var i denna 

bemärkelse en politisk doktrin som kunde tillämpas på Orienten därför att Orienten var 

svagare. Man kan säga att man genom orientalismen på detta sätt, på västerländskt initiativ, 

skapade en jämförelse mellan Västerlandet och Orienten som endast syftade till att framhäva 

och sätta likhetstecken mellan Orientens olikhet och dess svaghet.39 Denna uppfattning 

menade Said var lika aktuell vid tiden för bokens utgivning som vid tiden för orientalismens 

                                                 
37 Said, Edward. 1978. sid. 320. 
38 Said, Edward. 1978. sid. 65. 
39 Said, Edward. 1978. sid. 321. 
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födelse som akademisk diskurs. Han menade att uppfattningen om Orienten och dess folk 

reproducerades i massmedia utan ifrågasättande då uppfattningen om vad Orienten är eller bör 

vara uppfattas som något självklart. Edward Said ger därför i sin bok exempel från film och 

TV-produktioner om hur orienten och araben, enligt honom, oftast framställs. Han noterar hur 

traditionella arabiska roller på film är exempelvis slavhandlare, kameldrivare, valutasvindlare 

eller färgstarka skurkar. Enligt Said förknippas araben med ”liderlighet” och ”blodtörstig 

ohederlighet”. Araben är dessutom i grunden ”sadistisk, svekfull och lågtstående”. I 

nyhetsinslag på TV noterar Said att araben ofta förekommer i stort antal. Vanligtvis får man 

alltså se bilder som visar uppretade folkmassor, elände eller irrationella gester. Said menade 

att man med dessa bilder förmedlade en brist på individualitet, opersonlighet och människor 

utan personlig bakgrund.40 Vidare noterade Said att om araben någon gång fick så stort 

utrymme att han uppmärksammades så var det allt som oftast i samband med något negativt.41 

 

Trots Saids Orientalism och trots att Said under 1980- och 90-talet utökade sin kritik mot 

orientalismen påpekar Douglas Little i American Orientalism hur den amerikanska publiken 

ständigt matades med orientalismens bild av Orienten, av araben och uppfattningen av islam, i 

ett flertal uppmärksammade böcker, debattartiklar och populärmedia. Dessa talade ständigt 

om Orienten, araben och islam och drog likhetstecken mellan dessa och djihad, det heliga 

kriget. En indirekt konsekvens av detta var att den dåliga stämningen mellan ”Öst” och ”Väst” 

ständigt hölls levande.42  

 

2.2 Härenstams forskning 

Kjell Härenstam har i sin avhandling Skolboks-Islam undersökt vilken bild svenska 

religionsböcker för låg-, mellan- högstadieskolan och gymnasiet ger av islam. Böckerna 

Härenstam använt sig av är från 1940-talet och fram till slutet av 1980-talet. Viktigt att notera 

om följande redogörelse är att denna endast syftar till att utgöra ett exempel på vad vi vill 

undersöka i denna uppsats. Härenstam tar här som ovan nämns upp endast ett av de tre ämnen 

som vi ämnat titta närmare efter i de av oss utvalda läroböckerna. Att Härenstam endast tar 

upp religionsaspekten och dessutom ur religionsläroböcker, till skillnad från 

historieläroböcker som vi nyttjat, är inte av betydelse för våra eventuella resultat från vår 

                                                 
40 Said, Edward. 1978. sid. 427. 
41 Said, Edward. 1978. sid. 426. 
42 Little, Douglas. 2002. sid, 35-37. 
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läroboksanalys. Vi gör så för att poängtera och exemplifiera vad Said menade med sin kritik i 

Orientalism. 

 

Upplägget i Härenstams bok är tematiskt, han har valt sex olika begrepp/ord som han 

undersöker hur de används och förklaras i de svenska skolböckerna. Av utrymmesskäl är 

endast tre av dessa – Gud, Djihad och Kvinnan/Familj representerade i denna bok, de övriga 

tre – Koranen, Muhammed och Islam i dagens värld finns i ett supplement. Endast en kortare 

sammanfattning för de sista tre återfinns i bokens avslutande del. Inför vart och ett av dessa 

begrepp/ord börjar författaren med att visa vad läroplanerna skriver hur kurserna skall 

behandla detta. Detta följs upp av att olika muslimer får definiera begreppen, för att sedan se 

hur skolböckerna beskriver det hela och vilket utrymme man ger. 

 

Gud är Allah, Allah är Gud. Allah är den samme som den kristne och judiske guden, Allah är 

enbart det arabiska ordet för Gud, på samma sätt som det finska namnet på Gud är Jumala. 

Härenstam beskriver hur han som gymnasielärare diskuterade den kristna synen på Gud, den 

Barmhärtige, en Gud full av nåd som är beredd att förlåta. Hans elev sa då att det var 

märkligt, för så tror jag som muslim också. Läroböckerna visade sig i undersökningen ge flera 

bilder som inte stämde med den bilden muslimerna som Härenstam pratat med givit. 

Skolböckerna ger bilden av att Allah är en annan gud än just den kristne och judiske guden. 

Bilden Härenstams elev sa stämde med hans syn på Gud lyfts inte fram, utan en diktatorisk 

gud, som skapat allt och som kräver total underkastelse, som kommer att döma alla människor 

på den yttersta dagen. Härenstam visar även på att ordet underkastelse inte används på samma 

sätt som muslimerna själva använder det och därför ges en negativ bild. Islam betyder mycket 

riktigt underkastelse, men inte att man är en slav under Gud, det betyder enbart att man 

erkänner att Gud är större än allt annat, att Gud är den som gett världen och en själv liv. 

Hängivenhet åt Gud är en mer korrekt beskrivning än underkastelsen. 43 

 

Nästa begrepp som undersöks är Djihad. Härenstam ger inledningsvis en bild av den allmänna 

tolkningen av Djihad som heligt krig. Han beskriver hur användandet av djihad ger en bild av 

islam som en aggressiv religion. Vidare påpekar han att heliga krig inte är något unikt för 

islam, de kristna korstågen var inte något annat än religiösa militära aktioner mot andra 

religioner. Härenstam visar vidare på hur europeiska religionsforskare översätter och tolkar 

                                                 
43 Härenstam, K. 1993. Sid, 158-201. 
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djihad. Den danske forskaren Jens P Asmussen skriver: ”anstrenge sig” eller ”straebe efter att 

nå ett bestemt mål”. Den svenske religionshistorikern Jan Hjärpe visar på att tolkningen av 

djihad blivit heligt krig, även om det inte är grundbetydelsen för begreppet. Den muslimska 

tolkningen av djihad är den samma som den danske forskarens. Djihad är strävan efter att vara 

en god muslim. Det kan i försvarssyfte givetvis vara genom våld, precis som vi i Sverige har 

nödvärnsrätten. Dock kan djihad vara att genom studier bli en god läkare och hjälpa andra 

medmänniskor. Muslimen skall med djihad angripa det dåliga inom sig och bli en bättre 

människa. 44  

 

Det tredje temat är Kvinnan/familj. Här beskriver Härenstam hur koranens bild av familjen är. 

Muslimer får själva ge sin bild av hur tolkningarna skall göras. Det lyfts fram att kvinnor ofta 

ses som förtryckta i muslimska länder. Detta är något muslimer själva anser felaktigt, en 

muslimsk författare skriver att den frihet kvinnor i väst fått under 1900-talet är några den 

muslimska kvinnan haft i 1000 år. Kvinnorna i den muslimska tron har haft friheter att jobba, 

äga företag, skilja sig, rätt till arv sedan 1000 år tillbaka. Härenstam visar på hur läroböckerna 

ger den generella bilden av kvinnan som en Oemanciperad människa. Flera böcker ger även 

en bild av att kvinnlig omskärelse är något vanligt förekommande och en muslimsk sed. Detta 

är något kvinnliga muslimer ser kritiskt på det vill säga att det inte är någon muslimsk sed, 

utan en rest från en kultur från tiden innan Muhammed. Dock ges ofta religionen skulden för 

detta kvinnoförtryck. 45  

 

Sammanfattningsvis visar Härenstam på hur flertalet av våra religionsböcker från 1940-talet 

fram till sent 1980-tal ger en mycket generaliserande bild av Islam och muslimen. Ofta är 

dessa generaliseringar tagna ur sitt sammanhang eller rena missförstånd. Exempelvis djihad, 

som kan innebära försvarskrig, enbart har betydelsen heligt krig i flertalet böcker. Inget om 

dess betydelse för fred, inre frid eller strävan att hjälpa andra. 

 

2.2.1 Härenstams analys av svenskt läromedel 

Förutom ovanstående sammanfattning av Härenstams undersökning ägnar han dessutom ett 

längre avsnitt åt att utvärdera lärobokens status på den svenska marknaden och inom 

utbildningsväsendet. Han hämtar där en stor del av sina exempel från sin egen tid som lärare 

på gymnasienivå. Han lägger särskild vikt vid lärobokens ”styrande roll” när det handlar om 

                                                 
44 Härenstam, K. 1993. Sid, 202-221. 
45 Härenstam, K. 1993. Sid, 222-260. 
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inte bara elevens inlärning utan även i fråga om lärarens undervisning. Härenstam kunde 

notera att elever på gymnasiet upplevde den undervisning de fått om hinduismen på 

högstadiet, omfattande ett avsnitt om tio sidor, vara tillräcklig och heltäckande nog för att det 

skulle vara påkallat att hoppa över det avsnittet i religionsundervisningen på gymnasiet. 

Vidare tar han upp hur muslimer på vuxenutbildning i Sverige blivit underkända på 

provfrågor rörande Islam, då de svar de gett inte överensstämde med dem som stod i 

läroboken.  Härenstam kunde utifrån dessa två exempel lägga märke till lärobokens auktoritet 

och uppfattningen om läroboken som sanningsförmedlare. 46 

 

Härenstam bestämde sig för att kontrollera vilken roll läroboken fick ha i undervisningen och 

gick igenom läroplanerna Lgr-80 och Lgy-70 och jämförde vad som stod i dem med några 

statliga utredningar rörande läromedlens funktion i skolan, bland andra SOU 1980:15, DS U 

1978:12, DsU 1980:4, SsU 1979:2 och det nationella utvärderingsprogrammet 

Omvärldskunskap: SO. 47  

 

I de nämnda läroplanerna framgick tydligt att den traditionella läroboken inte fick vara 

styrande för undervisningen och i SOU 1980:15 framgick att begreppet ”centrala läromedel” 

borde slopas och att förhandsgranskningen av objektiviteten i de samhällsorienterade ämnena 

skulle slopas. Trots detta kunde man senare i ovan nämnda statliga utredningar, trots att det 

låg ett flertal år emellan dem, visa på samma tendens, nämligen den att läroboken var det 

dominerande läromedlet i undervisningen även efter Lgr-80 och Lgy-70. I SsU 1979:2 

konstateras även att även om de traditionella läromedlens inflytande hade minskat så hade 

även lärares och elevers inflytande över innehållet och struktureringen av det minskat. 

Enskilda läromedel och läromedelspaket var heltäckande och strukturerade på ett sådant sätt 

att inte mycket möjlighet till flexibilitet gavs åt lärare och elev, utöver vad 

läromedelsförfattaren tänkt sig. 48 I samklang med denna tendens så belyser Härenstam även 

den allt tydligare monopoltendensen på läromedelsmarknaden. Ett fåtal stora utgivare 

kontrollerar i princip hela marknaden, och dessa står också för en majoritet av den totala 

läromedelsförsäljningen, något som kan förklaras av de stora utgivarnas 

marknadsföringskapacitet. 49 

 
                                                 
46 Härenstam, K. 1993. Sid, 26. 
47 Härenstam, K. 1993. Sid, 27-30. 
48 Härenstam, K. 1993. Sid, 27-30. 
49 Härenstam, K. 1993. Sid, 30-33. 
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Härenstam tar sig även en titt på ett antal, i Sverige etablerade läroböcker och kan konstatera 

att läroböckerna, när det gäller frågor rörande etniska relationer, hellre säger för lite än för 

mycket i syfte att undvika konflikt och att detta skapar en form av ”inramning” inom vilken 

man i skolan tvingas arbeta inom en ram om vilka frågor man får ställa och när de får ställas. 

”Skolboksvetandet” får därigenom auktoritet över den så kallade ”vardagsverkligheten”. 

Vidare visar Härenstam att det är i läroböckernas ”skenbart” neutrala och objektiva 

framställningar av exempelvis U-länder som det blir uppenbart hur kontroversiellt ett ämne 

faktiskt är. Han kan återigen med hjälp av statliga undersökningar påvisa hur 

framställningarna i läroböckerna är kortfattade, allmänna och oengagerande och dessutom 

brister i sin förmåga att konkretisera och skapa identifikationsmöjligheter. Genom detta 

konstaterar Härenstam att det blir svårt att kritisera eller ifrågasätta världsbilden som 

förmedlas via läroboken eftersom den utger sig för att framställa sanningen, objektivt och 

neutralt. Vidare pekar han på hur skolan i de statliga rapporterna beskrivs som en institution 

inom vilken den svenska kulturen upphöjs till något i det närmaste universellt och hur detta 

döljer det faktum att det finns olika sätt på vilka man kan tolka verkligheten, andra kulturer 

och tänkbara motsättningar dem emellan. Detta konstaterande ställde Härenstam i kontrast till 

dåvarande läroplanen Lgr-80 och hur det skapade en kontrast till den läroplanens mål om att 

skapa förståelse och respekt för alla folk, för deras kulturer, civilisationer, värderingar och 

levnadssätt. Dessutom blev det ett problem när återigen de statliga rapporterna konstaterar att 

det i svenska geografiläroböcker skapas ett särskilt etnocentriskt värderingsmönster där de 

nordvästliga delarna av Europa värderas högre än de södra och östra delarna, men att 

västvärlden totalt sätt värderas högre än icke västländer. 50 

 

Slutligen pekar Härenstam, i sitt uppmärksammande av en undersökning om hur Afrika 

framställs i läroböcker, även på att även om den tydliga etnocentrism och rasism som 

figurerade i äldre läroböcker i stort sätt försvunnit så har den istället ersatts med nya fördomar 

och att de kan beskrivas som följande, U-hjälp är västvärldens frälsning åt Afrika, Afrika 

framställs som en plats präglad av elände och hopplöshet och därmed uppammar till 

medlidande, vilket innebär en nedlåtande attityd gentemot Afrika och slutligen 

framställningar som bygger på skuldkänslor snarare än respekt och solidaritet. Visserligen har 

alltså den uppenbara rasismen och främlingsfientligheten försvunnit ur läroböckerna och 

författarna till dessa är snabba med att fördöma ovanstående förhållanden i sina 

                                                 
50 Härenstam, K. 1993. Sid, 33-35. 
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framställningar. Däremot framställs fortfarande världen i kontraster om svart eller vitt, rikt 

och fattigt, utvecklat och underutvecklat, här och där, nu och då, et cetera. Detta är exempel 

på fördolda budskap som kan förmedlas via läroböckerna. 51 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Härenstam, K. 1993. Sid, 36-37. 
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3. Analysavsnitt 

3.1 Presentation av materialet 

Till denna undersökning har vi valt ut gymnasieläroböcker uteslutande från 1990-talet och 

framåt. I enlighet med syftet gör vi detta för att vi ämnar ta reda på hur ett antal 

historieläroböcker för gymnasiet framställer arabvärlden och araben. Vi fokuserar på 

tidsperioden i fråga på grund av bristfällig tillgång på äldre skolböcker och på grund av att de 

flesta böcker vi använt är vanliga läroböcker som kommit ut i nya utgåvor så långt tillbaka 

som slutet av 1980-talet. Då vi upptäckt små skillnader mellan olika utgåvor av samma böcker 

har vi därför tagit med flera utgåvor av nästan alla böckerna då det funnits tillgänglighet till 

sådana och jämfört för att dokumentera eventuella likheter eller skillnader. Dock lägger vi 

fokus i analysen på den ena av böckerna; Vägar till Nuet från 1990, Nya Alla tiders historia 

från 1998 och Epos från 1999. 

 

Vägar till Nuet: från forntiden till våra dagar: historia för gymnasieskolan. 

1990- och 1992-års utgåva. 

Alla Tiders Historia 

Två olika utgåvor, Alla tiders historia från 1992 och Nya Alla tiders historia från 1998. 

Epos: för gymnasieskolans kurs A & B 

Utgåvorna för 1999 och 2003. 

_______________________________________________________________________ 

Analysen i korthet 

Något vi kunde konstatera tidigt vid genomgång av läroböckerna var att inte mycket plats ges 

åt beskrivningar av mellanöstern eller den regionen i övrigt. Ändock har vi valt att lägga 

fokus på fyra områden i vilka mellanöstern och araberna behandlas eller omnämns. Vi har valt 

att titta på hur arabvärlden och araberna framställs och hur mycket de figurerar i 

avdelningarna vi valt att kalla De arabiska folkvandringarna, Korstågen, Koloniseringen och 

Israel/Palestina-konflikten. Att just dessa områden valts ut beror främst på att dessa områden 

oftast var de enda där mellanöstern eller araber omnämndes i någon omfattning i vilket det 

gick att dra några större slutsatser av en analys. Märk väl att det givetvis innebär 

komplikationer för läraren, eleven och läromedlet i sig själv att en viss del av världen endast 

omnämns i några korta löst sammankopplade avsnitt i en lärobok. Analysen kommer att ske 

fortlöpande i genomgången av de olika avdelningarna med en avslutande sammanfattning. 
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3.2 Vägar till Nuet: från forntiden till våra dagar:historia för gymnasieskolan. (90 & 92) 

De arabiska folkvandringarna 

Dessa tas upp i ett tvåsidigt avsnitt kallat den ”Den arabiska kulturen”. Här försöker boken sig 

på att definiera vilka som är araber. Det tas upp att dagens araber är ättlingar till forntidens 

assyrier, babylonier, araméer, egyptier och filistéerna. Vidare tar boken upp att den är arab 

som, enligt araberna själva, bebor ”främre Orienten” och Nordafrika och som dessutom talar 

arabiska och ”har antagit arabisk kultur och livsstil”. Denna definition påstår boken vara 

allmänt accepterad idag. Det nämns också att majoriteten av araberna är muslimer, även om 

det finns araber som har en annan religiös uppfattning. Språket och religionen framställs som 

centrala aspekter av den arabiska kulturen, detta som en följd av den ”starkt traditionsbundna 

miljö araberna lever i”, de ”spelar en stor roll i kulturens alla yttringar”. Araberna påstås alltid 

ha ”haft en nästan magisk vördnad för sitt språk arabiskan, språket i deras heliga bok 

Koranen”. Här märker man att boken har ett särskilt förhållningssätt till den arabiska kulturen. 
52 

 

Även om det senare även tas upp att den arabiska kulturen före korstågen var högtstående så 

upplevs texten lägga fokus vid just språket och religionen. Som Said påpekar så präglas 

beskrivningen här av araberna och arabvärlden som just traditionsbundna, framför allt till 

språket och religionen. I fråga om just folkvandringarna är det återigen religionen som spelar 

den stora rollen som förklaring till den arabiska expansionen. Muhammed beskrivs som 

”religionsstiftare” och ”politisk organisatör” och han ”enade araberna både religiöst och 

politiskt”. Detta orsakade [---] en närmast lavinartad expansion…”. Vidare beskrivs hur 

araberna blev ”ett allvarligt hot mot de gamla kulturerna norr om Medelhavet”. Här är det 

alltså religionen och politiken som kopplas samman genom Muhammed och det är således 

religionen som läsaren kan få intrycket av att vara den avgörande faktorn bakom den arabiska 

expansionen, som beskrivs som något särdeles hotfullt, speciellt mot de europeiska kulturerna 

som mellan raderna framstår i positiv dager och med gamla anor. 53 

 

I ett stycke i vilket det beskrivs hur det arabiska väldet föll samman framstår det på nytt i 

texten hur man, antagligen omedvetet, beskriver skillnaden mellan västvärlden och 

östvärlden. ”Under århundradena efter år 1000 utsattes arabländerna i Främre Orienten för 

                                                 
52 Graninger, G. & Tägil, S. & Carlsson, K-Å. 1990. Sid, 74-75. 
53 Graninger, G. & Tägil, S. & Carlsson, K-Å. 1990. Sid, 74-75. 
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stora påfrestningar genom de kristna korstågen och mongolernas anstormningar.” Det ligger 

en avsevärd semantisk skillnad mellan orden korståg och anstormningar, men om man bortser 

från de faktiska orsakerna till de kristna ”korstågen” och mongolernas ”anstormningar” så 

kommer man inte undan att det ligger en innehållsmässig obalans i valet av de båda orden 

som kan färga av sig på läsarens tankemässiga uppfattning av de båda parterna. Här blir det 

därmed extra tydligt hur ordvalen vid beskrivningarna av öst och väst skiljer sig åt.54 

 

Korstågen 

Om korstågen på 11- och 1200-talen nämns ytterst lite. Det som nämns tar sin utgångspunkt i 

investiturstriden, konflikten mellan påve och kejsare, och gör korstågen till enbart en del i 

denna maktkamp. Det nämns att Jerusalem befriades från turkarna, att korsfararna grundade 

en mängd småriken och att det mellan dessa och handelsstäderna uppkom en ”livlig handel”. 

Därefter nämns att efterföljande korståg misslyckades. 55 Det nämns inget mer i detalj om hur 

korstågen gick till eller påverkade de arabiska länderna frånsett en detalj i vilken det nämns 

att korstågen innebar stora påfrestningar för arabländerna. 56  

 

Kolonialismen 

I fråga om de europeiska staternas jakt på kolonier tar boken upp att européerna motiverade 

koloniseringen och förtrycket av folket i de blivande kolonierna med att västerländsk kultur 

var överlägsen andra kulturer och att många missionärer i kolonierna verkligen trodde på 

detta.  
 

De koloniala erövringarna ägde ofta rum under täckmanteln av att sprida europeisk civilisation. [---] mer som 

en ursäkt för erövring än som en verklig förklaring. [---] Missionen blomstrade under skydd av de koloniala 

strävandena. [---] ett bland många uttryck för den känsla av kulturell överlägsenhet som fanns i de 

inflytelserika kretsarna i Europa. 57 

 

Som kontrast till detta tas upp att de koloniserade områdena ibland annat Asien inte 

uppfattade saken så som européerna gjorde det och att de koloniserade kulturerna förstördes 

för att Europa skulle kunna dra fördelar av detta. ”Kolonierna utnyttjades ofta hänsynslöst. 

                                                 
54 Graninger, G. & Tägil, S. & Carlsson, K-Å. 1990. Sid, 74-75. 
55 Graninger, G. & Tägil, S. & Carlsson, K-Å. 1990. Sid, 48-50. 
56 Graninger, G. & Tägil, S. & Carlsson, K-Å. 1990. Sid, 74. 
57 Graninger, G. & Tägil, S. & Carlsson, K-Å. 1990. Sid, 229. 
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Gamla kulturer i Afrika och Asien bröts sönder. Samtidigt medförde kolonialpolitiken 

betydelsefulla framsteg för den europeiska civilisationen.”58 

 

Intressant nog tar boken upp att tidigare forskning kring kolonialismen ofta utgått från ett 

västerländskt perspektiv och att det är viktigt att även se kolonialismen ur de koloniserades 

perspektiv och ställa frågor såsom om hur de koloniserade områdena påverkades långsiktigt.59 

Boken avslutar avsnittet om kolonialism med att konstatera att motiven för koloniseringen 

inte var så enkel som att det handlade om att sprida den europeiska civilisationen utan att 

faktorer såsom den europeiska maktbalansen, prestige och ekonomiska motiv spelade viktiga 

eller avgörande roller för kolonialismen.60 

 

Vidare tar boken upp att den europeiska expansionen i världen kan hjälpa till att förklara ”en 

del attityder och känslor som möter oss bland folken på andra kontinenter”.61 Intressant att 

notera i detta citat är att den svenska läroboken använder ordet ”oss” när den åsyftar 

människor från Europa och att den inte specificerar vad som menas med de ”attityder och 

känslor” som omnämns i citatet. 

 

Israel/Palestina-konflikten 

Det tas inte upp mycket i denna fråga i boken. Det som tas upp är att det råder skarpa 

motsättningar mellan israeler och palestinier i frågan och boken går inte in i några djupare 

beskrivningar av frågan. Den nöjer sig med att redogöra för- och ta upp några större skeenden 

i konflikten. Något utmärkande är att boken i motsats till i avsnitten om kolonialism är noga 

med att vara neutral i sin beskrivning av konflikten.  

 
Slutet av 1960-talet och början av 1970-talet präglades från palestinsk sida av ständiga aktioner in på israeliskt 

område och från israelisk sida av omfattande anfall mot palestinska flyktingläger i de omkringliggande 

arabstaterna. Palestinska grupper genomförde också en rad flygplanskapningar och andra attacker utomlands 

riktade mot Israel. Dessa fördömdes internationellt, liksom israelernas hårda ockupationspolitik och deras 

bosättningar på ockuperade områden.62 
 

                                                 
58 Graninger, G. & Tägil, S. & Carlsson, K-Å. 1990. Sid, 223. 
59 Graninger, G. & Tägil, S. & Carlsson, K-Å. 1990. Sid, 221. 
60 Graninger, G. & Tägil, S. & Carlsson, K-Å. 1990. Sid, 229. 
61 Graninger, G. & Tägil, S. & Carlsson, K-Å. 1990. Sid, 142. 
62 Graninger, G. & Tägil, S. & Carlsson, K-Å. 1990. Sid, 448. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att Vägar till Nuet ger ett något splittrat intryck i sina 

redogörelser av skeenden med betydelse för arabiska folk eller Islam som religion. Vid de 

tillfällen som exempelvis arabiska länder, araber, Islam omnämns så sker detta i så pass 

allmänna ordalag och sammanhang att bokens förhållande till dessa blir svårt att uttala sig om.  

 

Sammanhangen blir väldigt svåra att lägga märke till och om inte läraren kan poängtera dem 

så är risken stor för att eleverna aldrig blir uppmärksammade på dem. Det kan uppfattas som 

om bokens författare lagt stor vikt vid att verka neutrala i så stor utsträckning som möjligt. 

För att vara en gymnasielärobok får man dock känslan av, att vill man leta efter 

ställningstaganden så blir man tvungen att läsa mycket mellan raderna. I fråga om 

kolonialismen är det relativt enkelt då det antyds ett flertal gånger att kolonialismen till största 

delen inte var något positivt för flertalet inblandade på den koloniserade sidan. Men i Israel-

Palestina-frågan är detta svårare då inga problematiserande frågor kring konflikten ställs. 

Detta kan såklart innebära ett problem. Det blir väldigt svårt för eleverna att få en konkret bild 

av vad konflikten/konflikterna innebär ur ett historiskt, nutida och, eller humant perspektiv. 

Det blir så att säga, speciellt i fallet Israel/Palestina, att man får en känsla av det bara är ännu 

en i raden av konflikter som råder i världen. Detta är ett exempel på det som menas med ett 

västerlandsperspektiv. De flesta konflikter tycks i stor utsträckning härröra från platser 

utanför västvärlden och det faktum att en bok inte problematiserar och löser upp illusionen av 

konflikter som lokalt uppkomna fenomen kan ytterligare cementera en möjlig uppfattning av 

”omvärlden” som en oroshärd utan direkt koppling till västvärlden.  Avslutningsvis kan sägas 

att någon skillnad mellan de två upplagorna av Vägar till Nuet inte kunnat upptäckas. De 

består av samma texter på de områden vi undersökt, vilket dock inte är något som talar i 

lärobokens favör. 
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3.3 Nya Alla Tiders Historia och Alla Tiders Historia (upplaga 92 & 98) 

De arabiska folkvandringarna 

I ett avsnitt om folkvandringarna från 300-talet och framåt, tar Nya Alla Tiders Historia 98 i 

två stycken upp de arabiska erövringarna på 600-talet samt utbytet mellan öst och väst vid 

samma tid. Stycket om erövringarna utmärker sig genom att författaren döpt det till 

”Arabstormen” samt ett speciellt sätt att beskriva de arabiska erövringarna. ”På 600-talet 

utgick från den arabiska halvön en rad krigsföretag. Likt en virvelvind svepte araberna fram 

över de omgivande länderna [---] I väster hejdades de först vid floden Loire i slaget vid 

Poitiers 732.”63 Här beskrivs araberna som något som mest tycks likna någon form av mobb 

som galet rusar fram och erövrar, men som man lyckades hejda.  

 
Av stor betydelse för den arabiska expansionen var att flera arabstammar i början av 600-talet hade blivit 

enade. Den som lyckades med detta var Muhammed. Till enandet bidrog att Muhammed grundade en ny 

religion, som fick namnet Islam, ett ord som betyder underkastelse.64 

 

Ovanstående är i princip det enda som tas upp i Nya Alla Tiders Historia 98 rörande 

folkvandringarna och är dessutom en väldigt negativ beskrivning. I Alla Tiders Historia 92 

däremot, är redogörelsen mycket mer omfattande och inte vinklad i samma omfattning. Vi 

hittar här en liknande beskrivning av araber som en virvelvind som sveper över de omgivande 

länderna. Här tar dock boken även upp hur araberna lät de underkuvade folken behålla sin 

religion och de som ändå gjorde erhöll skattelindring av araberna. I fråga om varför araberna 

startade sin expansion nöjer sig inte Alla Tiders Historia 92 med bara den religiösa och 

organisatoriska förklaringen utan tar även upp faktorer såsom överbefolkning och försämrade 

försörjningsmöjligheter som en följd av klimatförändringar.65  

 

Vidare ägnar Alla Tiders Historia 92 plats åt att beskriva arabvärldens betydelse som 

handelscentrum redan under tiden före Muhammed och arabernas stora betydelse som 

kulturförmedlare mellan öst och väst. Väst tog emot klassiska arabiska verk såsom Tusen och 

en natt medan araberna översatte de grekiska verken till latin och genom dem fick européerna 

lära känna mycket om den grekiska kulturen. Nämns gör också att araberna var framstående 

inom vetenskap och arkitektur.66 Överlag framstår texten i Alla Tiders Historia 92 som mer 

                                                 
63 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 53. 
64 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 54. 
65 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1992. Sid, 60-61. 
66 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1992. Sid, 60-61. 
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objektiv och beskrivningarna som mer detaljerade än vad som är fallet i Nya Alla Tiders 

Historia 98. 

 

Korstågen 

Boken tar upp korstågen i en kontext i vilken den argumenterar för att de startade som en 

konsekvens av att de europeiska staterna växte sig allt starkare på 1000-talet, att folkmängden 

ökade, den militära teknologin utvecklades och att korståg framstod som ett äventyr för 

överklassen. Dessutom skedde detta i samband med att den islamska världen befann sig i ett 

skede av politisk splittring och försvagning. Inget sägs om korstågens militära konsekvenser 

annat än att erövringen av Jerusalem var fruktansvärt blodig.67 Vidare skrivs att de erövrade 

områdena inte bestod så länge då de inte kunde motstå ”trycket från de omgivande 

muslimerna”. Korstågens misslyckande beskrivs dock i ganska negativa ordalag. ”I slutet av 

1100-talet gick Jerusalem förlorat och hundra år senare föll det sista kristna fästet. 

Korstågsrörelsen, som då pågått i närmare 200 år, hade misslyckats med att tränga undan 

muslimerna och behålla det heliga landet.” Förutom ovan nämnda blodighet nämns inget om 

hur korstågen påverkade de arabiska kulturerna, i stället läggs fokus på de för Europa positiva 

effekterna. ”Under denna tid inträffade ett uppsving för handel och hantverk utan 

motsvarighet i Europas tidigare historia.” 68 Intressant är att boken sedan tar upp att när 

européerna i samband med korstågen kom i kontakt med österländska kulturen, upplevde den 

som överlägsen. Men den tar som sagt inte upp något negativt i fråga om vad hur den 

österländska kulturen sedan påverkades av korstågen utan man fokuserar på nytt på de 

positiva aspekterna.  

 
Det är mycket omdiskuterat vilken betydelse korstågen haft för utvecklingen i Europa. Man har sagt att både 

det ekonomiska och det kulturella uppsvinget skulle ha kommit även utan korstågsrörelsen. Det är antagligen 

riktigt, men det är också troligt att korstågsrörelsen ökade tempot i den ekonomiska uppgången och 

omvandlingen inom kulturlivet. 69 
 

I en jämförelse mellan Nya Alla Tiders Historia 98 och Alla Tiders Historia 92 tycks 

innehållet rörande detta avsnitt vara i stort snart detsamma. Sammanfattningsvis kan man säga 

att boken med sitt negativa tonfall i fråga om de europeiska korstågens misslyckande framstår 

                                                 
67 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 71. 
68 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 71. 
69 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 72. 
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såsom tendentiös. Det ges en positiv bild av hur européerna vann mycket, rent kulturellt, i 

mötet med den arabiska kulturen, dock kan det ifrågasättas huruvida det gavs något i utbyte. 

 

Kolonialism 

I Nya Alla Tiders Historia tas kolonialismen i princip inte upp alls. Några sidor ägnas åt 

upptäckten av Amerika och hur conquistadorerna förstörde indianska kulturer och hur man 

anlade plantager som man lät afrikanska slavar jobba på. Boken tar upp att upptäcktsfärderna 

ledde till uppkomsten av nya handelsvägar och till kapitalismens uppkomst. Sedan nämns inte 

kolonialismen förrän i ett avsnitt om imperialismen i vilket delningen av Afrika och kampen 

om handeln i Asien redogörs för. Boken är här noga med att bara redogöra för vad 

Imperialism innebär och vad det var de europeiska stormakterna hade för roll i denna. Man 

problematiserar dock inte de europeiska förehavandena i Afrika och Asien utan nöjer sig med 

att ta upp de positiva aspekterna av den europeiska koloniseringen. I avsnittet om Indien tar 

boken visserligen upp idén om den europeiska överlägsenheten, men framhäver dock också de 

positiva aspekterna. ”Det brittiska herraväldet byggde på övertygelsen om den europeiska 

civilisationens överlägsenhet. Brittiska lagar tillämpades och utmanande indiska bruk som 

barnoffer och änkebränning sökte man göra slut på.” 70 En mycket intressant detalj är att i Alla 

Tiders Historia 92 nämns inget om barnoffer utan då tog boken upp barnäktenskap som 

exempel på utmanande indiskt bruk. 71 

 

Sepoysupproret ägnas intressant nog några stycken. Man lägger fokus på att upproret berodde 

på ett missnöje med det brittiska styret utan att gå närmare i detalj på vad missnöjet berodde 

på. Istället lägger man fokus på att förklara att sepoyerna var indiska soldater i brittisk tjänst 

och det faktum att de var antingen hinduer eller muslimer. Att upproret startade ska enligt 

boken ha berott på användandet av ko- och grisfett som smörjmedel till gevärspatroner. Då 

detta av religiös anledning gjorde sepoyerna förbittrade startades ett uppror. Intressant här är 

att boken lägger fokus på den religiösa uppfattningen hos indierna som en förklaringsmodell 

till missnöjet gentemot britterna.72 Intressant är att närapå jämngammal svensk 

universitetslitteratur i historia, som visserligen tar upp den brittiska respektlösheten gentemot 

de indiska religionerna, inte nämner religion som en orsak till sepoysupproret utan 

argumenterar för att det var det brutala brittiska styret i Indien, förtrycket av befolkningen och 

                                                 
70 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 218. 
71 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1992. Sid, 291. 
72 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 218-219. 
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råvarujakten som var tändande gnistor till upproret.73 Några sådana praktiska orsaker till att 

upproret startade lägger inte Nya Alla Tiders Historia 92 fram utan fokuserar vidare på de 

positiva effekterna av det brittiska styret av Indien. ”Britternas närvaro [---] bidrog på flera 

sätt till att ena landet och väcka indiernas nationalkänsla. Britterna byggde järnvägar och 

anlade telegraf- och telefonlinjer och band på så sätt samman det vidsträckta landet. I 

engelskan fick det splittrade Indien ett slags riksspråk – det finns över 800 inhemska 

tungomål. Skolor inrättades för att utbilda indier som skulle hjälpa till att styra landet.”74 

 

Israel/Palestina-konflikten 

Ett inte speciellt stort avsnitt i boken, men likväl intressant i hur aktörerna beskrivs. I 

avsnittet, Mellanöstern- en krisfylld värld, förklaras hur judarna varit fördrivna från Jerusalem 

sedan 70 e kr och hur kravet på en judisk stat börjar växa fram i samband med Dreyfus-

affären och hur judarna efter världskriget och Förintelsen fick stöd av flera stora stater för att 

skapa en judisk stat. Redogörelsen fortsätter med att FN beslöt att dela Palestina mellan 

araberna och judarna och att Israel bildades 1948. Sedan kommer så klart redogörelser för de 

olika centrala punkterna i konflikten och det är i beskrivningen av judarna respektive araberna 

som en viss tendens går att utläsa. 75 

 

Det som går att utläsa i texten om araberna är att de lever i ett område som sedan lång tid 

präglats av politisk splittring. Muhammeds religion och det arabiska språket, är enligt boken 

vad araberna enats under och som ”islamstaterna” har gemensamt. Religionen får också stor 

betydelse i bokens benämning av folket som lever i ”islamvärlden”. ”Idag bor islams 

anhängare i stater med full suveränitet.” 76 I beskrivningen av det judiska folket utgår boken 

från den sionistiska uppfattningen om judendomen. ”Enligt sionismen grundar sig 

judendomen inte på rastillhörighet utan på gemensam religion, kultur och historia. Det finns 

därför i Israel judar av alla hudfärger och från mer än hundra länder.”77 Skillnaden i 

beskrivningen ligger i att araberna beskrivs som en massa av religiöst liktänkande människor 

med språket som gemensam faktor. Araberna framställs dessutom redan från början som 

problematiska i och med att boken berättar att de lever i ett sedan länge politiskt splittrat 

område. Beskrivningen av judarnas sak är i sin tur redan från början färgad av beskrivningar 
                                                 
73 Magnusson, T. 2000. Sid, 285. 
74 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 219. 
75 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 334. 
76 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 334. 
77 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 336. 
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av hur de varit fördrivna, utsatta för förintelsen, statslösa samtidigt som det tydligt förklaras 

att judarnas gemenskap bygger på en gemensam religion, kultur och historia som dessutom, 

enligt beskrivningen, har en tydlig internationell karaktär. När sedan redogörelsen går in mer i 

detalj om konflikten har Israels kampanj drag av rättfärdighet i beskrivningen medan araberna 

mest framställs som ett hot. Det förklaras att araberna betraktade Palestina som ett arabiskt 

land och att de gjorde våldsamt motstånd mot omvärldens vilja att ”gottgöra judarna för det 

som hade hänt”.78 

 

Det redogörs sedan ingående om hur väl Israel utvecklats sedan grundandet och texten 

antyder att landet blivit ett välskött land med västeuropeisk levnadsstandard som dock dras 

med problem bland annat ”den ständiga försvarsberedskapen inför hotet från araberna”.79 Fler 

ganska tendensiösa redogörelser förekommer i beskrivningen av konflikten. ”Samma dag som 

staten Israel utropades bombade egyptiska flygplan Tel Aviv [---] De omgivande arabstaterna 

gick till anfall för att krossa sin fiende. Trots arabernas numerära övertag kunde Israel slå 

tillbaka angreppet och t o m vidga sina gränser.”80 Så här beskrivs vidare det andra kriget 

mellan Israel och arabstaterna. ”Ett andra krig mellan Israel och arabstaterna kom i samband 

med Suezkrisen 1956. Det var ett rent anfallskrig från Israels sida i avsikt att förbättra landets 

situation.”81 Dessa två citat visar på ett par saker, å ena sidan är araberna inte mer än en stor 

samling araber som dessutom är den angripande parten, men som Israel fick försvara sig och 

slå tillbaka mot. Å andra sidan är judarnas anfallskrig 1956 rättfärdigat då det var i syfte 

förbättra staten Israels situation. Boken problematiserar inte konflikten eller de inblandade 

djupare än så. Kontentan blir att konflikten tycks bestå i vem som har störst rätt till territoriet 

ifråga, att israels är en rättfärdig och framgångsrik kampanj, men i försvarsställning och 

araberna inte mycket mer än en stor ansiktslös angripare. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att någon avgörande skillnad inte existerar mellan Alla 

Tiders Historia 92 och Nya Alla Tiders Historia 98. Texterna är i princip desamma, förutom 

att Nya Alla tiders historia 98 är i viss grad mer tendentiös och vinklad i favör åt ena eller 

andra sidan. Västvärlden överlag är i båda böckerna placerad i god favör och beskrivning och 

överlag framställs Islam, araben och arabvärlden på och ur ett traditionellt perspektiv, i mångt 

                                                 
78 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 336. 
79 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 336. 
80 Bergström, B. & Löwgren, A. & Almgren, H. 1998. Sid, 336. 
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och mycket så som Said påvisar att dessa vanligtvis framställs i västliga medier, och överlag i 

negativa ordalag. Båda varianterna av Alla tiders historia är alltså inte speciellt objektiva i 

sina skildringar av konflikten mellan Israel och Palestina och i sin skildring av arabvärlden. 

Till skillnad från Vägar till Nuet så ges här mycket tydligare möjlighet för läraren att lägga in 

problematiseringar då framställningarna i princip lämnar vägen öppen för sådana, vilket också 

kan vara svårighet för läraren då han måste kunna balansera två skilda uppfattningar om 

världen, återigen i Israel/Palestina-avsnittet. Förvisso kan såklart inte läraren propagera för att 

någondera sidan i den konflikten har mer rätt än den andra, men här ges en bra möjlighet att 

gå emot bilden av en lokal religiös konflikt i svart och vitt beroende på vilken sida man står. 

Här finns en möjlighet att poängtera västvärldens bakomliggande roll i konflikten. 
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3.4 Epos: för gymnasieskolans kurs A & B (1999 & 2003) 

De arabiska folkvandringarna 

Arabfolkens enande och de arabiska krigstågen tas upp i ett avsnitt kallat ”Arabvärlden”. 

Detta avsnitt förklarar att araberna på kort tid besegrade tidigare stormakter i Mellanöstern 

och skapade ett storrike och en ny högkultur. Ett stycke om Muhammed berättar om hur 

Muhammed predikade en ny religion som han kallade Islam, vilken i denna bok översätts med 

ordet ”hängivenhet” snarare än underkastelse som i Nya Alla tiders historia 98.82 I stycket 

kallat ”Det heliga kriget” spekulerar boken i varför araberna kunde lägga under sig så mycket 

land så lätt. ”Den religiösa hängivenheten och löftet om paradiset för dem som stupade gjorde 

dem offervilliga, liksom de lockande rikedomarna. Men främst berodde det på att de två 

tidigare stormakterna Bysans och det persiska riket var svaga. 83 Å ena sidan har vi här ett 

stycke med ett ordval som framställer araberna som något som kan liknas vid fanatiska 

kamikazepiloter eller vår tids mediebild av arabiska självmordsbombare. Å andra sidan får vi 

en mer konkret uppfattning om de arabiska folkens motiv till krig, förankrad i en jakt på 

rikedomar samt i tidigare storrikens försvagade ställning som gjorde erövringskrig möjligt.  

 

Här riskerar läsaren att få två uppfattningar om det som texten vill förmedla. Texten utger sig 

för att försöka ge en förklaring till hur araberna kunde erövra så stora områden så lätt och två 

anledningar ska ha varit den religiösa hängivenheten samt de mer världsliga skälen. Problemet 

kan vara att läsaren riskerar att få uppfattningen att de religiösa anledningarna säger mer om 

araben än om den religiösa uppfattningens, i detta fall, funktion som motiverande faktor. 

 

I styckena kallade ”Det arabiska väldet” och ”Kalifen i Bagdad” beskrivs hur styrningen av 

det väldiga arabiska riket förflyttades österut till Bagdad och hur kalifatet blev det styrande 

organet. Här får vi veta att araberna allt mer förlorade sin särställning till perser och andra 

folk som i allt större grad konverterade till Islam, trots att den arabiska förvaltningen var emot 

detta. ”Araberna ville inte att de underkuvade folken skulle övergå till Islam i någon större 

omfattning utan ville förbli en avskild militär överklass.”84 Arabiskan hade blivit det officiella 

språket, men i och med det växande antalet muslimer var det religionen som blev den enande 

länken. När Islam så småningom blev majoritetsreligion var det denna som fick utgöra 

grunden för det rättsliga systemet, det som kallas ”sharia”, Guds lag.  Det var detta som enligt 

                                                 
82 Sandberg, R. & Karlsson, P-A. & Molin, K. & Ohlander, A-S. 1999. Sid, 74. 
83 Sandberg, R. & Karlsson, P-A. & Molin, K. & Ohlander, A-S. 1999. Sid, 75. 
84 Sandberg, R. & Karlsson, P-A. & Molin, K. & Ohlander, A-S. 1999. Sid, 76. 
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boken gav det arabiska riket ”en mer enhetlig ekonomisk, social och kulturell struktur än 

tidigare.”85 Här skiljer sig Epos från de andra läroböcker i det att den utvecklar historien om 

arabiskan och religionen som enande krafter till en kraft som var institutionellt kontrollerad 

snarare än något som bara blev så, vilket är den syn man kan få av Alla tiders historia. Att 

språket och religionen som enande krafter var resultat av en institutionalisering kan illustreras 

med ett citat ur stycket ”Kalifen i Bagdad”. ”Arabiskan hade visserligen införts som språk i 

förvaltningen, och Koranen var ju skriven på arabiska. Alla med ambitioner var därför 

tvungna att lära sig språket.”86 

 

Korstågen 

I Epos förklaras att korstågen kom igång som en följd av att påven år 1095 yrkade på heligt 

krig mot turkarna då de erövrat Jerusalem och utlyste ett korståg för att återta det heliga 

landet. Boken lägger fram två orsaker till korstågen, dels att påven eggade upp den religiösa 

niten mot muslimerna hos de kristna, dels att man gärna såg att de många unga riddarsönerna i 

Europa fick något att vända sin stridslystnad mot. Vidare förklaras att de första korstågen var 

framgångsrika då den muslimska världen var försvagad av inre strider, men att när det i 

Egypten bildades starka muslimska stater blev svårare för européerna att hävda sig. Texten 

avslutas med att förklara att 200 hundra år senare hade de sista kristna besittningarna 

återerövrats och att efterföljande korståg inte var speciellt lyckade.87 I denna mycket korta 

text framställs korstågen inte bara ur ett neutralt perspektiv utan boken nyanserar även 

konflikten genom att varken vara överdrivet positiv eller negativ om någondera sidan i 

konflikten samt att boken inte bara redogör för förloppet utan är varsam i sitt språkbruk. 

 

Kolonialismen 

Ämnet kolonialism hamnar under avsnittet om imperialismen. Dock behandlas Asien 

och/eller mellanöstern i princip inte alls, utan avsnittet fokuserar på Afrika som främsta 

exempel på imperialismens effekter. Boken implicerar att dessa effekter blev de samma för 

Asien. Intressant är att boken inte går djupare in på vilka motiv som låg bakom kolonialismen 

utan nöjer sig med att konstatera att motiven var främst militära och ekonomiska.88 Ett stycke 

i avsnittet ägnas åt den rasism som följde i kolonialismens spår. I detta hävdas att européerna 

kunde motivera sina erövringar och sin brutalitet i Afrika och Asien utifrån Darwins teori om 
                                                 
85 Sandberg, R. & Karlsson, P-A. & Molin, K. & Ohlander, A-S. 1999. Sid, 76-77. 
86 Sandberg, R. & Karlsson, P-A. & Molin, K. & Ohlander, A-S. 1999. Sid, 77. 
87 Sandberg, R. & Karlsson, P-A. & Molin, K. & Ohlander, A-S. 1999. Sid, 108-109. 
88 Sandberg, R. & Karlsson, P-A. & Molin, K. & Ohlander, A-S. 1999. Sid, 386-392. 
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arternas uppkomst. Genom Darwins teser tolkade, enligt Epos, européer och amerikaner det 

som att det fanns människor som var bättre än andra och på så sätt kunde man hävda att man 

gjorde afrikaner och asiater en tjänst genom att sätta dem i kontakt med den vita 

civilisationen.89 Islam och/eller araber/arabvärlden nämns inte inom detta avsnitt i Epos. 

 

Israel/Palestina-konflikten 

Mellanöstern och Palestina-konflikten behandlas i avsnittet om avkoloniseringen. Här 

redogörs för att arabländernas frigörelse började med upplösningen av det turkiska väldet 

efter första världskriget och att länder som Irak, Syrien, Libanon och Jordanien fick sin 

självständighet mellan 1932 och 1946. Vi får veta att Palestina vid krigsslutet var ett brittiskt 

mandat och att befolkningen mestadels bestod av araber, men att britterna stödde sionisternas 

krav på att Palestina skulle bli ett judiskt nationalhem. Boken förklarar inte vad sionisterna 

var, men att opinionen växte för sionisternas krav. När FN beslutade att dela Palestina får vi 

veta att araberna var emot detta och att de ställde frågan om varför palestinierna skulle betala 

för det nazisterna orsakat. Sedan redogörs för kriget mellan Israel och arabländerna. ”När den 

självständiga staten Israel utropades i maj 1948 svarade arabländerna med krig. Efter ett års 

strider kunde en vapenvila ingås. Israel hade då utvidgat sitt territorium med ca 40 procent 

och cirka 700 000 Palestinaaraber befann sig i flyktingläger i de arabiska grannländerna.”90 

 

Efter denna beskrivning redogörs för panarabismen och dess motståndare sionismen och hur 

Egypten i sin kamp mot Israel fick allt fler anhängare bland annat det som i boken benämns 

som palestinska motstånds- och sabotageorganisationer såsom al Fatha och dess ledare Yassir 

Arafat. Boken sammanfattar avsnittet med att konstatera att många länder som blev 

självständiga i avkoloniseringen genomgick bland annat ett nationellt uppvaknande. Den 

arabiska världen fick sin nationella väckelse genom motståndet mot Israel.91 

 

Intressant med Epos är att den förmår redogöra för båda sidorna i Palestinakonflikten utan att 

uppenbart favorisera någondera parten. Epos undviker till stor del att använda sig av starka 

ord och/eller formuleringar som hade kunnat göra texten tendensiös. Dessutom gör bokens 

genomgång av panarabismen att den uppnår en problematisering av konflikten. Till skillnad 

från i Alla tiders historia är araberna inte bara en slags ansiktslös massa, styrd av traditioner, 

                                                 
89 Sandberg, R. & Karlsson, P-A. & Molin, K. & Ohlander, A-S. 1999. Sid, 392-393. 
90 Sandberg, R. & Karlsson, P-A. & Molin, K. & Ohlander, A-S. 1999. Sid, 534. 
91 Sandberg, R. & Karlsson, P-A. & Molin, K. & Ohlander, A-S. 1999. Sid, 535-536. 
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religion och ilska utan beskrivs som offer för kolonialismen och vi får dessutom större inblick 

i arabvärlden genom att man får en genomgång av några arabländer, vid vilken tid de blev 

självständiga och av panarabismen. Även om det i Epos är arabvärlden som ägnas mest 

uppmärksamhet i avsnittet om Palestinakonflikten så blir texten inte tendentiös i samma 

utsträckning som den blir i Alla tiders historia i vilken ond/god - perspektivet är tydligt.  

 

Det intressanta med Epos är att den är analytisk och relativt neutral på samma gång. Den 

försöker sig på en problematisering av de olika konflikterna genom att inte bara skildra ena 

sidan i konflikten utan ger en bild även av den andra sidan och med beskrivningar som inte 

tycks grunda sig i klyschor. Att den ger sig djupare in i sina beskrivningar av västliga motiv, 

av arabvärlden, Islam och araben gör att den, även om den begår misstag, skapar ett bättre 

sammanhang för de konflikter som sedermera uppstod mellan ”västvärlden” och ”östvärlden”. 

Det uppstår då en känsla av identifikation som gör det lättare att leva sig in i de historiska 

skeendena och ”förstå” konflikternas ursprung i större mån. Genom detta skapar boken 

åtminstone i dessa avsnitt som undersökts en känsla av neutralitet som inte upplevs som att 

den ligger rotad i en ovilja att verka tendentiös eller rädsla för att problematisera. Detta är 

annars mest uppenbart i Vägar till Nuet.  I övrigt kan sägas att någon direkt skillnad mellan de 

båda utgåvorna av Epos inte finns förutom att den senare utgåvan innehåller ett extra kapitel 

med en aktualisering av Israel/Palestina-konflikten, men inga förändringar av de äldre 

texterna. 

___________________________________________________________________________ 

 

I den följande diskussionen kommer vi att resonera kring vilken effekt det kan få för 

undervisningen och vilken problematik det medför om undervisningen baseras i för ensidig 

grad på den givna skolläroboken, undervisnings- som samhällsmässigt, men diskussionen 

kommer även att behandla olika former av läromedel och deras betydelse i 

undervisningssammanhang rent allmänt. Vi utgår i diskussionen från analysen av 

läroböckerna och tar hjälp av Said och Härenstam. 
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4. Diskussion 

Med den här uppsatsen ämnade vi ta reda på hur ett antal historieläroböcker för gymnasiet 

framställer Islam, arabvärlden och araben. Böckerna överlag, med undantag av Epos, är 

väldigt västcentriska och all världshistoria som behandlar mellanöstern utgår mestadels ur ett 

västligt perspektiv det vill säga, västvärlden känns överlag som den plats med vilken 

omvärlden jämförs. Denna omvärld framstår såsom något främmande och avlägset. Någon 

identifiering av vad araberna är eller arabvärlden, som det kallas, är för en plats ges inte 

någon närmare förklaring. Araber är helt enkelt araber och arabvärlden är arabvärlden. Det 

blir trots att man läser böckerna svårt att sätta fingret på vad araberna är. Helt uppenbart är 

däremot att de är något annat än Europa eller västvärlden. Intrycket är väldigt mycket att man 

inte får veta vad arabvärlden är för en plats och överlag känns den väldigt namnlös. Islam 

behandlas i princip inte alls och som läsare förknippar man den trosuppfattningen med det ord 

som det sammankopplas med i de undersökta läroböckerna, det vill säga ”underkastelse”. 

Detta får så klart en stärkande effekt på arabvärlden och araben såsom ett väldigt 

endimensionellt, otydligt geografiskt område och araberna som likaledes endimensionella 

människor. Detta är problematiskt med tanke på böckernas tilltänkta läsare och det faktum att 

det rör sig om gymnasielitteratur. Förvisso skulle man kunna tänka sig att läraren är 

försäkringen mot eventuella brister hos en lärobok, men det hjälper knappast i alla lägen och 

det är inga bra vitsord för en lärobok att den inte kan stå på egna ben.  

 

Ser man till den del av uppsatsens syfte som berör huruvida man kan lägga märke till någon 

kvalitativ effekt av Saids tes om orientalismen går knappast att uttala sig om i en 

undersökning av så pass liten omfattning och smal inriktning. Däremot kan man lägga märke 

till tendensen av att läroboksförfattarna är högst medvetna om just det som Said lade störst 

fokus på, nämligen att den västerländska historieskrivningen är präglad och inramad av en 

stor akademisk och vetenskapligt diskursiv tradition som tar sig uttryck i hur västvärlden 

porträtterar omvärlden och på vilket sätt den kontrasterar omvärlden gentemot den egna 

kulturen.  

 

Jörgensen och Phillips diskuterar hur diskursteorin och diskurspsykologin ser identitet som 

såsom konstituerat genom relationer, man är något genom, att skilja sig från något annat.92 

Det var därför Said menade att på grund av att ”Väst” och orientalisterna formulerat sig på ett 

                                                 
92 Jörgensen, M-W. & Phillips, L. 2000. sid, 166. 
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specifikt sätt om Orienten under de senaste två hundra åren frammanat en bild av Orienten 

som i motsats till Västvärlden får ”Väst” att framstå i positiv dager såsom ”progressivt, 

rationellt och demokratiskt” till skillnad från Orienten som ”underutvecklad och oföränderlig 

och orientalerna som despotiska, lata och lömska”.93  

 

Läroboksförfattarna som givetvis skriver läromedel utifrån ett specifikt svenskt perspektiv är 

överlag mycket måna om att framstå vare sig som ambivalenta eller partiska i sina 

beskrivningar utan vill snarare framstå såsom de inte stod på någondera sidan, vare sig den 

västerländska eller den österländska, men misslyckas då de i och med sin vilja att inte vilja 

uttrycka sig felaktigt ändå skapar en form av kontrast, medvetet eller omedvetet låter sig vara 

osagt, mellan det de framställer, österlandet, och det de inte vill utge sig för att jämföra med, 

den västerländska eller svenska kulturen och samhället, då de lämnar det upp till läsaren, 

eleven, att själv avgöra vari skillnaden ligger. Men det är inte just det som är problemet utan 

snarare att författaren inte ger läsaren några möjligheter till identifikation med objektet för 

deras uppmärksamhet, det vill säga ämnet för lärobokstexten. Läsaren får i de undersökta 

läroböckerna nästan inget att faktiskt uttala sig om rörande just ”Islam”, ”araben” eller 

”arabvärlden”. 

 

Här skulle man kunna argumentera för att läroboken såsom sådan endast borde användas som 

ett hjälpmedel för att i pedagogiskt hänseende underlätta elevers upptagande av de fakta 

läraren vill förmedla. Detta i syfte att undvika att hamna i den fälla det kan innebära att bygga 

all undervisning kring skolläroboken. Risken finns annars att det faktainnehåll som förmedlas 

blir för torftigt och man levererar samtidigt faktainnehåll som lider brist på objektivitet. 

Förvisso är det i princip omöjligt att uppnå någon egentlig objektiv mening, av relativa 

orsaker såsom att det finns skilda uppfattningar om i stort sett alla företeelser, till att 

faktainnehållet beror på författarens val av källor, till de semantiska betydelser som uppstår 

vid användandet av ett givet språk och det faktiska språkbruket, för att nämna några vanliga. 

Detta uppkommer som en konsekvens av att alla människor kan sägas leva i relation till den 

diskursiva strukturen i sin omgivning. 94 

 

                                                 
93 Jörgensen, M-W. & Phillips, L. 2000. sid, 166. 
94 Jörgensen, M-W. & Phillips, L. 2000. sid, 56. 
     Foucault, M. 1971. 
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Nivån av objektivitet man kan uppnå är alltså åtminstone avhängig författarens egen 

uppfattning, förhållandet till källorna och språkbruket. Något som också kan sägas spela en 

viktig roll är mängden text som ett ämnesområde tillägnas i en framställning. Stor mängd text 

kan ge nödvändigt utrymme till grundlig genomgång av ett ämne, som å andra sidan kan stjäla 

utrymmer från andra ämnen. En liten mängd text kan vara behjälplig för att uppnå så stor 

saklighet som möjligt, men det kan också omedvetet negligera ett ämnes faktamässiga och 

symboliska betydelse. Då litteraturen är ämnad för skolundervisning innebär det att 

framställningarnas form och innehållsliga art kan komma att ha betydelse för den uppfattning 

eleven kommer att få av det den läser. Uppfattningar som den eleven kommer att bära med sig 

om inte hela livet så åtminstone för överskådlig framtid. Detta är beklämmande när man inser 

att många av de elever som går genom grundskolan och gymnasiet med stor sannolikhet 

aldrig på nytt kommer att komma i så nära kontakt med flertalet av de ämnen man läser på 

dessa stadier. Dessutom ställer sig läroboksmaterialet även i vägen för läraren när det kommer 

till att försöka strukturera, bredda eller fördjupa innehållet i undervisningen som såsom belyst 

enligt Härenstam i teoriavsnittet. Lärobokens innehåll kan sålunda vara så pass brett och 

omfattande att det inte ges mycket möjlighet till djupdykningar och strukturerat på ett sådant 

sätt att det inte är lönt att strukturera det på något annat sätt. Materialet är så gott som färdigt 

och läraren ges inte mycket utrymme att göra mycket annat än att reproducera 

läromedelsförfattarens undervisningsvision, så länge han väljer att ändå använda läroboken 

vill säga, men läraren är ju också bunden av tidsramar han inte styr över. 

 

Något som ofta kommer på tal när diskussioner förs kring ett annat potentiellt 

undervisningsmedium, det vill säga filmmediet, är dess potential som förmedlare av budskap. 

Något man måste ha i åtanke som lärare är att skolböcker, i precis lika stor grad som film och 

skönlitteratur, kan innehålla budskap av normativ och politisk karaktär. Läraren måste vara 

medveten i sin lärargärning om att ett ämne kan betraktas ur flera olika perspektiv, såsom ur 

olika nationella perspektiv eller ur ett klassperspektiv. Dessutom kan det förmedlas genom 

betydligt fler medier. Idag är det således svårt för en lärare att kunna komma undan med att 

bara gå igenom ett ämne med hjälp en lärobok. Läraren måste kunna se hur olika former av 

informationskanaler såsom litteratur, (inklusive skolböcker), film, musik och de respektive 

ämnena såsom historia och samhällskunskap faktiskt är något mer än bara simpla förmedlare 

av enkla objektiva budskap, som de tycks verka vara på ytan. 
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Det existerar därför ej heller någon omedelbar tvist om huruvida det i film och litteratur finns 

bakomliggande budskap som refererar tillbaka till rådande historieskrivning och att det även 

existerar en form av samhällsanalys i filmen och litteraturen och att de tillsammans förmedlar 

politiska och eller etiska, moraliska budskap till tittaren respektive läsaren. Denna aspekt blir 

extra viktig när man betänker vilken central samhällelig roll dessa samhälls- och respektive 

historieförmedlare har. Välproducerade berättelser, vare sig de figurerar som skönlitteratur, 

undervisningslitteratur, film eller musik och så vidare, har den egenskapen att de människor 

som upplever dem känner sig djupt involverade, exempelvis känslomässigt. Detta får såklart 

som effekt att dessa samma människor blir extra mottagliga för de budskap, medvetna som 

omedvetna, som förekommer i berättelserna.  

 

Detta blir så klart extra intressant när man betänker den mediedebatt som existerar. Det 

diskuteras ofta hur boken faller till föga inför bildmedierna som så att säga ”bombarderar oss” 

med spännande information och att läskunnigheten sjunker, att klassklyftorna ökar, att 

propagandans makt styr våra tankar och intressen, med mera, med mera. Det borde betänkas i 

denna debatt att bokens innehåll ingalunda är av mer godsint art än bildmediernas, ej heller 

mer ondsint. Det pratas mycket om att läraren måste kunna förklara för och förebereda 

eleverna för hur de specifikt kan bli påverkade av visuella medier och alla dess former såsom 

Internet, TV respektive film, foto, affischkonst med mera. Däremot är det ett medium som det 

sällan riktas några blickar mot. Läroboken har en mycket hög status inom lärarverksamheten, 

må så vara att den används i varierande grad från skola till skola, klassrum till klassrum, 

lärare till lärare och elev till elev, men det riktas i betydligt mindre grad några negativa blickar 

mot hur läroböckernas innehåll ser ut och mot det faktum att boken som sådan är ett om inte 

ännu kraftfullare redskap för ideologi, politiska uppfattningar, etik och moral och så vidare 

bara med tanke på dess status, så är den minst lika stor. 

 

Saids uppfattning var att det han kallade orientalism var en vetenskap och en uppfattning som 

skapats specifikt av och för den västerländska publiken och att denna uppfattning hade blivit 

en del av det västerländska kollektiva minnet. Det är ingen hemlighet att de flesta filmer görs 

med en specifik publik eller målgrupp i åtanke då filmerna innehåller referenser till rådande 

kulturella drag i en samhällstyp och filmerna reproducerar dessa drag för en publik som är en 

del av denna kultur och därmed kan tolka och förstå referenserna. Dessa människor och 

filmerna i fråga blir en del av en gemensam samhällelig tolkningsram och som upplever hela 

övriga världen utifrån denna tolkningsram. Det var detta Said reagerade mot i sin bok 
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Orientalism. Västerlandet hade hamnat i sits i vilken allt som skedde i världen tolkades utifrån 

västerländska referenspunkter. Enligt Said såg västerlandet österlandet som något som inte 

gick att jämföra med hur en arab upplevde den egna kultursfären. Den västerländska bilden 

var falsk, men uppfattades i stor grad som allmän sanning.95 Ett exempel Said tog upp var just 

det om hur österlandet och araben framställdes i västerländsk film- och nyhetsmedia, såsom 

framgick i teoriavsnittet. På ett liknande sätt togs upp i teoriavsnittet där Härenstam via 

statliga utredningar påvisade hur svenska läroböcker förmedlade en bild av omvärlden präglad 

av etnocentrism, det vill säga ger ett perspektiv i vilket nästan hela övriga världen granskas 

och värderas med Sverige, Nordvästeuropa eller västvärlden som den givna måttstocken.96 

 

Den undervisningslitteratur som används i svenska skolor är således även den en del av den 

tolkningsram som Said talar om och är även den ett resultat av de uppfattningar som råder i 

det västerländska samhället. Självfallet har medvetenheten om den diskursiva fällan blivit 

mycket större inom utbildningsväsendet och således har man jobbat för att det material som 

framställs för undervisningssammanhang ska vara så objektivt och sakligt som möjligt. Men i 

den ökade sakligheten blir strävandena efter denna väldigt uppenbara så till den milda grad att 

det blir närmast uppenbart vad man varit ute efter och därom kan man konstatera att 

författarna troligen haft klara direktiv för sig själva om hur läroböckernas framställningar 

skulle formuleras i snart alla fall av de läroböcker vi tagit upp i undersökningen. I ljuset av det 

Härenstam skriver inser man hur tråkiga många av lärobokstexterna om arabvärlden och dess 

konflikter faktiskt är. När man läser igenom dem och inte lägger märke till några direkt 

utmärkande aspekter i texterna såsom värdeladdade ord eller formuleringar så rycker man 

bara på axlarna och tänker inte mer på den. Det blir i ljuset av detta plågsamt uppenbart att de 

elever, studenter i allmänhet, lärare eller andra läsare som kommer att möta dessa texter med 

stor sannolikhet inte heller kommer att reagera nämnvärt över vare sig texternas innehåll eller 

utformning och huruvida det ämne texterna behandlar, i detta fall Islam, araber och 

arabvärlden, kommer att lämna om ens något bestående intryck, förutom rent faktamässigt, så 

blir det ett intryck om en värld och en kultur som framstår såsom ointressant, avlägsen, 

problemfylld och negativt laddad, speciellt med tanke på att de huvudsakliga läsarna, 

eleverna, kommer att jämföra det de läser om med sin egen lokala värld och kultur, nämligen 

Sverige.  Om man utgår rent generellt ifrån vad man borde anta att de flesta elever i Sverige 

har för uppfattning om den generella ekonomiska standarden, politiska klimatet et cetera, i 

                                                 
95 Said, Edward. 1978. sid. 320. 
96 Härenstam, K. 1993. sid, 34-35. 
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Sverige och eller västvärlden och man sedan tänker sig att de väger detta gentemot läget i 

övriga världen såsom de upplever det/den genom läroboken, om vi dessutom antar att det 

ämne vi studerat specifikt och det intryck vi fått genom undersökningen är generellt för alla 

ämnen i historieläroböcker och generellt för läroböcker i Sverige, vad skulle då resultatet bli? 

 

När man talar om film eller om visuella medier i allmänhet kommer det ofta på tal att de är 

lättare att ta till sig än litterära medier och därmed att människor är i större grad utsatta för de 

många budskap som kan förmedlas via bilder. Men det medium som alla stöter på i skolan är 

läroboken och det faller sig naturligt att den därmed har en avsevärt stor betydelse för de 

uppfattningar elever får om världen genom ämnena historia och samhällskunskap, 

exempelvis. Således blir det särskilt viktigt att läraren är medveten om hur läroboken kan 

tjäna som spridare av budskap som kan fungera stärkande på den allmänna opinionen i 

samhället och att den kan användas i politiska syften och till spridning av normativa värden. 

Det är därför viktigt att poängtera att man inte kan ta läroboken för given som ett objektivt 

redskap för sanningen. Läraren har därför kravet på sig att vara utbildad i så pass grad att han 

eller hon kan balansera innehållet i läroboken enligt källkritiska principer i syfte att ge 

eleverna så många perspektiv på verkligheten som möjligt. 
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5. Sammanfattning 

Uppsatsens fokus låg på att analysera några svenska historieläroböcker för utifrån Edward 

Saids tes om orientalismen och ta reda på hur dessa läroböcker för gymnasiet behandlade 

ämnena islam, araben och arabvärlden. Det vi kom fram till i denna smala undersökning var 

inte huruvida Saids tes stämde eller inte och vilket inte heller var vår avsikt för att göra, var 

att dessa tre ämnen behandlades i mycket liten omfattning, framför allt islam. Vi kom fram till 

att arabvärlden skildras ensidigt som en obestämbar och otydlig geografisk plats och att de 

människor som bebor denna plats, generellt kallade araber, ej heller nyanseras då de 

omnämns. Oavsett resultatet hade vi för avsikt att resonera kring läroboken och dess roll som 

centralt läromedel i skolundervisningen och vilka konsekvenser det kan innebära när ett ämne 

såsom ”arabvärlden” och dess folks historia, eller något annat givet ämne, behandlas på olika 

specifika sätt i exempelvis läroböcker. 

 

Vi avslutar med att säga att ur ett undervisningsperspektiv kan man dra slutsatsen att 

läroboken såsom centralt undervisningsmaterial inte bara är i behov av alternativt och 

oberoende undervisningsmaterial eller beroende av kunniga läroboksförfattare, men framför 

allt av medvetna och mångsidigt välbelästa lärare som inte är rädda för att problematisera och 

förhålla sig kritiskt till undervisningsmaterialet, vilken form det än må ha.   
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