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Abstract:
This study has analyzed what students in Swedish middle schools learn about the various
crusades. This was done by analyzing different study books and course literature. These
books are targeted towards students in grade 7-9. This essay has studied course literature
from different time periods in the Swedish schooling system and under different guidelines.
The essay has studied the more modern books and what they say about the exciting yet
controversial subject that is the crusades. Which subjects even write about them and what do
they say? Are the fabled knights in shining armor as good as they thought they were or were
they monsters from the deepest of hells? Well, as all things, the truth lies in the middle. But it
is how they portray them and what the books have to say about the crusades that is intriguing.
What words do they use? Which sides of the different conflicts shine the brightest in the eye
of the author and thus in the eye of the pupils reading it. I will also be using some tools and
theories to see how good the fact is portrayed in the different books. As I stated above. These
tools and theories are from a book called Att spegla världen; Läromedelsstudier i teori och
praktik (2011) by Niklas Ammert.1 So what have these study books told us about the
crusades? Well, as the study concluded it depends on who the author or authors are and which
company makes the books. It also depends a lot on what the book focuses on. The crusaders
are however generally depicted as murderers and in the wrong in most of the books that the
essay chose to study.

Keywords: Läromedel, korståg, innehållsanalys, läromedelsanalys, religionshistoria

1 Ammert, Niklas, Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. (Lund: Studentlitteratur AB, 2011).
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1. Introduktion

Korstågen är ett kontroversiellt ämne i dagens samhälle. Detta gäller såväl inom politiken
som inom religion och religionshistoria. Korstågen används idag inom politiken av flera olika
partier och politiska sidor för att stärka sin sida och sina argument.2 Det är ett hett ämne som
kommer upp då och då från flera politiska sidor och organisationer. Allt för att styrka deras
argument. Sedan är det flera kristna personer som ser tillbaka och ser korstågen som en
skamfull del av kristendomens historia. En annan sak som sker är att flera personer har
tillgång till internet och en hel del information som kan visa sig vara fel och missvisande
finns tillgängligt för alla att se. Därav är det viktigt att se vad dagens elever lär sig om
korstågen och hur de framställs i deras undervisning. Men även att kunna gå tillbaka och se
vad folk lärde sig förr om dem, för att bättre förstå vilken information de har lärt sig om de
olika korstågen. Detta kommer att göras genom att analysera olika läromedel från 1994-talets
läroplan och fram till vår moderna läroplan lgr11 som kom ut 2011. Uppsatsen kommer
analysera dessa böcker utifrån Ammerts teorier och perspektiv på undersökning av
läromedel.3 Dessutom kommer läroböckerna att kollas mot tidigare forskning om korstågen
för att se om faktafel eller andra perspektiv har kommit in i dess text.

Uppsatsen kommer även att lägga fram en kort bakgrund om korstågen och dess början för att
bättre förstå vad korstågen var och innebar men även för en kontext när vi senare granskar
och analyserar läromedlen. Med hjälp av detta kommer man kunna se vad eleverna lär sig och
hur korstågen framställs och framställts i den moderna skolans gång, samtidigt som man lär
sig om vad som de olika läroböckerna säger om dessa kontroversiella händelser. Inte alla
skolor i vårt moderna samhälle använder sig av läroböcker och istället har flera olika digitala
läromedel.

Men det finns flera skolor som fortfarande använder sig av böckerna och sedan finns det de
skolor som använder sig av både digitala och fysiska läromedel. Studien här är främst för att
se vad och hur det skrivs om korstågen och vad eleverna kan lära sig av dem. Om man skulle
använda sig av alla olika sorters läromedel, alltså både fysiska och digitala så skulle man
behöva en ännu längre uppsats, vilket är ett av skälen att uppsatsen avgränsar sig enbart till
de fysiska läroböckerna. Sedan är det enklare att få tag på dem än vad det ibland är att
komma in på de digitala läromedlen som oftast behöver ett skolkonto för att kunna komma åt
informationen. Vilket gör att uppsatsen fokuserar sig enbart på de fysiska läromedlen och inte
de digitala som dock blir allt mer relevanta i vårt fortsatt utvecklande samhälle.

3 Ammert, 2011.

2 Guardian News:Donald Trump decries 'crusade against US history' as he signs 'patriotic education' plan -
https://www.youtube.com/watch?v=TJE74Au2af0&ab_channel=GuardianNews (2020) - Detta fall är att man
använder sig av idén bakom korstågen för att styrka sin poäng och understryka sitt argument.
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1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad dagens ungdomar lär sig om korstågen och hur det
har ändrats genom tiden, samt hur de olika skolämnena, religion och historia, lär ut om
korstågen. Målet med denna uppsats har beskrivits i mer detalj i inledningen men skulle
kunna förenklas som att ta reda på hur de fysiska läroböckerna lär ut och beskriver de olika
korstågen.

1.2 Frågeställning

Denna uppsats använder sig av flera olika frågeställningar.
Dessa är:

1. Hur har de olika sidorna av korstågen beskrivits?Hur framställs de olika sidorna av
konflikterna?  Vilka ord används?

2. Finns det skillnader på hur man lärde ut från 2008 till 2019? Vad och hur har det
förändrats i sådana fall?

3. Vilken vikt läggs på korstågen?
4. Hur mycket knyter de an till religionerna bakom krigen? Vilken roll spelar religionen

i de olika läromedlen?

Alla av dessa frågeställningar har besvarats under uppsatsens gång. Resultaten av dem
kommer tillbaka under både själva analysen och slutsatsen.

1.3 Metod och Teori

Detta är en analytisk uppsats med inslag av andra hermeneutiska teorier och perspektiv.
Uppsatsen är alltså en kvalitativ innehållsanalys. Analysen använder sig av Ammerts teorier
om hur man analyserar och jämför olika läromedel, vilket är vad denna analys går ut på. De
teorier som uppsatsen kommer att använda och sedan applicera på analysen är från boken Att
spegla världen; Läromedelsstudier i teori och praktik (2011)s kapitel, vilket då blir hur
innehållet i läromedlen förmedlas, de interkulturella perspektiven, varningssignaler, när fakta
blir “papegojkunskap”, bedöma en lärobok ur bildperspektiv och hur används läromedlets
innehåll.

Dessa teorier handlar om hur innehållet framställs och förmedlas i de olika läromedlen, vilka
ord som används och hur man framställer de historiska händelserna i läroboken4.  Exempel på
hur dessa teorier appliceras är:

4 Ammert, 2011 s.259 -272.
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Hur författarna förmedlar olika interkulturella perspektiv och hur man lär ut om de olika
sidorna och perspektiven i konflikten. Vilka perspektiv skriver man från och vad handlar det
mest om. Är det mestadels från ett eurocentriskt perspektiv eller ta de exempel från det
muslimska perspektivet5.

Sedan finns det olika varningssignaler som kan förekomma. Ett sådant exempel vore att
förminska eller döma de händelser som skett. Eller ifall författaren till läroboken skulle ta en
sida i de olika korstågen6. Hur laddade orden faktiskt är och hur de används i texten.7 Hur
dessa varningssignaler är varningar för textens pålitlighet samt ifall den passar elevernas
förmågor. Alltför svår eller en allt förenklad text kan vara andra varningssignaler som man
ska hålla utkik efter i texterna.8

Papegojkunskap handlar om de misstag som kan förekomma i dessa läromedel, till exempel
när författaren tar mystiska händelser som inte stämmer överens med faktan9. Men det
handlar även om hur det kan vara för svår kunskap att begripa och hur en enkel mening som
“Sex miljoner judar dödades under andra världskriget” kan missförstås och bara upprepas
utan att eleven har förstått innebörden av det.10 Ifall dessa missförstådda meningar kan leda
till fler frågor istället för de svar som behövs.

Bedöma ur ett bildperspektiv handlar om vilka bilder som finns i böckerna och vad
författaren vill förmedla med dessa bilder.11 Analysen har inte tagit mycket från detta utan
kommer istället att peka ut detta ifall de visar en bild som inte stämmer överens med texten
eller ifall det är relevant till förståelsen av materialet. Det handlar även om ifall bilderna är
relevanta till texten i fråga eller ifall det är en bild som bara är där för att ta upp utrymme.
Detta kan vara fallet i vissa fall då förläggare har ett visst mandat för hur många bilder som
ska vara med och hur de ska läggas ut.12

Sedan finns det ett kapitel som handlar om vilka fällor och tankesätt som en
läromedelsförfattare aktivt ska försöka undvika och hur kan detta påverka texten i fråga.13

Sådana exempel kan vara att använda utdaterad fakta, inte ge kontext för händelserna som
stycket tar upp och att inte använda ett för avslappnat språk och inte för många skämt i
boken.14 Författarna ska även ha och använda ett intresseväckande språk och hålla kvar det
intresset hos läsaren.15

15 Ammert, 2011 s.353.
14 Ammert, 2011 s.355.
13 Ammert, 2011 s.343 -356.
12 Ammert, 2011 s.227.
11 Ammert, 2011 s.226.
10 Ammert, 2011 s.194.
9 Ammert, 2011 s.194.
8 Ammert, 2011 s.202.
7 Ammert, 2011 s.202.
6 Ammert, 2011 s.202.
5 Ammert, 2011 s.139 -149.
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Uppsatsen har analyserat de olika läroböckerna utifrån dessa teorier och perspektiv, sedan
kommer jag att använda The crusades: a very short introduction för att bekräfta fakta och se
ifall de håller sig till faktan eller skriver mer om mystiska händelser och samtal som kan ha
skett.16 Det finns ett visst utrymme att mixa in mytiska inslag med faktan, men då ska det stå
att det är en myt eller från en dikt eller vilken källa som det kommer från.

1.4 Material

Uppsatsen använder sig av flera olika läromedel i form av läroböcker som riktar in sig till
elever i klasserna 7-9 i högstadiet. Dessa läroböcker är då från ämnena historia och religion.
Det ursprungliga kriteriet för dessa böcker var att de skulle vara rätt ämne och rätt årskurs.
Dock ändrades dessa kriterier till att försöka inkludera så många läroplaner som möjligt, men
avgränsas snabbt till böcker från 1994s läroplan till 2011 (vilket är den nuvarande läroplanen
när denna uppsats skrevs). Den tidigaste boken är en som gavs ut 2008. Böckerna som ska
analyseras i denna uppsats är från förlagen: Natur och Kultur, Tukan förlag, Liber och
Gleerups. Dessa företag specialiserar sig på att publicera olika sorters läromedel på svenska
och de allra flesta skolor i Sverige använder sig av deras böcker. Serierna Liv och Religion,
Levande historia, Impuls, SOS Religion och Utkik är vad uppsatsen kommer att använda sig
av som analysmaterial.

Mer specifikt kommer uppsatsen att använda Impuls: Religion 1 (2008), Impuls: Historia 1
(2009), Liv och Religion 7-9 (2011), Levande Historia 7-9 (2011), Utkik: Religion (2014) och
SOS: Religion 7-9 (2019). Uppsatsen kommer även att använda sig av The Crusades: A very
short introduction (2004) som referensmaterial till korstågen. Denna bok är skriven av
Christopher Tyerman. Ett skäl till att denna bok används i uppsatsen är att det tar upp de delar
av korstågen som de flesta läroböcker gör. Som det sedan skrevs i metod kommer uppsatsen
att använda sig av Niklas Ammerts teorier och perspektiv på hur man analyserar läromedel.
Dessa är hämtade från hans bok Att spegla världen; Läromedelsstudier i teori och praktik
(2011).

1.5 Avgränsning:

Uppsatsen har avgränsats betydligt sen dess början. En sådan avgränsning har redan nämnts i
delen material. För att förklara så var det menat att ta från fler läroplaner än vad som blev av.
Det var menat att uppsatsen skulle analysera läromedel ända från 1950 till idag. Dock visade
det sig tidigt att det skulle bli alldeles för mycket och att det istället skulle räcka med att ta
från 1994s läroplan som tidigast. Detta gör så att uppsatsen blir av bättre kvalitet och mer
fokus kan ägnas åt att analyserna de andra läromedlen. En annan avgränsning har varit de
böcker som används som referensmaterial. Avgränsningen är att det är en bok som har
använts istället för två eller tre stycken. Detta är mestadels så att läromedlen alla har liknande

16 Ammert, 2011.
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forskning och källor att använda sig av, vilket troligtvis ger ett bättre slutresultat än om man
skulle ta allt för många böcker som referensmaterial.

Som det skrevs om i introduktionen så avgränsar sig uppsatsen till att enbart analysera och
skriva om de fysiska läromedlen. Detta då de digitala läromedlen är alltför många för att
analysera på en sådan kort tid och flera av dem kräver en inloggning som är kopplad till en
skola. Detta är inte något som uppsatsens författare har tillgång till och kan därav inte heller
ägna tid åt att analysera och undersöka dessa läromedel.Vilket lämnar de fysiska
läroböckerna till studien. Det har även varit en hel del problem med skrivning av denna
uppsats. Ett sådant problem har med material att göra. I början fanns det tillgång till två
stycken böcker som var från 80-talet som jag skulle ha med i uppsatsen. När det skulle börja
skrivas togs filerna bort och länkarna fungerar inte längre. Hittade inte fler läroböcker från
80-talet, letade på flera bibliotek och på flera bokhandlar men hittade inget som följde det
som jag hade planerat.

1.6 Tidigare forskning

Det har gjorts en hel del tidigare forskning i liknande ämnen. Till exempel finns det väldigt
mycket tidigare forskning när det kommer till olika litterära läromedel och hur de förklarar
delar av olika ämnen. Det finns tidigare litteratur om hur man ska analysera läromedel. Ett
exempel av detta är Ammerts bok Att spegla världen; Läromedelsstudier i teori och praktik
som kom ut 2011 och handlar om hur man undersöker och analyserar olika sorters läromedel
och vilka teorier samt perspektiv som kan användas.17 Sedan finns det även forskning om vad
det historiska ämnet i skolan lär ut om korstågen. Korstågen i läromedel i historia: En
komparativ studie av korstågen i 4 läromedel i historia från 1912 till 2003 är en kandidat
uppsats som är skriven 2006 och tar inte upp skillnaderna om hur de två olika ämnena
religion och historia talar och berättar om korstågen.18 Dessutom kom det ut en ny läroplan
2011 som författaren till förra uppsatsen då inte kunnat tag med i sin forskning. Vilket
rättfärdigar att denna uppsats analys existerar. Sedan finns det en enorm mängd av forskning
kring de olika korstågen och vad som egentligen hände. Dock handlar denna analys mer om
vad som Sveriges elever lär sig om korstågen i skolan än om korstågen de själva. Vilket är en
anledning till att utföra denna studie. Denna enda studien som jag har hittat som liknar denna
studie är just Korstågen i läromedel i historia: En komparativ studie av korstågen i 4
läromedel i historia från 1912 till 2003 från 2006 och innehåller inte samma ämnen,
läroplaner och samma mål eller frågeställningar.

1.7 Terminologi

Korståg - En serie av flera religiösa krig och fälttåg som med auktoritet av den västerländska
katolska kyrkan riktades mot dess religiösa motståndare. Ofta med ett mål bakom, till

18 Ohlsson, Robert, kandidatuppsats, Korstågen i läromedel i historia: En komparativ studie av korstågen i 4
läromedel i historia från 1912 till 2003. (Högskolan i Halmstad, 2006).

17 Ammert, 2011 s.1.
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exempel att återta Jerusalem. Inte bara ett korståg utan flera stycken har skett genom
historiens gång. Det har nämligen varit över 15 stycken korståg varav 8 av dem var stora.

Bondekorståget/ Folkets korståg - Ett korståg som startade 1096 och bestod av bönder och
vanligt folk såväl som militära trupper som efter ha hört påven Urban IIs korståg ska ha
försökt och ta sig till Jerusalem i hopp om att inta staden.

Korsfarare - En som deltar i ett korståg. Kunde komma från vilken bakgrund och behöver
inte vara riddare eller vara av adlig börd. Vem som helst av det manliga könet kunde följa
med på de flesta korstågen och offra sina liv för att återta den heliga staden.

Jihad - Ett ord som kommer från arabiska och betyder på ett ungefär “kamp”, “strid” eller
“strävan”. Om man ska förenkla begreppet skulle det kunna beskrivas som ett heligt krig och
liknas som en islamisk version av korståg.

Läromedel - Olika sorter av böcker och andra medel, till exempel hemsidor, som används
inom skolan för att förmedla information. Finns då som både fysisk och digital.

Läroplan - Dokument med riktlinjer om vad läraren ska göra och lära ut. Behöver inte följas
till punkt och pricka men ska följas och tas inspiration från. Det står även vad läraren ska lära
ut och ta upp. Stor influens på yrket och följande läromedel.

Lgr11 - Lgr11 är namnet på läroplanen som gäller för år 2011. Den gäller för alla
grundskolor, gymnasium och fritidshem. Gäller i hela Sverige, planeras att bytas ut i höst
2022.

Lpo 94 - Läroplan 94, den läroplanen som kom innan Lgr 11.

1.8 Disposition

Uppsatsen börjar med en kort bakgrund till korstågen, hur de startade, olika korståg genom
tiderna och vad som skiljde dem åt. Detta tas upp för att ge kontext och efteråt jämförelse till
de olika korstågen som tas upp i de olika läromedlen. Sedan kommer uppsatsen att gå igenom
och analysera de olika läromedlen och deras text om korstågen och jämföra detta med
bakgrunden till korstågen samt till referenslitteraturen och tidigare forskning. Samt använda
Ammerts teorier om hur man analyserar olika läromedel och läroböcker. Slutligen kommer
uppsatsen att framställa sin slutsats och besvara uppsatsens frågeställningar.

6
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2. Bakgrund

2.1 Korstågens början

När man pratar om korståg är det inte säkert att man menar det första korståget. Detta då det
har funnits flera olika korståg under tiderna. Dessa har haft varierande resultat, motståndare,
mål och allierade. Dock har korstågen haft liknande mål och har alltid kommit från kristna
länder och ledare mot folk och länder med andra religiösa trosbekännelser, vilket är en av de
främsta likheterna mellan de olika korstågen och ett av dess klassifikationer. Idag säger man
att det har varit lite fler än 15 stycken olika korståg genom tiderna, varav 8 har varit stora och
de första 5 har gjort störst skillnad.19 Man brukar säga att starten för det första korståget drog
igång den 27 November 1095 e.vt., strax efter att den dåvarande påven Urban II hade avslutat
sitt tal.20 Ingen vet exakt vad det var som hade sagts i talet, men vad det än var hade lyssnarna
svarat tillbaka i det nu ökända kallet till krig, “Deus lo volt”(‘Gud vill det’).21 Senare
vittnesmål talade om hur påven beskrev de oförrätter som muslimerna gjort och att svaret
skulle då vara ett heligt krig med målet att ta tillbaka den heliga staden Jerusalem.22

Dock är detta inte något som är eller kan bekräftas. Men det är detta tal som ses som starten
till de heliga krigen som skulle komma att vara en stor del av åren framöver.

Urban II ska ha svarat i gengäld till deras rop om guds vilja genom att ha gett kors till de som
svurit att gå denna väg och befria Jerusalem.23 Snart skulle hans budskap spridas genom
Europa med hjälp av predikanter och andra budbärare. De källor som kom att prata om dessa
krig beskrev korsen och senare korstågen i liknande termer som croziera, croza och crozada,
vilket förklarar den engelska termen crusades.24 Detta ord kommer från hur de som förde
dessa krig hade det kristna korset som symbol för deras strid, därav vår benämning av
korståg. Alltså att alla eller åtminstone de allra flesta hade ett kors på sina kläder eller runt
halsen för att symbolisera och bevisa sin tro.25 De som lyssnade på Urban IIs budskap spridde
sig snabbt runt omkring Europa och samlade ihop alla som ville gå med i deras korståg.

En viktig detalj att nämna är att detta är ett korståg i enbart namn och saknade en ordning
och militär struktur som skulle komma att genomsyra de kommande korstågen.26 Detta
korståg bestod mestadels av bönder, köpmän och adeln som hade lyssnat på Urban IIs
budskap. Detta skulle komma att bli känt som folkets korståg eller bondekorståget.27 Dessa
bönder var inte tränade och hade inga resurser eller någon struktur, därav bildades mindre tåg
runtom Europa och slog ihjäl, brände och plundrade varje icke kristen de kunde få tag i,

27 Tyerman, 2004 s.18.
26 Tyerman, 2004 s.18.
25 Tyerman, 2004 s.13.
24 Tyerman, 2004 s.13.
23 Tyerman, 2004 s.12.
22 Tyerman, 2004 s.12.
21 Tyerman, 2004 s.12.
20 Tyerman, 2004 s.12.

19 Tyerman, Christopher, The Crusades: A Very Short Introduction. (Oxford: Oxford University Press, 2004).
s.2.
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speciellt var hatet mot judarna som var drivna av både historiska och religiösa företeelser.28

Detta korståg kom inte ens halvvägs och de som inte lyckades ta sig hem blev antingen sjuka,
svalt ihjäl eller blev dödade av muslimska arméer.29 Detta korståg tog start 1096 och hände
nästan sida vid sida med det första korståget.

2.2  De olika korstågen
Det första riktiga korståget började eller snarare annonserades den 27 November 1095 evt
som tidigare förklarat. Målet med det första korståget var att inta och återerövra Jerusalem.
Korståget varade i 4 år det vill säga fram till 1099 evt.30 1074 hade påven Gregory VII försökt
att leda en arme mot Jerusalem, det hade inte lyckats och räknas då inte som ett korståg.31

Korståget bestod av allt från riddare, legosoldater och frivilliga bönder. Kejsare Alexius I av
det bysantinska imperiet hade samlat och anställt riddare, legoknektar och soldater i flera år
för just en sådan möjlighet att utvidga sitt imperium, vilket gjorde att han självfallet stöttade
det första korståget.32 Alexius I bidrog med soldater, proviant och monetära bidrag för att
korståget skulle lyckas. En pakt mellan Alexius I och påve Urban II skedde där området
skulle vara i bysantinska rikets kontroll medan själva Jerusalem skulle vara under ett katolskt
styre.33 Urban II skulle bidra med korståget som då skulle underlätta de militära strider som
kejsare Alexius I redan deltog i.

Urban II hade innan korståget lyckats rekrytera flera män till arméer, samt att han övertygade
flera spanska monarker att de skulle slåss mot de muslimska härskarna som styrde över stora
delar av den Iberiska halvön.34 Med korstågen riktade Urban II in sig på hertigar, grevar och
annan adel för att rekrytera soldater och få ytterligare bistånd till sin här.35 Dessa rekryterades
främst från nuvarande Frankrike, Tyskland och Österrike,36 vilket berodde på flera olika
anledningar. En av dessa anledningar var en generell osäkerhet bland kungarna i Europa om
ifall detta skulle gå väl, men även på flera kungar och härskares aviga relation till Urban II.37

Med ett gemensamt mål och Konstantinopel som samlingsplats gav sig.

På vägen sägs det att flera mirakel och under skedde för och runt omkring dem.38 Korståget
samlades i Konstantinopel mellan 1096 och 1097, varefter de fick provisioner av kejsare
Alexius I i utbyte mot att varje hertig och adelsman som ledde en armé med skulle svära en
trohetsed till kejsaren.39 Efter det begav de sig vidare till Jerusalem. Även här sägs det att fler
mirakel och visioner hände, inget som man kan verifiera men något som hör till berättelserna

39 Tyerman, 2004 s.23.
38 Tyerman, 2004 s.22.
37 Tyerman, 2004 s.16.
36 Tyerman, 2004s.22.
35 Tyerman, 2004s. 21.
34 Tyerman, 2004 s.13.
33 Tyerman, 2004 s.22.
32 Tyerman, 2004 s.21.
31 Tyerman, 2004 s.21.
30 Tyerman, 2004 s.19.
29 Tyerman, 2004 s.22.
28 Tyerman, 2004 s.17.
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om korstågen samt att det skulle stärka deras heliga här och även rättfärdiga korståget.40 På
vägen dit, förutom de mirakel som sägs ha hänt, ska man ha haft flera strider i nuvarande
Turkiet och ska även ha tagit över huvudstaden Nicea i Juni 1097.41 Sista marschen till
Jerusalem ska ha skett från Januari till Juni 1099, det sägs miraklen och visionerna ökade.
Vilket då skulle stärka truppernas moral och rättfärdiga deras dåd.42 Belägringen av den
heliga staden slutade den 15 Juli och massakern som följde chockerade muslimer och judar i
och runtom i staden.43 Vilket gav upphov till myten om hur korsriddarna och deras hästar
vadade i blod genom Jerusalem. Cirka 100.000 riddare och soldater hade varit med om det
första korståget och man tror att ungefär 14.000 av dessa ska ha nått Jerusalem.44 Varav fler
dog eller deserterade på vägen tillbaka. Både strider och sjukdomar tog livet av många.45 I
och med det första korstågets succé blev krig som rättfärdigas med religion (specifikt olika
typer av kristendom) allt vanligare. Dock är inte alla dessa förklarade till eller som korståg
och användes främst på den Iberiska halvön och runtom för att rättfärdiga utökning av ens
kungadömen eller för att eliminera hot mot påvens status och legitimitet.46

Det skulle dröja flera årtionden innan nästa korståg. Jerusalem hade vid det laget förklarats
till sitt egna kungadöme. Vilket då fastställde Jerusalem som ett centrum för både handel och
kristna pilgrimsresor.47År 1144 tog Zengi av Mosul över Edessa och sägs ha dödat alla som
inte var av hans tro.48 Som svar på detta påminde påven Eugenius IIÍ folk om det första
korstågets succé.49 Vilket rörde folket och det var enklare för Eugenius III att rekrytera och
samla folket för ett nytt korståg. Denna gång var det även enklare att rekrytera olika kungar
och härskare.50 Vilket då bidrog till en ännu större här, mer provianter och bättre betalning till
soldaterna. Han tog hjälp av abboten Bernard av Clairvaux för att rekrytera både Louis VII av
Frankrike samt Konrad III av Tyskland.51

Dessutom spred Bernard sitt budskap om ingen nåd  och en nolltolerans till kristendomens
fiender, detta spred han över både Frankrike och Tyskland. Vilket ledde till anti-semitiskt
våld i båda länderna.52 Medan detta skedde hade Eugenius III redan godkänt flera korståg i
Spanien och Portugal som senare skulle komma att ansluta sig till de franska och tyska
arméerna år 1147.53 Dessa arméer skulle slå ihop sig och anlända till Konstantinopel i slutet
av September samma år.54 Efter det tog de landsvägen genom nuvarande Turkiet och blev

54 Tyerman, 2004 s.29.
53 Tyerman, 2004 s.29.
52 Tyerman, 2004 s.29.
51 Tyerman, 2004 s.29.
50 Tyerman, 2004 s.27.
49 Tyerman, 2004 s.27.
48 Tyerman, 2004 s.27.
47 Tyerman, 2004 s.24.
46 Tyerman, 2004 s.24.
45 Tyerman, 2004 s.24.
44 Tyerman, 2004 s.24.
43Tyerman, 2004s.23.
42Tyerman, 2004 s.23-24.
41Tyerman, 2004s.23.
40Tyerman, 2004 s.23.
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besegrade en efter en av turkiska arméer och svält.55 Trupperna i det andra korståget kom inte
ens fram till staden Edessa. Det andra korståget slutade i en total katastrof och skapade
skepticism om både kristendom och ifall detta var värt mödan.56 Det andra korståget hade
inte heller lika många berättelser eller myter om gudomliga mirakel eller visioner. Vilket kan
vara för att korståget inte gick som planerat. Det andra korståget slutade år 1149.

Det tredje korståget hade sin start år 1188, lite mindre än 40 år sedan katastrofen som var det
andra korståget. Detta är nog det korståg som först kommer till tanken när man hör ordet.
Man skulle kunna säga att detta är det viktigaste korståget. Under dessa 40 år hade de kristna
territorierna runt om Jerusalem sakta men säkert invaderats och övertagits av Zengis son Nur
al-Din enade Syrien och tog över Egypten. Senare skulle Saladin, en av Nur al-Dins
befälhavares brorsöner ta över och etablera ett imperium som inkluderar både Egypten och
Syrien.57 Detta imperium satte ett stort värde på sina egna heliga krig, Jihad som de kallas.
Vilket mer eller mindre är att vilja konvertera icke-troende genom erövring.58 Medan Zengi,
Nur al-Din och Saladin byggde upp sina territoriet och stärkte  dess handel, tro och armé så
blev Jerusalem svagare och svagare.

I slutet av första korståget hade Jerusalem växt till ett riktigt kungarike och var ett centrum
för handel i medelhavet. Vilket gynnade både tillväxten av själva riket och även deras
politiska makt. Livet var bra för de kristna i Jerusalem. Dock höll detta inte i sig. Med Nur
al-Din och Saladins expansioner blev handeln mindre och mindre, samt att Jerusalem
förlorade flera av sina relativt nyligen vunna provinser. Dessutom hade Jerusalem otur i deras
successionsordning och en rad av dåliga monarker trädde in efter varandra.59 Den 4 Juli 1187
hade Saladin attackerat och tillintetgjort större delen av Jerusalems armé, bara några månader
senare, på den 2 Oktober erövrade Saladin även Jerusalem.60 Detta gick inte obesvarat och
flera kungar rekryterade  sina egna korståg utan att ha blivit ombedda av påven eller en
representant för kyrkan. England, dåvarande Tysk-romerska riket, Frankrike och Sicilien var
de riken som agerade först.61 Flera andra följde efter allteftersom korståget varade. Maj 1189
marscherade ett korståg med Fredrik Barbarossa, kung av det tysk-romerska riket, med en
arme på över 100.000 man.62 Detta korståg var hans egna och det gick inte riktigt som han
planerat. Efter att ha huggit ner flera man inom både det bysantinska riket och senare det
Osmanska riket skedde en olycka då Kung Barbarossa drunknade i floden Saleph, i det
Osmanska riket år 1190.63 Hans arme splittrade sig och de flesta vände hem.

Detta var dock inte slutet på det tredje korståget utan ett annat korståg som skedde precis
innan det större korståget. England och Frankrike var de två riken som var huvudansvariga

63 Tyerman, 2004 s.32.
62 Tyerman, 2004 s.30.
61 Tyerman, 2004 s.30.
60 Tyerman, 2004 s.30.
59 Tyerman, 2004 s.30.
58 Tyerman, 2004 s.30.
57 Tyerman, 2004 s.30.
56 Tyerman, 2004 s.30.
55 Tyerman, 2004 s.29-30.
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för detta korståg. Korståget skulle egentligen starta 1188 men blev uppskjutet till 1190 på
grund av flera olika anledningar, som till exempel successions dispyter i England vilket
gjorde Rickard I kung av England.64 Uppskjutningen hade konsekvenser av att hatet som
redan fanns mot icke kristna i stora delar av Europa spred sig och flera antisemitiska
massakrer skedde i England år 1189 till 1190.65 Rickard I och hans korståg seglade iväg i Juni
1190 och sökte skydd och proviant för vintern på Sicilien september samma år.66 Efter det
erövrade Rickard I Cypern år 1191 och 6 Juni samma år anlände han och hans här till staden
Acre. Strax efter det den 12 Juli hade han erövrat staden.67

Den franska kungen övergav korståget efter det och Rickard I fortsatte.68 Både Saladin och
Rickard I hade vunnit flera strider där de hade varit överlägsen den andre. Vilket resulterade i
att de båda försökte att undvika direkta konflikter som eventuellt kunde decimera deras
arméer. 7 September 1191 var den största striden under korstågets gång utan en riktig vinnare
i slutändan.69 Rickard I lyckades inte ta tillbaka Jerusalem i slutet av korståget. Dock blev
Cypern en viktig strategisk
del i det området, vilket skulle fortsätta att vara kristet fram till 1500-talet.70 Det tredje
korståget skulle komma att bli en framtida mall för framtida korståg och flera olika
privilegier och obligationer för framtida korståg.71 Privilegierna skulle till exempel innebära
rätten att passera fritt inom kristna riken och ha rätt till de resurser som korståget behövde.72

Skyldigheterna varierade men ett sådant exempel var att de inte fick lägga anspråk på
Jerusalem eller dess rättmätiga territorium.73

73 Tyerman, 2004 s.36.
72 Tyerman, 2004 s.36.
71 Tyerman, 2004 s.36.
70 Tyerman, 2004 s.30.
69 Tyerman, 2004 s.34.
68 Tyerman, 2004 s.32.
67 Tyerman, 2004s.32.
66 Tyerman, 2004 s.32.
65 Tyerman, 2004 s.32.
64 Tyerman, 2004s.32.
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* Bilden föreställer kung Rickard I74

Det dröjde inte länge förrän man startade ett fjärde korståg. Det tredje korståget befriade en
del av palestinas kust och höll det som var kvar av Jerusalems kungadöme, dock skulle det
dröja innan de kunde inta den heliga staden igen. Påve Innocent III startade det fjärde
korståget år 1198, enligt honom var det alla kristnas skyldighet att bidrag med antingen
trupper eller andra resurser till det nya korståget.75 Han predikade och använde sig av
teologiska budskap för att samla in dessa bidrag. År 1201 blev detta kall besvarat av flera
äregiriga franska baroner. Dock saknade detta korståg stöd av kungar och andra mäktiga
adelsmän.76 Vilket gjorde resan till det heliga landet väldigt svår och kostsam. De stannade
till som så många korsriddare före dem vid Konstantinopel i det bysantinska imperiet, vilket
de gjorde år 1203. Här bad de om hjälp med mat, män och andra resurser.77 Detta skulle de få
ifall de hjälpte Alexius IV att försvara tronen från Alexius III som höll på att starta en kupp. 78

78 Tyerman, 2004 s.37.
77 Tyerman, 2004 s.37.
76 Tyerman, 2004 s.36 - 37.
75 Tyerman, 2004 s.36.
74 Bild: https://sv.wikipedia.org/wiki/Korst%C3%A5g#/media/Fil:Richard_coeur_de_lion.jpg
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Flera trupper tyckte illa om denna överenskommelse och började resan hem igen, medan
andra stannade och hjälpte den unge kejsaren.79

De som stannade kvar kunde vila upp sig där medan. Sedan i Januari 1204 fick det
bysantinska imperiet en ny kejsare i Alexius V som genast förklarade krig mot korståget. 80

De kristna härskarna i den västra delen av Europa kände sig hotade och pressade av denna
aggression och bestämde sig för att sponsra korståget och ta över konstantinopel. Vilket
skedde 12 eller 13 April 1204, då brutaliteten skall ha chockerat världen återigen.81 Det fjärde
korståget slutade alltså inte med en erövring av Jerusalem till kristen kontroll utan en
västerländsk occupation av Konstantinopel.

Det femte korståget startade år 1213, 9 år efter att det fjärde korståget tog slut. Återigen
skulle alla kristna bidra till korstågets resurser och framgångar. Vilket resulterade i att år 1215
började den västerländska kristendomens kyrkor att samla in pengar och andra resurser till
korståget, dock var detta mer som en skatt och var något som tvingade folk att bidra mer än
innan.82

Propaganda och predikan var viktiga redskap inom rekryteringen som bestod mestadels av
trupper från Tyskland, Centraleuropa, Italien och England.83 Det var mindre expeditioner som
skickades ut för att återta det heliga landet. En tysk befälhavare vid namn Fredrik II hade
blivit vald till att vara påvens ställföreträdare i korståget, vilket gav vissa förmåner och en
viss auktoritet att fatta svåra beslut under resans gång.84 Korståget stötte på flera hinder och
svåra förhållanden innan de nådde den heliga staden. Fredrik II lyckades efter att ha blivit
exkommunicerad att förhandla till sig Jerusalem år 1229.85 Jerusalem skulle komma att hålla
sig i kristen kontroll fram till år 1244. Sedan dess skulle Jerusalem vara muslimskt fram till
1917. Vilket innebar att detta var det sista stora korståget med Jerusalem som mål.

Det sjätte korståget hade blivit sponsrat av kejsaren Fredrik II av Tyskland som sedan blev
exkommunicerad då han inte hjälpte till i tid medan det sjunde korståget hade de kristna
korsfararna slåss mot mongolerna. Dock hade de inte enbart Jerusalem som mål.86 De andra
korstågen skedde oftast under tiden som dessa var, dock var det en del som skedde efter.
Vissa av korstågen fortsatte att försöka överta det heliga landet men försöken blev bara värre
och färre desto längre som tiden gick.87 Flera av dessa var till för att konvertera de människor
och de kulturer som kristendomen ansåg vara icke civiliserade. Exempel på detta vore
korstågen runt Baltikum och Ryssland. Eller korståget mot Finland, i vilket Sverige var med

87 Tyerman, 2004 s.40.
86 Tyerman, 2004 s.41.
85 Tyerman, 2004 s.39.
84 Tyerman, 2004 s.38.
83 Tyerman, 2004 s.38.
82 Tyerman, 2004 s.38.
81 Tyerman, 2004 s.37-38.
80 Tyerman, 2004 s.37.
79 Tyerman, 2004 s.37.
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och var väldigt aktiv i. Detta skedde år 1230 och var egentligen en ursäkt för svensk
expansion i Finland.88

Sverige, Norge och Danmark var även med i korståg som krigade mot regioner som Preussen
och Livland (nuvarande Litauen, Lettland och Estland).89 Det var inte bara en ursäkt för
expansion utan även för att stoppa det slaviska aggressiva attacker.90 Den kända tyska
riddarorden (Teutonic knights på engelska.) gjorde sin debut i dessa korståg.91 Andra korståg
skedde på den Iberiska halvön där det hände relativt ofta i försök att utvidga den kristna
hemisfären ytterligare. Sedan fanns det interna korståg som skedde mot icke kristna, uppror,
kättare och judar.92 Sista korståget avslutades år 1697, de hade då sen länge blivit färre och
färre, (desto mer som samhället utvecklades och fler moraliska tänkare dök upp) desto färre
blev korstågen.93 Sedan hjälpte reformationen på 1500-talet att minska korstågen, speciellt då
kristendomen splittrades och fler kungariken tog den makt som tidigare hade tillhört kyrkan.

93 Tyerman, 2004 s.52.
92 Tyerman, 2004 s.40 - 50.
91 Tyerman, 2004 s.49.
90 Tyerman, 2004 s.47.
89 Tyerman, 2004 s.47.
88 Tyerman, 2004 s.47.
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3. Vad eleverna lär sig

Eleverna kommer inte att lära sig allt som är skrivet innan. Man får tänka på att både religion
och historia i år 7-9 är mer förberedande samt att det syftar mer på att introducera och lära ut
om grunderna till dessa händelser och koncept. De kommer troligtvis inte att lära sig om
vartenda korståg och kommer inte heller kunna alla datum eller andra sorter av specifik fakta
om korstågen. Vilket gör att vissa händelser och vetskap missas eller förenklas. Med detta i
åtanke kan man börja analysera läromedlen med hjälp av Ammerts teorier och perspektiv.

3.1 Religion och Liv 7-9 (2011)

Religion och Liv är en lärobok från 2011 och är skriven av Leif Berg och Gunilla Rundblom.
Boken är utgiven av bolaget Natur & Kultur, förlaget specialiserar sig på att ge ut läromedel
på svenska. Den tillhör bokserien Sol 4000. Detta läromedel är inriktat till klasserna 7,8 och 9
på högstadiet. I denna bok kan eleverna lära sig allt från mesopotamien och de första kända
religionerna till kristendomens begynnelse till vad en bodhisattva är. Det vill säga att boken
lär ut alla möjliga sorters religioner och deras historia samt hur man utövar religionerna i
vardagen. Vilket de allra flesta om inte alla religionsvetenskapliga böcker gör i detta stadie av
den svenska skolan. I lgr11 står det att eleverna i klasserna 7 till 9 i högstadiet ska lära sig
både om religionernas historia samt om hur dessa religioner är i vardagen och vad det innebär
att vara troende.94 Vilket denna bok gör väldigt bra. Men vad säger den om korstågen och hur
beskrivs dem?

Denna bok har en hel sektion som är 5 sidor lång tillägnat åt korstågen. Denna sektion börjar
på sidan 203 och med titeln “Med korset som svärd”.95 Som redan nu är en väldigt laddad
men tydlig titel som troligtvis är där för att väck intresse för läsarna. Kapitlet och egentligen
hela boken är full av sådana titlar som försöker väcka intresse hos eleverna. Ett exempel på
detta är nästa titel som heter “Gud vill det!”96 vilket är en referens till det nu kända uttrycket
“Deus lo vult” som sägs ha ropats efter Urban IIs tal till massorna om det första korståget.
Vilket både denna bok men även Tyerman tar upp det som ett faktum. I varje fall börjar denna
sektion med en kort beskrivning om vad Islam är och vad religionen kommer från samt
likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna.97 Vilket är ett intressant
perspektiv att ta upp i början.

Det sätter upp konflikten, vad konflikterna handlar om och tar upp hur oroliga och nervösa
de kristna kungarna och den kristna kyrkan blev med de muslimska expansionerna i

97 Berg & Rundblom, 2011 s.203.
96 Berg & Rundblom, 2011 s.203.

95 Berg, Leif & Rundholm, Gunilla, Sol 4000: Religion och Liv 7-9.
(Stockholm: Natur & Kultur, 2011). s. 203.

94 Skolverket, Lgr 11 7-9 Religion.
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-fo
r-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=-996270488%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubj
ect.htm%3FsubjectCode%3DGRGRREL01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
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området.98 Inga laddade ord, inga varningssignaler eller något som kan analyseras med
Ammerts teorier. Det enda vore de interkulturella perspektiven i och med att de tar upp islams
början men tar inte upp det från deras perspektiv utan mer från hur den kristna sidan kände
om den växande muslimska expansionen. Texten med titeln “Gud vill det!” är nästa del av
sidan. Denna text har flera laddade ord som används för att göra texten lättläst och mer
spännande för eleverna. Exempel på dessa ord och meningar vore:

“Han höll ett flammande tal och berättade att kejsaren i Östroms huvudstad Konstantinopel
bad om hjälp att försvara sig mot muslimska krigare som erövrade område efter område av
hans kristna rike.”99

Det laddade ordet i denna mening är ordet “flammande” vilket är använt i denna text för att
förstärka läsarens bild av händelsen, vilket gör det enklare för eleverna att förstå och se det
framför en.100 Urban II tal skulle kunna beskrivas som “flammande” i och med de reaktioner
som talet skulle ha på lyssnarna. Men det är ändå ett väldigt laddat och intresseväckande ord.
I denna del av texten står det även:

“Påven berättade också att muslimerna hade förstört den kyrka som var byggd över Jesu
grav. Tidigare hade kristna pilgrimer vallfärdat till Jerusalem men nu fick de inte längre
besöka den heliga staden.”101

Det står också:

“Nu uppmanade han alla att bege sig till Jerusalem på ett krigståg och befria det heliga
landet från “de otrogna”.”102

Dessa två citat använder laddade ord och meningar som är menade att vara intresseväckande
men som kan misstolkas till annat. Första citatet nämner främst om vad påven sa och vad som
gavs som en anledning för folket. Dock om man tittar på Tyerman så skrev han att man inte
vet helt säkert vad påven sa men att han sa något i stil med detta.103 Dock får man vara
försiktig så att man inte sätter fel ord i munnen på historiska personer. Författarna gör inte det
vid detta tillfälle men det är något som man får vara försiktig med. Så att det inte blir
papegojkunskap av det hela och bara upprepar sådant de hört men inte kan bekräfta.104 Sedan
kan mening två misstolkas om författarna inte hade satt citattecken ovanför ordet “de
otrogna”. På så sätt undvek de varningssignaler som enkelt kunde misstolkas som att de valde
sida i konflikten. Nedanför texterna ligger en bild på en karta runt medelhavet och
mellanöstern samt större delen av Europa. Vilket är ett väldigt bra sätt att att stärka hur resan
mellan de olika destinationerna var och visar islams spridning vilket stärker texten ovan.

104 Ammert, 2011 s.194.
103 Tyerman, 2004 s.12.
102 Berg & Rundblom, 2011 s.203.
101 Berg & Rundblom, 2011 s.203.
100 Ammert, 2011 s.67 och 259.
99 Berg & Rundblom, 2011 s.203.
98 Berg & Rundblom, 2011 s.203.
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Informativ och strategiskt utvald bild som passar kontexten.105 Det korståg som börjar
beskrivas först är bondekorståget som de får ned faktan korrekt och skriver med laddade ord
vars syfte är att väcka intresse. En bild på samma sida dyker upp och föreställer Urban IIs tal.
Denna bilds enda syfte är att skapa en stämning och en bild för eleverna att se hur det skulle
kunna ha varit.106

* Bild visar samma bild som används på sidan 204, I Religion och Liv 7-9 (2011) som föreställer Urban II.
Bilden är dock tagen från andra källor i detta fall Wikipedia.107

Sedan kommer titeln “Heligt krig - fanatism och fasor” som är en väldigt direkt titel för detta
stycke av texten. Detta stycke belyser de hemskheter som skedde under folkets korståg. De
beskriver hur massan var dåligt förberedd och behövde plundra mat för att överleva. Sedan

107 Bild:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/CouncilofClermont.jpg/1024px-CouncilofClermo
nt.jpg

106 Ammert, 2011 s.226.
105 Ammert, 2011 s.226.
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beskriver de också hur korståget var fyllt av hat för judarna och att de mördade flera tusen
judar.108

“Korsfararna var också fyllda av hat mot judarna, som anklagades för att ha dödat Jesus. I
sydtyska och österrikiska städer fanns många judar och synagogor. Korsfararna brände
synagogor, plundrade judarnas hem och mördade flera tusen judar.”109

Detta är sant rent historiskt och har även förklarats i denna uppsats i kapitlet om korstågens
början. Här använder de laddade ord för att beskriva tydligare, väcka intresse och för att ta
ställning och visa att detta inte var goda handlingar. Detta med starka och laddade ord som
“...anklagades för att ha dödat Jesus” och “ ….mördade flera tusen judar”. Författarna
undviker ändå varningssignalerna som Ammert pratar om då de ändå beskriver objektiva
händelser som hände.110 Men skriver med ord som uppmärksammar det som hände. Sedan är
det återigen från ett västerländskt perspektiv som detta skrivs i. De följer korstågen men
följer inte och uppmärksammar inte deras motståndare på samma sätt.111 Sidan har även en
bild som är skapad enbart för boken och som föreställer en bild av arga kristna i en pöbel
varav vissa går på korståg.112 Kan inte visa bilden då den inte finns att hitta online. Men den
används för att ge en bild av hur det var förr och för att förstå sammanhanget med Urban IIs
tal och folkets korståg.113

Nästa titel är lika laddad som förra “Jerusalem i blodiga händer”.114 Här börjar de beskriva det
första korståget som de kallar för det första “riktiga” och använder citattecken för att
uppmärksamma att de tyckte det första riktiga korståget var folkets korståg och inte det
första. Vilket är ett ställningstagande och är kategoriserat som en av Ammerts
varningssignaler.115 Bara för att det är en varningssignal betyder det inte att hela boken är ett
ställningstagande utan att just detta är. Citattecknet kan också ha varit där för att sätta extra
uppmärksamhet på det så att det blir lättare för eleverna att förstå vad som klassificeras eller
vad som klassificeras som korståg. Precis som vad författarna gjorde på sida 203 med ordet
“de otrogna”. 116 De beskriver sedan hur det första korståget intog och staden Jerusalem 1099.
Här kommer sedan det som har använts som ett exempel tidigare i uppsatsen för att förklara
papegojkunskap.

“De satte genast igång med att döda alla som bodde där, både muslimer och judar.
Mördandet pågick under flera dagar. En kristen författare och krigare som deltog skrev att de
dödade så många människor att hästarna vadade i blod på gatorna. Korsfararna skyndade
överlyckliga till Jesu grav, föll på knä och tackade Gud.”117

117 Berg & Rundblom, 2011 s.205.
116 Berg & Rundblom, 2011 s.203.
115 Ammert, 2011 s.202
114 Berg & Rundblom, 2011 s.205.
113 Ammert, 2011 s.226
112 Berg & Rundblom, 2011 s.205.
111 Ammert, 2011 s.139.
110 Ammert, 2011 s.202.
109 Berg & Rundblom, 2011 s.205.
108 Berg & Rundblom, 2011 s.205.
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Detta skulle kunna klassificeras som papegojkunskap och att använda laddade ord för att ta
ställning. På nästa sida har de en bild som föreställer Jerusalem och en massa tempelriddare
som massakrerar både muslimska trupper och oskyldiga kvinnor och barn.118 Bilden är enbart
skapad för boken. Denna bild är dock relevant till texten och trots vad den föreställer är den
ritad på ett sådant sätt att det är lämpligt för deras ålder.119 Det vill säga att den inte har blod
och visar inget alltför våldsamt då ingen dödas i bilden. När det kommer till att citera eller
representera gamla källor som fakta gäller det att var försiktig och tydlig med vad som gäller.
Detta är inte papegojkunskap med tanke på att de tydligt skriver att en kristen primärkälla
skrev detta, dock är det troligtvis en överdrivning som används i den här meningen för att
väcka intresse och för att skapa en stämning och bild om hur det egentligen var. Men det är
skrivet som ifall korsfararna var vildsinta och blodtörstiga mördare som blev överlyckliga av
sin slakt.

Faktan är att det var en massaker som chockerade hela kända världen när de fick höra om
detta.120 Detta kan även göras till en introduktion till källkritik om gamla källor för eleverna.
Till exempel skulle man kunna diskutera med dem ifall de tror att detta är sant och vad som
inte är det. I varje fall skedde massakern och en som följde med och deltog skrev att hästarna
vadade i blod. Nästa sida har bilden som inte går att visa och talar om Europas glädje över
Jerusalems erövring.121 Berättar även om det kristna riket som bildades där samt om att det
sågs som ett tecken från Gud.122 De berättar även om hur de icke kristna inte kunde förstå
korsfararnas grymhet. Vilket är på gränsen till ett ställningstagande.123 Man skulle också
kunna se det från ett interkulturellt perspektiv och att man som elev enklare förstår rädslan
som folket i Jerusalem måste ha känt när korsriddarna erövrade staden och hur denna fruktan
kan ha fortsatt i deras styre.124

“När muslimerna erövrade Jerusalem år 638 hade inte en enda människa dödats.”125

Detta är sant att de pressade den bysantinska armen att ge upp istället för att fortsätta med
aggressiva attacker som bara skulle blöda ut de båda arméerna.126 Dock att säga att inte en
enda person dog i striderna är en aning naivt. Men det var en relativt blodlös strid.127 Detta tar
dock upp striderna och konflikten från ett muslimskt perspektiv och hjälper eleverna att se
och förstå hur händelsen var från ett annat perspektiv än det västerländska. Sedan på sida 207
berättar författarna om hur Jerusalem blev en rik och viktig handelsstad i området och sedan
hur muslimer tog tillbaka Jerusalem. De nämner inget årtal i detta men det är säkert att säga
att de pratar om strax innan det andra korståget. De tar även upp att andra korståg skickades

127 Tyerman, 2004 s. 57.
126Tyerman, 2004 s.57.
125 Berg & Rundblom, 2011 s.206.
124 Ammert, 2011 s.139.
123 Ammert, 2011 s.202.
122 Berg & Rundblom, 2011 s.206.
121 Berg & Rundblom, 2011 s.206.
120 Tyerman, 2004 s.23.
119 Ammert, 2011 s.226.
118 Berg & Rundblom, 2011 s.206- 207.
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och att konflikterna höll på ett bra tag, de går inte in i detalj eller beskriver något särskilt
korståg utan bara korståg rent generellt.128 På sista sidan av kapitlet “Med korset som svärd”
berättar de om vad korstågen hade för konsekvenser och hur påven blev Europas mäktigaste
man med hjälp av korstågen.129 De tar även direkt ställning och säger:

“Bland kristna i dag ser man korstågstiden som en sorglig och skamlig period i historien.”130

Vilket skulle kunna ses som ett ställningstagande, men det är visserligen sant men som är en
laddad mening och ger en förutfattad bild av händelserna, vilket inte riktigt hör hemma i en
lärobok för högstadiet. Denna bok har väldigt många laddade och riktade ord som mestadels
är till för att fånga och behålla intresset hos eleverna. Vilket är bra, dessutom går författarna
en extra längd och talar från andra perspektiv än det västerländska samt att de ger eleverna en
bra bild av hur det var under denna tidsperiod. Dock finns det vissa ord och meningar som
skulle kunna redigeras och ändras för att ta bort eventuella ställningstaganden. Boken pratar
även lite om de spanska korstågen på den iberiska halvön.131

3.1.2 Levande Historia 7-9 (2011)

Levande historia är en lärobok som är skriven av Kaj Hildingson och Lars Hildingson.
Utgivet och publicerat av Natur & Kultur i Sol 4000 serien 2011 och är den historiska
motsvarigheten till Religion och Liv 7-9.132 Denna bok har inget eget kapitel om korstågen
och nämner dem inte heller, den tar dock upp de tidiga muslimska expansionerna runt
600-talet evt. Vilket man skulle kunna undersöka hur de behandlar Jihad under dessa år men
det är lite utanför uppsatsens mål. Troligtvis har de inte inkorporerat korstågen i denna bok då
de tog upp det mesta i Liv och Religion som kom ut samtidigt. De hade inget kvar att lära ut
och diskutera för denna årskurs och valde att fokusera på annat. Vilket är ett mönster som
kommer att dyka upp under denna uppsats gång. En annan anledning till att de utesluter
korstågen är att de saknar stora delar av medeltiden. De går från antiken till islams framväxt
till Habsburg och Europas moderna formation. Det hänger inte ihop och hoppar över nästan
hela medeltiden. Vilket är väldigt underligt då det står att man ska undervisa om medeltiden
och åtminstone fram till 1500-talet.133

133 Skolverket, Lgr 11 Historia 7-9. Centralt innehåll.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/CouncilofClermont.jpg/1024px-CouncilofClermo
nt.jpg

132 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars, Sol 4000: Levande Historia 7-9. (Stockholm:Natur & Kultur, 2011).
131 Berg & Rundblom, 2011 s.210.
130 Berg & Rundblom, 2011 s.208.
129 Berg & Rundblom, 2011 s.208.
128 Berg & Rundblom, 2011 s.207 - 208.
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3.2 Impuls: Historia 1(2009)

Impuls: Historia 1 är en lärobok som kom ut år 2009, och är utgiven av Natur & Kultur
förlag. Boken är skriven av Göran Körner och Lars Lagheim. Impulsserien finns tillgänglig
för de flesta ämnen och är uppdelad i 3 olika delar per ämne. Denna bok är inriktad till år 7
till 8 och tar upp de tidigare tidsperioderna inom historien. Det vill säga att den berättar från
och med mesopotamien och de första samhällena till drottning Kristina. Efter det får man läsa
Impuls Historia 2 och 3. Denna bokserie kom ut år 2009 men tillverkas fortfarande, den följer
dock inte lgr 11 utan följer istället lpo 94 (Läroplan 1994).134 Dessa var populära i skolan
innan Liv och Religion och Levande Historia kom ut år 2011. Ungefär 1,5 sidor är tillägnade
till korstågen i denna bok. Vilket börjar med titeln “Korstågen”. Detta kapitel är väldigt
lättläst och enkel i sina beskrivningar vilket man kan se med detta citat.

“Turkarna, som var ett muslimskt folk, hade i slutet av 1000-talet erövrat Jerusalem,
kristendomens heliga stad. Därför begav sig mängder av riddare från Europa ut i ett “heligt
krig” för att befria den heliga staden från Islam. Detta kallas korståg.”135

Bortsett från att det inte bara var turkiska krigare som tog över Jerusalem var det en enkel och
rak på sak förklaring och definition av vad ett korståg är. Det är en bra introduktion till elever
i årskurs 7. Dock kan det bli en aning för förenklat och det finns en risk att läroboken
alienerar sina läsare genom att prata ner till dem.136 Det är viktigt att det blir lättläst och lätt
att begripa men det får inte bli för lätt och texten måste därför stimulera hjärnan mer.137 Bra
introducerande text. De nästa meningarna är därav en aning tvivelaktiga på hur didaktiska de
är.

“Det var påven Urban II som 1096 startade korstågen. “138

Det är en enkel och väldigt simplistisk mening. Men den har även en sak som skulle kunna
vara problematisk. Det är en mening som man hade kunnat ta lite mer hänsyn till och
omformulerat för att det ska vara ännu tydligare att förstå exakt vad de menar. För vuxna är
denna mening helt självklar men man hade kunnat omformulerat detta och satt
uppmärksammat att det just var år 1096 som korstågen startade. För det kan bli lite
papegojkunskap runt detta. Nästa del av texten har även den några otydligheter.

“Han uppmanade de kristna kungarna att sända iväg sina riddare på det ädla uppdraget. Och
det gjorde kungarna gärna eftersom det fanns ett överskott på unga, sysslolösa adelsmän som
bara var till besvär.”139

139 Körner & Lagheim,2009 s.82.
138 Körner & Lagheim,2009 s.81.
137 Ammert, 2011 s.103.
136 Ammert, 2011 s.103 och 202.
135 Körner, Göran & Lagheim, Lars, Impuls: Historia 1. (Stockholm: Natur & Kultur, 2009). s.81.
134 Skolverket Lpo 94.

22



Detta är inte riktigt korrekt. Visserligen fanns det flera adelsmän som gärna får ut för att
vinna ära och rikedomar men det var inte anledningen till att de kungar som gick med i
korstågen gjorde det. En sådan beskrivning ger inte någon information om varför folk gav sig
ut i krig och ger inte heller någon riktig syn på någon av konflikten och minimerar det som
hände.Vilket är en av de varningssignaler som Ammert talade om. Hur i ett försök att relatera,
ge humor åt situationen eller att få den enklare att begripa istället minimerar händelserna och
konflikten i sig.140 Det blir inte rätt uppfattning för eleverna och en fel bild av tidsperioden.
Till exempel skulle man kunna få en bild av en massa adelsmän som bara satt hemma och
hade tråkigt fram tills korstågens början. Det saknar all nyans som fanns i situationerna. När
man skriver en historia eller religionsbok som läromedel måste man ta och simplifiera
händelserna, men detta är inte ens en förenkling av dem. Detta är ett tydligt exempel på
papegojkunskap som bara skapar fler frågor för läsaren.141

Nästa stycke talar om hur de riddarna som deltog kallades för korsriddare.142 Vilket man
skulle kunna säga, dock var det inte bara riddare som deltog i korstågen. En hel del vanliga
soldater och bågskyttar deltog även. Samt bondekorståget som främst bestod av normala
bönder. Det nämns inte någonstans i texten. Sedan tar Impuls upp hur korsriddarna som
deltog i korstågen var troende och hur påven hade lovat att deras synder skulle förlåtas samt
hur deras stridsrop var “Gud vill det”.143 Detta är återigen bara text som de tar upp smått och
väldigt simpelt vad korstågen var men de saknar nästan all kontext och tar bara upp
konflikten från ett västerländskt perspektiv. I en liten ruta på sida 81 tog de upp
barnkorståget, vilket var ett korståg där flera barn, runt 20.000 samlades i ett försök att inta
den heliga staden.144 Det sägs ha ägt rum år 1212 vilket är korrekt i läroboken. Det är
tvivelaktigt och väldigt debatterat ifall detta korståg faktiskt hände eller ifall det bara är en
myt.145 Men de tar inte upp myten och berättelsen bakom korståget. Utan bara hur de dog av
svält, sjukdom eller kidnappning genom slaveri innan de nådde Jerusalem.146 Vilket också är
det första man har hört om andra korståg än det första. Är både fel och förvirrande.

Det finns sedan en till liten text som man enkelt kan råka missa. I detta stycke står det att de
intog Jerusalem efter första korståget, men att de inte lyckades hålla staden, vilket bör ha stått
med i huvudtexten istället.147 Vidare på sida 82 talar de hur korstågen pågick i två hundra
år.148 Vilket inte riktigt stämmer, då det sista korståget avslutades år 1697. De fem stora
korstågen höll på från år 1096 fram till år 1244. Vilket är närmare 150 år än vad det är 200.
Vilket gör det otydligt om vilka korståg de räknar som korståg och vad de inte räknar in. De
tar sedan upp att muslimerna tog tillbaka alla områden och att Jerusalem idag är en del av
Israel.149 De tar sedan upp hur korsfararna hade tyckt om delar av Jerusalems och även

149 Körner & Lagheim,2009 s.82.
148 Körner & Lagheim,2009 s.82.
147 Körner & Lagheim,2009 s.81.
146 Körner & Lagheim,2009 s.81.
145 Tyerman, 2004 s.43.
144 Tyerman, 2004 s.43.
143 Körner & Lagheim,2009 s.82.
142 Körner & Lagheim,2009 s.82.
141 Ammert, 2011 s.194.
140 Ammert, 2011 s.202.
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muslimernas kultur, som till exempel fina hus, trädgårdar och “Härligt kryddad mat”.150

Vilket är sant att korsfararna hade tyckt om delar av kulturerna och tagit med dem tillbaka till
Europa men att ha detta under titeln “Grymma krigsföretag” och inte ha något med om
grymheten eller de blodiga striderna som följde kommer bara att vilseleda och förvirra
läsarna.Vilket är vad de lämnar läsaren på då det gäller korstågen. Nästa del är
Högmedeltiden och de fyra stånden. Vilket kan bli som en chock för läsaren att gå från det
ena till det andra på det sättet.

Det har varit två bilder på dessa sidor. En karta som förklarar det första och tredje korstågen
relativt bra. Medan den andra är en bild på 1099s erövring av Jerusalem som ger lite kontext
men blir ganska meningslös utan att ta upp det första korståget i huvudtexten. I Impuls
Religion 1 som kom ut 2008 står det ingenting om korstågen och inte heller i någon annan av
Impuls serien. Religionsboken fokuserar istället mer på hur en troende är och vad de olika
religionerna står för, vad de har för traditioner och etc. Religionshistorien har inte varit ett
fokus för dem i de delarna. Vilket gör Impuls Religion 1 lite irrelevant för en djupare analys.

150 Körner & Lagheim,2009 s.82.
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3.3 SOS Religion 7-9 (2019)

SOS Religion 7-9 är skriven av Ingrid Berlin och Börge Ring. Den är en del av SO-serien
som finns tillgänglig för alla ämnen i den samhällsorienterade inriktningen, det vill säga
religion, historia, geografi och etc. Denna bok är utgiven av Liber som är ett annat svenskt
företag som specialiserar sig på läromedel av olika sorter. Denna bok är relativt ny då
uppsatsen skrevs och  kom ut 2019. Boken behandlar andra delar av religionsämnet än just
korstågen, men har en del som handlar om det. Ett stycke är tillägnat till korstågen i denna
bok. Det är inte lika mycket i denna bok som det behandlar korstågen, vilket inte ger mycket
utrymme att analysera läroboken på men det ger en insikt i vad boken prioriterar och det de
skriver om dessa heliga krig blir extra viktigt för att inte ge en icke sanningsenlig bild av
dessa viktiga händelser. Detta stycke ligger under rubriken “Tre religioner i Europa” som
fokuserar på hur de tre abrahamitiska religionerna och hur de levde tillsammans i Europa.
Först ut är judendomen. Korstågen är med på en lista över judiska förföljelser och orättvisor
som gjorts mot dem. Exempel på dessa är de judiska getton som sattes upp i flera städer
under medeltiden, renässansen och andra världskriget.151 Ett annat exempel är förintelsen och
sedan en kort förklaring över varför det judiska folket har blivit utsatt för förföljelser och
anti-semitiskt våld.152 Beskrivningen av korstågen börjar med delningen av det romerska
riket.

“Det romerska riket delades i Västrom och Östrom. Olika furstar tog makten i små
furstendömen i hela Europa, men området fortsatte att vara kristet.”153

Det är oklar om varför detta är viktigt i en sådan kort beskrivning när nästa stycke talar om
hur islam börjades sprida och att muslimer intog Jerusalem.

“När islam började spridas, intog arabiska muslimer Jerusalem.”154

En möjlig förklaring till att splittringen av det romerska riket är att i början av kapitlet så stod
det att Israel hade blivit en romersk provins. De går sedan lite djupare in i hur judarna blev
behandlade i det romerska riket. Det är inte relevant till denna uppsats men det är den
möjligaste förklaringen till detta och såvida man inte läser hela kapitlet på en gång skapar det
en hackig text som kan vara svårare att förstå. Då en läroboks lättlästhet inte bara beror på
språket som används utan även hur det är upplagt.155 Detta skapar som förklarat en hackig
text som inte har väldigt mycket med varandra att göra då det går från titeln “Bokens folk”
till “Korstågen” och sedan till “Getto”.156

156 Berlin & Ring,2019 s.198-199.
155 Ammert, 2011 s.103.
154 Berlin & Ring,2019 s.198-199.
153 Berlin & Ring,2019 s.198-199.
152 Berlin & Ring,2019 s.198-199.
151 Berlin, Ingrid & Ring, Börge, SOS: Religion 7-9. (Stockholm: Liber AB, 2019). s.198-199
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“Kyrkan betraktade den heliga staden som världens medelpunkt. Från tusentalet och
trehundra år framåt försökte kristna riddare från Europa i flera korståg återta makten där.”157

Detta stämmer men de tar inte upp någonting om hur korstågen startade eller hur
framgångsrika vissa av korstågen var medan andra var mindre lyckade. Inte ett enda ord om
det första korståget som faktiskt lyckades återta Jerusalem för en period. Sedan var det i slutet
av 1000-talet som första korståget tog plats. Sedan tar de upp händelser som ingen av de
andra läromedlen har gjort hittills. Vilket är att berätta om Konstantinopels fall 1453. Då det
Osmanska riket intog och erövrade konstantinopel. Vilket dem gjorde men det hör inte riktigt
till korstågen, även om flera korståg gjordes för att ta tillbaka staden var det inte samma sorts
korståg som det var 1096 eller senare.158

Boken går även in på hur år 1492 att Spanien och den Iberiska halvön blev helt kristet och att
judarna som bodde där men som vägrade att bli kristna blev tvingade att fly till andra länder
som Grekland, Turkiet och Nordafrika.159 Det mest intressant med detta stycke är hur det är
från ett annat perspektiv än det kristna perspektivet som är så populärt i andra läromedel.
Sedan är inte det syftet med detta stycke. Syftet med stycket är judendomens historia och vad
som har hänt dem. Dock tar de bara upp judendomen och dess anhängare i slutet av stycket
och tar inte heller upp de många mord och massakrer som skedde under korstågen.160 De
skulle ha kunnat ta upp bondekorståget och fått mer kontext om hur korstågen startade samt
att de skulle ha tagit upp korsfararnas ilska mot alla icke-kristna vilket inkluderar det judiska
folket. De porträtterade korsfararna väldigt neutralt och objektivt och använde inga starka
eller laddade ord i hela texten. SOS Historia finns men jag har inte kunnat få tag i den så kan
då inte jämföra och se ifall de går in i djupare detalj runt korstågen.

160 Berlin & Ring,2019 s.198.
159 Berlin & Ring,2019 s.198.
158 Tyerman, 2004 s.45.
157Berlin & Ring,2019 s.198.
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3.4 Utkik Religion 7-9 (2014)
Denna bok gavs ut 2014 och är skriven av Hans Olofsson och Rolf Uppström. Den är utgiven
av Gleerups som även dem är ett svenskt förlag som ger ut läromedel och kurslitteratur för
skolan. Båda författare jobbar som religionslärare och har flera år av erfarenhet inom
området.161 Korståget har återigen ett eget kapitel som tar upp flera viktiga händelser och
delar om korstågens långa historia. Denna bok tar även upp korstågen vid flera olika ställen.
Till exempel när de talar om antisemitismen nämner de att flera judar dödades under
korstågens gång.162 Eller när de talar om kristendomens spridning så har korstågen dess egna
stycke som sammanfattat korstågen kort, till exempel Urban IIs tal och skriver att de ofta blir
rena “plundringståg”.163 Vilket var en del av de men att de målar upp en dålig bild av dem
med laddade ord som “blodiga”, “grymma” och  det tidigare nämnda “plundringståg”.164

Vilket även är objektiva fakta om att de var väldigt blodiga, grymma och att flera av dem gick
med enbart för att plundra eller bli rik på annat sätt.165

På sidan 131 pratar de om korstågen som Sverige, Norge, Danmark och andra närliggande
länder gjorde till Finland och andra delar av Baltikum.166 De beskriver detta som ett korståg
för att kristna Finland vilket det officiellt var, trots att det ofta även var för att kunna
expandera med hjälp av kyrkans många resurser.167 De nämner även tvångsdöpandet av
ortodoxa till katoliker.168 De använder sig även av en bild från filmerna om den svenske
tempelriddaren Arn  på samma sida. Bilden hör till då det är en svensk tempelriddare men
Arn slogs i det tredje korståget då han slogs mot Saladins styrkor och inte Finland.169 Detta
används då för att det är en svensk film med stor igenkännlighet. De tar inte upp mer om
korstågen i Baltikum utan fortsätter om de vanliga korstågen på en annan sida. Dock är det
värt att peka ut att det som tas upp tas upp från ett svenskt perspektiv på det hela och de
nämner inte de andra rikena som var med på dessa korståg utan bara Sverige och Finland.170

Nästa gång som korstågen tas upp i denna bok är i form av en tidslinje om stora händelser
inom islam, de nämner hur Saladin återtar Jerusalem 1187.171 Vilket är korrekt, men det är
synd att det inte står mer om det så kunde eleverna ha upplevt det från ett muslimskt
perspektiv också.

Vilket är vad som händer på nästa sida. Det är en underrubrik till rubriken “Konflikter med
kristna riken”.172 Detta kapitel talar om de Osmanska rikets expansioner ibland ledde till
svåra krig mellan kristna och muslimska riken. Detta kommer ifrån hur i de olika kalifaten

172 Olofsson & Uppström, 2014 s.199.
171 Olofsson & Uppström, 2014 s.198.
170 Olofsson & Uppström, 2014 s.131.
169 Arn - Tempelriddaren. (Stockholm: Svenskfilmindustri AB, 2007)
168 Olofsson & Uppström, 2014 s.131.
167 Tyerman, 2004 s.47.
166 Olofsson & Uppström, 2014 s.131.
165 Tyerman, 2004 s.41.
164 Olofsson & Uppström, 2014 s.105.
163 Olofsson & Uppström, 2014 s.105.
162 Olofsson & Uppström, 2014 s.51.

161Olofsson, Hans & Uppström, Rolf, Utkik: Religion 7-9. (Malmö: Gleerups, 2014). s.0
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och i det Osmanska riket fick man ha andra religioner.173 Vilket då skulle komma med dess
egna bekymmer och motgångar, till exempel i Andalusien behövde kristna och judiska
invånare betala extra skatt fram tills det att de konverterade. Detta står dock inte i läroboken
men det är ändå något som man bör ha i baktanken.

“Några av de värsta konflikterna mellan kristna och muslimska makthavare ägde rum i
mellanöstern under ett par hundra år på medeltiden.”174

Detta citat är vad som inleder stycket som handlar om korstågen. Detta citat har ett laddat ord
som beskriver hur illa dessa strider var. Att säga att något är bland det värsta är en effektiv
och intresseväckande teknik för att både uppmärksamma hur blodiga de var men också
effektivt när det kommer till att behålla någons intresse och inte bara att väcka det. Boken
talar sedan om hur det hela började när en muslimsk emir, som läroboken förklarar är som en
befälhavare, tog över Jerusalem 1071 och sedan stoppade kristna pilgrimer från att besöka
staden.175 Vilket är det som startade kampen om Jerusalem, sedan fanns det en hel del andra
skäl till just korstågen men det var händelsen som startade allt.176 Stycket talar inte om hur
Urban II startade korståget eller tar upp bondekorståget. Vilket de i stora drag redan gjort i
boken, då de på sidan 51 kort gick igenom starten och sammanfattade de olika korstågen.177

De skriver sedan:

“Sammanlagt genomfördes åtta stora korståg mellan åren 1095 och 1272.”178

Med vilka korståg som var stora kan debatteras men över 15 stycken korståg har skickats
genom åren, alla av de 15 var inte stora och de första 5 brukar vara de som anses som
viktigast. Men 8 stycken stora korståg har definitivt förts 1095 och 1300-talet.

“När Jerusalem intogs av kristna soldater den 10 juli 1099 dödades en stor del av stadens
muslimska och judiska befolkning. Ur arabisk och muslimsk synvinkel är korstågen
fortfarande en  symbol för ett hemskt förtryck.”179

Det är bra att vid sidan 51 först skriva från ett kristet perspektiv och sedan skriva från ett
muslimskt perspektiv. Detta ger eleverna och ens läsare i helhet en ännu större bild av
konflikten. Det laddade ordet i detta är just “hemskt förtryck”, vilket passar in i texten och
används för att stärka poängen i hur den andra sidan ser det. Det ger även de med en
muslimsk bakgrund något att enklare och lättare relatera till en om det enbart är från det
eurocentriska och nordiska perspektiven.180 Man skulle kunna säga att det hemska förtrycket
är varningssignaler med hur det tydligt tar ställning från dessa händelser men det är inte lika
uppenbart som med detta från Liv och Religion 7-9 från 2011.

180 Ammert, 2011 s.141
179 Olofsson & Uppström, 2014 s.200.
178 Olofsson & Uppström, 2014 s.200.
177 Olofsson & Uppström, 2014 s.51.
176 Tyerman, 2004 s.73.
175 Olofsson & Uppström, 2014 s.200.
174 Olofsson & Uppström, 2014 s.200.
173 Olofsson & Uppström, 2014 s.200.
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“De satte genast igång med att döda alla som bodde där, både muslimer och judar.
Mördandet pågick under flera dagar. En kristen författare och krigare som deltog skrev att de
dödade så många människor att hästarna vadade i blod på gatorna. Korsfararna skyndade
överlyckliga till Jesu grav, föll på knä och tackade Gud.”181

Boken fortsätter att beskriva hur stora områden hade tagits över av korsfararna och att
muslimerna lyckades slå tillbaka de flesta av korstågen. Sedan hur Jerusalem återgick till
fatimidernas styre och  på 1500-talet blev det en del av det Osmanska riket.182 Sedan har de
skrivit om hur Jerusalems invånare kunde få tro på andra religioner igen under det Osmanska
rikets styre. Fast inte i samma stadsdelar.183 Vilket kan betyda flera saker och väcker en del
frågor hos läsaren. Är det slumkvarter, getton eller är det bara separata stadsdelar? Det hade
varit bra ifall de hade beskrivit lite ytterligare istället för att lämna det med en lite tvetydig
mening. Men det är intressant att se hur de framställer muslimerna och korsfararna i detta
stycke och tar det från ett muslimskt perspektiv. Utkik Historia 7-9 finns men nämner inte
korstågen

183 Olofsson & Uppström, 2014 s.200.
182 Olofsson & Uppström, 2014 s.200.
181 Berg & Rundblom, 2011 s.205.
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4 Slutsats

Uppsatsens frågeställningar var dessa:

1. Hur har de olika sidorna av korstågen beskrivits?Hur framställs de olika sidorna av
konflikterna?  Vilka ord används?

2. Finns det skillnader på hur man lärde ut från 2008 till 2019? Vad och hur har det
förändrats i sådana fall?

3. Vilken vikt läggs på korstågen?
4. Hur mycket knyter de an till religionerna bakom krigen? Vilken roll spelar religionen

i de olika läromedlen?

1. Enligt de olika läromedlen som har analyserats i denna uppsats så varierar det lite grann
men inte lika mycket som först trott. De allra flesta använder laddade ord för att
uppmärksamma korsfararnas kontroversiella dåd. Som till exempel i Liv och Religion 7-9 där
det används mest.

“De satte genast igång med att döda alla som bodde där, både muslimer och judar.
Mördandet pågick under flera dagar. En kristen författare och krigare som deltog skrev att de
dödade så många människor att hästarna vadade i blod på gatorna. Korsfararna skyndade
överlyckliga till Jesu grav, föll på knä och tackade Gud.”184

Detta är ett väldigt laddat stycke som framställer tempelriddarna som blodtörstiga vandaler,
vilket styrker poängen som författarna försöker få fram. Andra böcker som Utkik: Religion
använder sig av mer objektiva beskrivningar men lägger till laddade ord för att stärka sin
poäng. Till exempel:

“När Jerusalem intogs av kristna soldater den 10 juli 1099 dödades en stor del av stadens
muslimska och judiska befolkning. Ur arabisk och muslimsk synvinkel är korstågen
fortfarande en  symbol för ett hemskt förtryck.”185

De allra flesta böckerna som har analyserats har i stora drag varit överens om att korsfararna
och korsriddarna hade varit den mer brutala och grymma sidan i konflikterna. Sedan fanns
det SOS: Religion 7-9 som inte hade några laddade ord överhuvudtaget i sitt stycke om
korstågen och istället använde sig av neutrala och objektiva ord. Trots att det hade fungerat
för dem i kontexten att ha något laddat ord med.

2. Det finns ingen enorm skillnad på hur man skriver läromedlen nu gentemot förr. Det är
större skillnad på förlag och författare än vad det är på tidsskillnaderna mellan läromedlen.
Man fokuserar dock på en hel del annat med lgr 11 än vad man gjorde på lpo 94. Dock är det

185 Olofsson & Uppström, 2014 s.200.
184 Berg & Rundblom, 2011 s.205.
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mestadels hur man är som lärare och hur man lär ut i klassrummen. Det vill säga att det inte
har ändrats alltför mycket på hur läroböckernas skrevs.

3. Detta beror helt på vilken lärobok som man läser. Impuls: Historia  lägger lite vikt på det
men inte alltför stor. De har cirka 2 sidor tillägnat åt korstågen men dem skriver alltför lite
om dem och gör inte mycket med sina 2 sidor. De förklarar lite om det första korståget och
lite om barnkorståget, som de kan ha haft lite fel om i början av deras förklaring.

Liv och Religion 7-9 lägger en stor vikt på korstågen och är den som beskriver mest om dem,
de är också den läroboken som förklarar de olika korstågen på bäst sätt. Även om det inte är
alla korstågen så pratar boken om folketskorståg också känt som bondekorståget, första
korståget, tredje korståget och sedan lite om de Iberiska korstågen.

Utkik: Religion 7-9 lade en stor vikt på korstågen men hade olika fokus på olika korståg.
Deras största fokus var att berätta det från det muslimska perspektivet av konflikterna och
speciellt det första och belägringen av Jerusalem år 1099.

Det allra mesta som skrivs stämmer med det som Tyerman skriver. Det är några saker som
Liv och Religion tog från en författare som sägs ha varit där under Jerusalems belägring år
1099. Men de skriver inte vad författar krigaren  hette eller vart han kom från. Tyerman
skriver ingenting om en krigare som skrev ner Jerusalem massakern år 1099. Vilket sätter en
viss skepsis på ifall han fanns eller inte. Troligtvis har de tagit detta från en av de många
myter och legender som omringar korstågen.

“En kristen författare och krigare som deltog skrev att de dödade så många människor att
hästarna vadade i blod på gatorna. “186

Detta som exempel.

Medan Impuls: Historia 1 hade en del småfel och skrev sådant som inte riktigt stämde
överens med hur det presenterades. Till exempel detta:

“Han uppmanade de kristna kungarna att sända iväg sina riddare på det ädla uppdraget. Och
det gjorde kungarna gärna eftersom det fanns ett överskott på unga, sysslolösa adelsmän som
bara var till besvär.”187

5. Den bok som hade starkast beskrivningar av tron bakom korstågen var Liv och Religion 1.
Den beskrev till exempel tankarna bakom att gå in i ett heligt krig med Gud som stod bakom
det. De beskrev fanatismen och lade stor vikt på den. De beskrev hur påven blev Europas
mäktigaste man och hur tempelriddarna tackade gud efter att ha erövrat Jerusalem.

187 Körner & Lagheim,2009 s.82.
186 Berg & Rundblom, 2011 s.205.
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“Korsfararna skyndade överlyckliga till Jesu grav, föll på knä och tackade Gud.”188

Resten beskrev delar av tron bakom. Impuls skrev till exempel om att tempelriddarna kände
sig trygga i att Gud stöttade dem och deras heliga dåd, och att de skulle bli förlåtna och
komma till paradiset om de skulle misslyckas.189 Vilket togs upp genom hur författarna skrev
om tempelriddarnas tro och hur Gud skulle förlåta deras synder.

Utkik: Religion pratade om religionens betydelse i vissa delar men ägnade inte en stor vikt åt
den. Förutom kulturkrocken mellan islam och kristendomens syn på andra religioner och ifall
de kunde existera i samma rike eller inte.

SOS: Religion lade väldigt lite betydelse på korstågen och summerade de så fort det gick.
Deras fokus var att använda korstågen för att förklara judarnas flykt från den Iberiska halvön.

189 Körner & Lagheim,2009 s.82.
188 Berg & Rundblom, 2011 s.205.
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