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Sammanfattning 

Studien undersöker hur Irakkriget, den väpnade konflikten från 2003 mellan Irak och främst USA 

och Storbritannien, skildras i läroböcker för grundkursen i ämnet historia på gymnasieskolan. 

Utgående från Lennart Hellspongs berättelseanalys analyseras skildringarna av kriget i 

läroböckerna utifrån tre teman: Handling, Personer och Värdering. Undersökningen visar både 

på likheter och skillnader mellan texterna. Undersökningen bygger på en analys av 12 läroböcker 

för gymnasieskolan i ämnet historia och visar, bland annat, att skildringen av handling och krigets 

händelseförlopp börjar med olika händelser. Ur analysen går även att urskilja att läroböckerna 

anser att ockupationen inte var rättfärdigat då USA anföll Irak utan FN:s medgivande samt att 

det är USA eller George W. Bush som bär ansvaret för kriget. Undersökningen visar även att 

skildringen av kriget tillhör en diskurs om maktförhållanden där USA har en framträdande roll.  

 

Nyckelord: Irakkriget, läroboksanalys, narrativ, makt, historieämnet  
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Inledning 

I den svenska läroplanen i historia för gymnasieskolan, GY 2011, blir det uppenbart att historia 

inte bara handlar om det förgångna, utan även om samtiden och framtiden: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga 

att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och 

framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.1 

Vidare står det att:  

Eleverna ska också få utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden. 

Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. 

Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika 

människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över 

kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning.2  

Detta arbete har uppstått ur två erfarenheter jag gjort under min skolgång och utbildning. Den 

första erfarenheten är att historieundervisningen, trots läroplanens utsagor, sällan närmar sig 

nutiden. Detta blir tydligt då man tittar på kursplanen för Historia A för Lärarprogrammet. Det 

sista momentet på kursen, ”modern historia”, sträcker sig från perioden 1815 – nutid. Men i 

praktiken behandlar man ingen historia efter 1989. Detta är något som varit genomgående från 

då jag själv gick i gymnasieskolan, läste historia på universitet, och då jag varit ute på VFU, 

verksamhetsförlagd utbildning, under utbildningens gång.  

Då eleverna ska kunna utveckla en förståelse för nutiden och ges möjlighet att orientera sig 

inför framtiden, i ämnet historia, bör väl eleverna undervisas om nutida historia, efter 1989 och 

Berlinmurens fall? 

Den andra är insikten om läromedlens stora betydelse i undervisningen. Läroboken har enligt 

många studier en dominerande ställning i den konkreta undervisningen. Det här är något som 

Boel Englund, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, tar upp då hon säger att 

läroböcker idag, liksom förr, har en mycket stark position i skolundervisningen. De 

undersökningar hon stödjer sig på då hon säger det är Föreningen Svenska 

Läromdelsproducenters enkät till lärare 2003, den norska utvärderingen av grundskolereformen 

1997 samt på den stora nationella utvärderingen av den svenska grundskolan 2003.  I 

undersökningarna framkommer att fyra femtedelar av lärarna som medverkat i undersökningen 

använder läroboken ”regelbundet” eller ”så gott som varje lektion”.3 För gymnasiets förhållanden 

kan nämnas vad Ann-Christine Juhlin Svensson kommer fram till i sin avhandling då hon säger 

                                                 
1 2011 års läroplan för gymnasieskolan, GY 2011, www.skolverket.se hämtat: 2012-11-26, s. 66 
2 2011 års läroplan för gymnasieskolan, GY 2011, www.skolverket.se hämtat: 2012-11-26, s. 66 
3 Englund (2011), s. 281 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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att läroböckerna står i centrum i undervisningen på gymnasiet och är själva lärostoffet man 

arbetar med.4  

Läromedel är långt ifrån någon neutral text, utan denna är på flera sätt kopplat till frågor om 

makt, identitet och legitimitet. Två grundläggande analytiska perspektiv på läroboken och dess 

relation till politik och samhälle är att den alltid står i ett dubbelt förhållande till makten. 

Läroboken är dels en verkan eller resultat av makt och dels en orsak eller ett upphov till makt.5 

Den är både framtagen ur makt och förmedlar makt. 

Man har funnit att historien skildras på olika sätt då man gjort jämförelser av läromedel, både 

över tidrummen och i samma tidrum. Exempel på detta är att stormaktkungar kan beskrivas som 

hjältekonungar, diktatorer eller tyranner beroende på hur läroboksförfattarna väljer att beskriva 

dem.6  

Jag har intresserat mig för lärobokens makt och hur detta kommer till uttryck i 

historieläroboken för gymnasiet då man jämför hur en, relativt, sen händelse i historien, 

Irakkriget, skildras i läroböckerna.  

 

 

                                                 
4 Juhlin, Svensson (2000), s. 48 
5 Karlsson (2011), s. 47  
6 Andersson (2007), s. 53 
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Bakgrund 

Författarna av historieläroboken Epos (2008) säger att de tagit namnet Epos på grund av att det 

betyder berättande hjältedikt, men att det även kan vara en bred och berättande framställning av 

gångna tider. De menar att detta är något de har tagit fasta på och att de har valt att skriva mer 

berättande och konkret. De säger att de använder berättandet för att föra fram det som de anser 

vara viktigt.7 Berättandet, eller narrativet, anses vara ett av de främsta sätten att skapa gemenskap 

genom historieberättande.8   

Läroboken har en betydande roll i klassrummen och för hur undervisningen ser ut. Läroboken 

har en lång tradition och har funnits som ett redskap i undervisningen i långt över 100 år.9 

Läroböcker är den mest lästa och spridda litteraturen i Sverige och är något som nästan alla måste 

läsa, för många människor är läroböcker det enda de läser i livet.10  Läromedel och då särskilt 

läroboken styr undervisningen i skolan och är en riktningsgivare i undervisningen.11 Även då 

elever och lärare tar avstånd från läroboken är diskussionen och beslutet att ta avstånd från den 

ett sätt att förhålla sig till den och därmed något som påverkar undervisningen. Niklas Ammert, 

historiedidaktiker, säger att det finns forskning, som är under utgivning, som tyder på att 

läroboken har en paratextuell betydelse, vilket innebär att läroböcker har format elevers och 

lärares uppfattningar om vilket innehåll och vilken typ av kunskap som viktig.12  Med andra ord 

kan man konstatera att läroböckerna har ett stort inflytande över undervisningens innehåll och 

genomförande. Ammert säger även att en slutsats av detta är att det är viktigt att studera vad 

läroböcker innehåller och hur detta innehåll presenteras.13 Ordet lärobok ändrades officiellt till 

läromedel i Sverige 1975 och definierades som materiel som förmedlar innehållet i en läroplan. 

Begreppet läromedel innefattar numera det undervisningsmaterial som elever och lärare kommer 

överens om att använda i undervisningen för att nå uppsatta mål. Med andra ord betyder det att 

läromedel idag kan vara, till exempel, läroböcker, facklitteratur, skönlitteratur, artefakter, djur och 

fordon.14 Begreppet lärobok, definieras i denna uppsats ”en bok som kontinuerligt används i 

undervisningen och innehåller väsentliga delar av det stoff som skall inläras.”15    

Läroböcker har med maktutövning att göra. I tider av stora ideologiska och maktpolitiska 

uppgörelser fanns läroböcker i historia högt upp på den politiskkulturella agendan. I det moderna 

Sverige är det få texter som underkastas så kritiskt oförsonliga analyser som läroböcker. Kritiken 

                                                 
7 Sandberg (2008). förord 
8 Bergström & Boréus (2005), s. 220 
9 Juhlin, Svensson (2000), s. 21 
10 Långström (1997), s. 10  
11 Skolverket, 2006, s. 14  
12 Ammert (2011), s.26 
13 Ibid. 
14 Ammert (2011), s. 17 
15 Holmén (2006), s.23 
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kan riktas mot lärobokstexternas allmänna brist på överensstämmelse med vetenskapliga 

tolkningar eller på hänsyn till pedagogiska överväganden. Men kritiken kan även riktas mot en 

påstådd politisk-ideologisk snedvridning eller en obalanserad representation av sociala kriterier 

som etniska och religiösa grupper och genus. Det handlar om den grundläggande makten över 

människors föreställningar om individ och samhälle, om ”vi” och ”de andra”, om verkligheten.16 

Detta är dock något som inte anses verka i det demokratiska Sverige, utan i totalitära regimer. 

Läroboken anses vara maktens spegel genom att vara ett uttryck för maktägandes ideala 

självförståelse samt ett redskap för dem att behålla sin maktposition genom att socialisera och 

disciplinera eleverna och de blivande medborgarna.17 Läroboksförfattarna och deras verk anses, i 

och med detta, ”vara ett lydigt och effektivt redskap för denna makts ambition att prägla elevers 

och de blivande medborgarnas identiteter och världsbilder”.18 I läroboken gestaltas och iscensätts 

de informationer, kunskaper och förhållningssätt som makten vill sprida. Med makten menas ofta 

här den politisk-administrativa makten i en stat. Men med makten kan även definieras i 

ekonomiska, kulturella, religiösa eller sociala termer. I ett sådant perspektiv speglar läroboken en 

relation mellan de två parter som alltid är inblandade i ett maktförhållande, nämligen, de som gör 

anspråk på makten eller har makten och de som underkastar sig och därmed låter sig kontrolleras 

och styras av denna makt.19 

I Sverige granskades tidigare läroböcker av statliga organ, men sedan 1991 sker inte längre 

någon statlig kontroll av läromedel.20 Denna decentralisering av den politisk-administrativa 

makten av läromedel i Sverige gör att makten har förskjutits till läroboksförfattarna då ingen 

längre kontrollerar vad de skriver. Didaktikern Sture Långström säger i sin avhandling att det i 

läroböckerna finns budbärare och att det i historieböckerna finns författare som medvetet eller 

omedvetet sänder sina ställningstaganden och sprider en viss ideologi eller politiskt budskap.21 

Makten finns även hos lärarna som numera själva måste avgöra vilka läromedel de anser vara 

lämpliga att använda. Därför har det blivit viktigare att lärare har kunskap om läromedel samt 

redskap för att analysera dem.22  

En relevant fråga i och med detta är hur det går till då lärare väljer lärobok? Ann-Christine 

Svensson säger att hennes undersökning, som behandlar hur gymnasieskolor väljer läroböcker, 

visar att det dominerande förfarandet vid val av lärobok är att ämneskonferensen beslutar om en 

gemensam lärobok för ett ämne eller kurs. Det är den ämnesansvariga som har ansvaret för 

läromedelsinköp inför det kommande läsåret.23 Det som påverkar ämneslärarnas val av 

läroböcker, eller de kriterier som flest lärare i undersökningen svarat är mycket viktiga anses vara 

                                                 
16 Ibid, s. 44.  
17 Då jag skriver ”anses” syftar jag till forskare som, till exempel, Ammert och Karlsson.  
18 Karlsson (2011), s. 45 
19 Ibid, s. 47 
20 Ammert (2011), s. 17 
21 Långström (1997), s. 224 
22 Ammert (2011), s. 17 
23 Svensson (2011) s. 297 
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”att fakta i boken är korrekt, att den språkliga kvaliteten är hög, att den uppfyller läroplansmålen, 

att uppgifterna är praktiskt genomförbara, att innehållet skapar intresse”.24 

Jag anser att det är intressant att undersöka om och hur läroboksförfattare skildrar en relativt 

sen berättelse, narrativ, i historien i historieläroböcker för gymnasiet, nämligen Irakkriget och hur 

makten kommer till uttryck i skildringen av kriget. Då eleverna ska utveckla förståelse för 

samtiden anser jag att hur läroböckerna skildrar kriget blir intressant då läroböcker är en central 

del av undervisningen i skolan.  

Denna uppsats syftar till att undersöka hur Irakkriget skildras i läroböcker för historia i 

gymnasieskolan.  

                                                 
24 Ibid, s. 298 
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Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten är indelad i två rubriker, Tidigare forskning och Teoretiska begrepp. I 

Tidigare forskning har jag för avsikt att lyfta fram tidigare forskning om historieläroboken och 

sättet den skrivs på. Teoretiska begrepp har för avsikt att problematisera och förtydliga teoretiska 

begrepp som är av vikt för denna uppsats, främst narrativ.  

Tidigare forskning  

Många historiedidaktiska forskare har forskat kring läroböcker i historia. Sture Långström utkom 

med sin avhandling ”Författarröst & Lärobokstradition – En historiedidaktisk studie” år 1997. 

Syftet med denna avhandling var att göra en studie av ett antal läroboksförfattare och att studera 

deras sätt att skriva läroböcker i historia för gymnasiet.25 Långström menar att 

historieläroböckerna fortfarande är det viktigaste läromedlet i historia och att sökandet efter 

”rösten” bör börja där.26 Den röst han pratar om är då författare av historieböcker som medvetet 

eller omedvetet ”sänder sin röst” och sina ställningstaganden i en historisk text som påverkats av 

var och när den skrivits.27 Långström säger vidare att han inte misstänker att författarna medvetet 

försöker sprida en politisk åsikt eller en viss ideologi men att det är viktigt att lyfta 

medvetenheten om problemet med beskrivaren och beskrivningen.28  

Niklas Ammert håller med Långström då han menar att värdeuppfattningar förmedlas implicit 

i läroböcker.29 I sin avhandling, ”Det osamtidigas samtidighet- Historiemedvetande i svenska 

historieläroböcker under hundra år” som utkom år 2008, säger han att läroboken ingår i en 

historiekulturell kommunikationskedja som löper från avsändare till mottagare. Ammert säger att 

läroboken utgör ett konkret uttryck för vad någon vill förmedla och hur det förmedlas. Ammert 

studerar läroboken, bland annat, ur ett funktionellt perspektiv. Han menar att den funktion som 

läroboken har kan medföra att identiteter befästs eller att maktpolitik legitimeras.30 Boel Englund, 

professor i pedagogik, säger att läroböckerna har en legitimerande och kunskapsgaranterande 

funktion samt att den har en gemensamhetsskapande och sammanhållande roll, både 

tankemässigt/ ideologiskt och praktiskt och även en disciplinerande roll/ funktion.31 Klas- Göran 

Karlsson, historiedidaktiker, vidareutvecklar Ammerts påstående att maktpolitik legitimeras då 

han menar att läroböcker har med maktutövning att göra. Det Karlsson menar med läroboken 

                                                 
25 Långström (1997), s. 28 
26 Ibid, s. 224 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ammert (2008), s. 24 
30 Ammert (2008), s. 32 
31 Ammert (2011),s 282 
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och makten är makten över människors föreställningar om individ och samhälle där han talar om 

”vi” och ”de andra”.32 Ammert säger att ”den andre” i fråga om nationella och etniska identiteter 

är viktig som ett objekt att identifiera sig mot.33 Med andra ord, att det med ”den andre” uppstår 

ett ”vi”.  

Karlsson säger vidare att läroboksförfattarna och dess verk anses vara ett lydigt och effektivt 

redskap för att prägla elevers och blivande medborgares världsbild. Lydigheten Karlsson talar om 

ligger i tanken att det går en rät linje mellan en konkret lärobok och den politiska vilja som 

statsmakten uppvisat i skolans läroplaner. Ann-Christine Svensson säger i sin undersökning ”Hur 

används läroboken?” att för läraren legitimerar läroboken att undervisningen är i linje med 

läroplanen.34 Detta är ett av fem kriterier som lärare anser vara mycket viktiga vid val av lärobok, 

enligt Svensson, att den uppfyller läroplansmålen.35 Med andra ord förmedlar läroboken den 

politiska vilja som statsmakten uppvisar i skolans läroplaner. Karlsson säger även att det i 

böckerna gestaltas och iscensätts informationer, kunskaper och förhållningssätt som makten vill 

hävda och sprida men att alternativa synsätt utelämnas. Läroboken förmedlar därmed den 

politiska viljan vilket kan vara spridandet vissa kunskaper eller förhållningssätt.  

Med det första betraktelsesättet, som även är det mest utbredda, avbildar läroboken makten 

enligt Karlsson. Detta kan sammanfattas som följande: ”i och med läroboken gestaltas makt när 

en viss social ordning framställs som giltig, rättfärdig och bindande”.36 Karlsson säger att 

läroboksförfattarna inte skriver sina verk för att skapa missförhållanden i utbildningssystem eller 

på grund av att de är onda, utan på grund av att de är kuggar i ett socialt eller kulturellt system 

som de, mer eller mindre, medvetet bidrar till att vidmakthålla eller förstärka. Precis som 

Långström menar alltså Karlsson att läroboksförfattare omedvetet tar ett ställningstagande som 

förmedlas i läroböckerna.  

Då läroboken är en del av en samhällelig och didaktisk process kan den påverka eleven i sitt 

vuxna liv som då påverkar sig själv och andra utifrån vad läroboken har förmedlat, vilket leder till 

ett förändrat samhälle och så småningom en förändrad historia, säger Ammert.37  Ammert säger 

även att lärobokens text kan ses som en berättelse om det förflutna och att böckerna är en 

kvarleva av den historia som elever mötte och möter i skolans historieundervisning.38 Karlsson 

menar att läroböcker skapar mening med hjälp av berättelser. Berättelser i läroböckerna placerar 

händelser i en sammanhängande narrativ process av en början, mitt och slut. Det primära målet 

                                                 
32 Karlsson, 2011, s. 44  
33 Ammert (2008) s. 46 
34 Svensson (2011), s. 301 
35 De övriga fyra kriterierna är att fakta i boken är korrekt, att den språkliga kvaliteten är hög, att uppgifterna 

är praktiskt genomförbara, att innehåller skapar intresse. Ibid, s. 298 
36 Karlsson (2011), s. 47 
37 Ammert (2008), s. 32. 
38 Ibid, s. 73 
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med berättelsen är att få läsaren att förstå och förhålla sig till sin egen och andras värld samt till 

framtiden.39   

Det som hjälper eleverna att orientera sig i tid och tillskriva det förflutna mening är att de har 

ett historiemedvetande, enligt Karlsson. Ammert säger att människor som befinner sig i nuet 

alltid bär med sig och hanterar tankar om såväl framtiden som det förflutna.40 Karlsson menar att 

detta är en mental relation som läroböckerna behöver knyta an till, fördjupa och utveckla. Att det 

historiska innehåll som har dessa tidsöverskridande kvaliteter svara på frågor som: När tog detta sin 

början? Var det rättfärdigt? Vem bär ansvaret? Kan det hända igen? Historiska händelser eller processer 

som då hamnar i fokus är krig, folkmord, terror, revolutioner och uppror.41 

Ammert säger att flera historiedidaktiker ger berättelsen en central och viktig funktion när det 

gäller att stimulera individers och gruppers historiemedvetande. Han menar även att det är 

möjligt att tolka berättelsebegreppet som en övergripande innehållslig framställning men att det 

även går att studera och analysera de kortare och mera avgränsade textavsnitten som 

läroböckerna presenterar i form av berättelser.42 Ammert säger även att berättelsen är beroende 

av att vara förankrad i sådant som kronologi, drivkrafter och strukturer. Därmed är berättelsen en 

förklarande och kronologisk text som skapar mening och sammanhang samtidigt som det går att 

tolka som en övergripande innehållslig framställning.43  

Teoretiska begrepp 

Detta avsnitt har för syfte att problematisera och förtydliga teoretiska begrepp som är av 

betydelse för den här uppsatsen. Ett sådant teoretiskt begrepp är ”narrativ” som är 

återkommande i den litteraturen jag valt att använda mig av till den här studien och har relevans 

för studien.   

På Nationalencyklopedins hemsida definieras narrativ som ”berättande, framför allt om texter 

som framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning”.44 Alexa Robertson 

menar att narrativ förr i tiden användes av historiker för att skapa ordning i förflutna händelsers 

kaos och även att fylla de luckor som uppstått på grund av brist på bevis. De omformade då sina 

källmaterial till berättelser. Detta är något som, enligt Robertson, kallas det narrativa sättet för att 

återge kunskap.45 Didaktikern Magnus Hermansson Adler menar att ”en narration kan beskrivas 

som en berättelse, där en början och ett slut står i en meningsskapande relation genom ett eller 

flera samband”.46  

                                                 
39 Karlsson (2011), s. 51 
40 Ammert (2008), s. 38 
41 Karlsson (2011), s. 51 
42 Ammert (2008), s. 57 
43 Ibid. 
44 Nationalencyklopedin, www.ne.se hämtat: 2012‐10‐03 (sökord: Narrativ) 
45 Bergström, Boréus (2005), s. 222. 
46 Hermansson Adler (2009) s. 114 
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Robertson säger att det kan vara problematiskt att ge en definition på vad en narrativ är 

eftersom termen kan vara så luddig och övergripande att den inte är till någon nytta alls. Hon 

säger att termen kan resultera i en hel del förvirring då alla inte bemödar sig att definiera termen 

men att narrativ på det mest grundläggande planet är en redogörelse för någonting som har hänt, i 

fantasin eller verkligheten. 47  

Två stycken betydelsefulla influenser då man talar om narrativa studier är strukturalism och 

postmodernism vilka, Robertson menar, är ryggraden i studiet av narrativ. Hon säger även att 

utövaren inte behöver omfamna det ena eller andra teoretiska perspektivet men att det gäller att 

vara beredd att ta ställning till dem och den egna forskningen.48   

Som pionjär för narratologin, dvs. sättet att studera narrativer som uppmärksammar deras 

strukturer, framstår den ryske formalisten Vladimir Propp som var upphovsman till en 

formalistisk modell av en strukturell analys. Propp analyserade 100 slaviska sagor och 

dokumenterade en upprepning vad gällde handlingarna, karaktärerna och det han valt att kalla 

funktioner. Med funktioner menade han aktörernas handlingar och konsekvenserna av dessa 

handlingar för berättelsen. Det han kom fram till var att det enbart fanns 31 stycken funktioner i 

de stora antalen folksagor som var i omlopp. Narratologin utvecklades av en rad forskare efter 

Propp.49 Strukturalister har en vanligt förekommande definition av narrativ som handlar om att 

det är ett organiserande av händelser till en handling. En av dessa strukturalister var William 

Labov som identifierade sex stycken gemensamma beståndsdelar då han vidarutvecklade och 

förenklade Propps formalistiska modell och analyserade narrativers formella egenskaper och 

funktioner. Dessa var: 

 

 Ett abstract (eller sammanfattning av narrativen) 

 En orientering (vad gäller tiden, platsen, situationen och deltagarna) 

 En komplicerande handling 

 En utvärdering (som innefattar berättarens förhållningssätt) 

 En upplösning  (vad som slutligen hände) 

 En coda (som återför perspektivet till nutid)50 

 

Postmodernisten Seymour Chatman menar att Propps analys behandlade simpla narrativ som 

folksagor och myter. Chatman säger att den moderna narrativa fiktionen kräver ytterligare 

komplexa studier. Han frågar sig sedan vad som utmärker en modern narrativ teori och vilka 

komponenter som ingår i en narrativ?51 Robertson menar att en central fråga för definitionen av 

                                                 
47 Robertson (2012), s. 228 -229 
48 Ibid, s. 226 -227 
49 Ibid, s. 227 
50 Robertson (2012), s. 229 
51 Chatman (1978), s.16  
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narrativ är dess relation till diskurs.52 Diskursen har fokus på det sätt som historien förmedlas och 

inte bara dess struktur. Många ser narrativ som åtskilda från diskurser medan andra ser narrativer 

som tänkbara former av diskurs. Chatman definierar en narrativ som bestående av en historia och 

en diskurs. Med andra ord skiljer han mellan historien som består av innehållet, eller 

händelseförloppet, samt existents som handlar om karaktärer eller företeelser som har att göra 

med iscensättningen. Robertson menar att distinktionen mellan historia och diskurs är till stor 

nytta i samband med de praktiska tillämpningarna och definitionen som hon förordar är ordnade 

så att de kan tillämpas empiriskt.53 Historia är narrativens vad och diskursen har att göra med de 

medel med vilkas hjälp innehållet förmedlas. Detta är narrativens hur.54 Den tidigare nämnda 

Alexa Robertson definierar, i likhet med Chatman, en narrativ som består av en historia (ett 

”vad” – händelserna eller orienteringen som Labov hänvisade till) och en diskurs (ett ”hur” med 

fokus på det sätt som historien förmedlas).  

 

 En historia = ”vad”  

- Abstract = sammanfattning av narrativen 

- Orientering =tid, situation, deltagare 

- Komplicerande handling = förflyttning från jämvikt till obalans 

- Upplösning = vad som slutligen hände 

- Coda = återför perspektiv till nutid 

 En diskurs = ”hur” 

- Utvärdering = betydelsen av handlingen kommenteras och det sätt på vilket 

innehållet förmedlas och mening ges till historien.55 

 

Jag har valt att, som Robertson, definiera narrativ som en redogörelse för något som har hänt 

och dela upp dela upp begreppet narrativ i en historisk och innehållsmässig samt en dimension 

som behandlar narrativens diskurs. Detta för att komma åt både vad som skildras och hur det 

skildras. 

Chatman säger att handlingen i berättelsen är innehållet av det narrativa uttrycket medan 

diskursen är formen för det uttrycket.56 Händelserna i berättelsen kallar Chatman för ”plot”.57 

Händelserna i en berättelse blir en ”plot” genom diskursen. Detta då diskursens funktion är att 

betona, eller tona ner, vissa händelser i berättelsen. För att förklara vissa och lämna andra ute till 

slutsatsen, för att visa eller berätta, för att kommentera eller för att tysta ner, att fokusera på detta 

                                                 
52 Robertson (2012), s. 229. 
53 Robertson (2012), s. 230.  
54 Bergström, Boréus (2005), s.230. 
55 Robertson (2012), s. 232 
56 Chatman (1978), s. 23  
57 Ibid, s. 43 
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eller en viss aspekt av en händelse eller karaktär. Författaren kan arrangera incidenterna i 

berättelsen på många olika sätt.58  

Som jag nämnde i bakgrunden är ett skäl till att man studerar narrativer att man vill lära sig hur 

makten reglerar förståelseprocesser i samhället och om hur människor begripliggör sin omvärld.59 

Makten reglerar förståelseprocessen för eleverna samt begripliggör deras omvärld genom 

narrativen då diskursens funktion påverkar människornas begripliggörande av omvärlden genom 

att författaren arrangerar incidenterna i berättelsen. Elever är ingen tabula rasa utan bär på olika 

förutsättningar som påverkar intagningen av lärobokstexter. För maktperspektivet kan det vara 

betydelsefullt beroende på huruvida det är en, till exempel, manlig eller kvinnlig elev som läser 

läroboken.60 Med andra ord handlar det inte om ett direkt förhållande till makten, utan begränsas 

av, till exempel, elevernas förförståelse och vem som läser berättelsen.  

 

                                                 
58 Ibid. 
59 Robertson (2012), s. 225. 
60 Karlsson (2011), s. 52 
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Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur läroböckerna, med all den makt den besitter från både 

stat och författare, skildrar Irakkriget i läroböcker för historia i gymnasieskolan. 

Undersökningsobjektet är valt på grund av att jag i min undersökning har för avsikt att studera 

narrativ för att undersöka vad och hur makten, i form av läroböcker med dess narrativ, skildrar ett 

skeende i historieböcker för gymnasieskolan, vilket jag anser att makten gör då ett skeende, eller 

händelse, i läroboken skildras.61 Jag har valt att göra en narrativ analys av en, relativt, modern 

händelse i historien, Irakkriget. Då jag använder mig av en narrativ analys undersöker jag vad som 

skildras och hur det skildras. Syftet med att analysera hur Irakkriget skildras är att jag vill 

undersöka något som historieundervisningen, trots läroplanens utsagor, sällan närmar sig, 

nämligen nutiden. Jag anser att detta har att göra med hur elever begripliggör sin omvärld vilket 

är flera av läroplanens mål i historia.62 

Läroboken är en unik texttyp. Läroboken är den mest lästa och spridda litteraturen i Sverige. 

Den styr undervisningen och har ett betydande inflytande över hur undervisningen utformas och 

genomförs. För lärare och ämnesansvariga, vilka ofta beslutar om valet av lärobok, legitimerar 

läroboken att undervisningen är i linje med läroplanen. Då läroboken avbildar makten och att det 

i läroboken gestaltas och iscensätts informationer, kunskaper och förhållningssätt som makten 

vill häva och sprida anser jag att det är tydligt att de som utfärdar läroplaner, regeringen, samt 

läroboksförfattarna besitter en stor makt gällande vad eleverna lär sig under 

historieundervisningen.63 På grund av allt detta, då läroboken utgör ett konkret uttryck för vad 

någon vill förmedla och hur det förmedlas samt att värdeuppfattningar förmedlas implicit i 

läroböckerna anser jag att det blir intressant att undersöka vad och hur något förmedlas i 

läroböckerna samt hur läroboken avbildar makt.  

Även om jag är intresserad av lärobokens skildringar som uttryck för makt och möjlig 

påverkan, vilket är grunden för mitt syfte, måste ett studieobjekt specificeras. Jag har därför valt 

att studera skildringen av Irakkriget, vilket senare i analys och resultat, samt diskussion kommer 

att diskuteras i termer av makt. Med Irakkriget syftar jag på den väpnade konflikten från 2003 

mellan Irak och en koalition av stater bestående av främst USA.  

I och med detta har jag valt att formulera en frågeställning: 

 

 Hur skildras Irakkriget med dess narrativ i läroböcker för historia på gymnasieskolans 

grundkurs?  

 

                                                 
61 Ammert (2008), s. 73 
62 2011 års läroplan för gymnasieskolan, GY 2011, www.skolverket.se hämtat: 2012-11-26, s. 66 
63 Juhlin Svensson (2000), s. 21, Långström (1997), s. 10, Skolverket, 2006, s. 14, Karlsson (2011), s. 44 -47, 

Skolverket, 2006, s. 14,   

http://www.skolverket.se/
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Metod 

Som framgått ovan vill jag lyfta fram historieboken och dess text som narrativ. Av den 

anledningen kommer jag, för att besvara arbetets frågeställningar, analysera texterna som narrativ, 

med hjälp av en berättelseanalys, vilken presenteras nedan. Först ska något sägas om 

undersökningens material.   

 

Urval 

Vid urvalet av läromedel har ett antal principer varit vägledande. För det första har jag velat 

studera läroböcker avsedda för gymnasiets historieundervisning då det är den målgrupp jag ska 

bli lärare för samt uppsatsens syfte behandlar. Ett visst mått av bekvämlighetsurval har funnits i 

det jag av arbetsekonomiska skäl koncentrerat min undersökning till universitetsbibliotekets, 

visserligen omfattande, samling läroböcker. Slutligen har för undersökningen valts böcker med 

viss spridning eller popularitet. Detta på grund av att jag anser att för att syftet med uppsatsens 

ska kunna uppfyllas måste det göras en undersökning på läromedel som bevisar att de erkända 

och accepterade läroböcker som används i undervisningen av ämnet. Som ett tecken på detta har 

det medtagits böcker som utkommit i flera upplagor. Vid detta kriterium ställer 

gymnasiereformen 2011 till problem, eftersom den i flera fall medförde revisioner av läromedel 

som då utkom i reviderad första upplaga. Jag har i sådana fall inkluderat förstaupplagor i urvalet, 

om dessa i själva verket tydligt utgör en reviderad upplaga av tidigare böcker. Resultatet av 

urvalskriterierna framgår av tabellen nedan. 
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Tabell 1: Undersökta läroböcker 

Titel År Författare Upplaga 
 

Alla tiders Historia Bas 2008 Almgen, Hans, Larsson, 
Hans Albin 

Första 

Alla tiders Historia A 2007 Almgren, Hans, 
Bergström, Börje & 
Löwgren, Arne 

Tredje (första: 1996) 

Alla tiders Historia Maxi 2007 Almgren, Hans, 
Bergström, Börje & 
Löwgren, Arne 

Andra (första: 2002) 

EPOK historia 1b 2011 Elm, Sten & Thulin, 
Birgitta 

Andra (första: står ej) 

EPOS 1a1 2011 Sandberg, Robert Första 

EPOS för 
gymnasieskolans kurs A 

2008 Sandberg, Robert Andra (första: står ej) 

Historia 1b- Den lilla 
människan och de stora 
sammanhangen 

2012 Långström, Sture Första 
 
 

Historia 1- Då nu och 
sedan 

2011 Långström, Sture Andra (första: 2009) 

Perspektiv på historien 
A- bas 

2008 Nyström, Hans, 
Nyström, Lars & 
Nyström, Örjan 

Första 

Perspektiv på historien 
50p 

2010 Nyström, Hans, 
Nyström, Lars & 
Nyström, Örjan 

Första 

Perspektiv på historien 
1b 

2011 Nyström, Hans, 
Nyström, Lars & 
Nyström, Örjan 

Första 

Historia för gymnasiet  
1 a1 

2010 Öhman Första  

Anm: Böcker vilka här angetts som förstaupplagor inkluderas i urvalet utifrån diskussionen ovan. 

 

Det som är utmärkande med dessa läroböcker jag valt att använda mig av är att de alla skildrar 

Irakkriget, vilket inte alla läroböcker i historia för gymnasiet gör. Om vi jämför denna händelse 

med, till exempel, den franska revolutionen finns det många fler läroböcker som tar upp den 

franska revolutionen än Irakkriget då detta är en relativt modern händelse och skeende. Det gör 

det även intressant då det verkar som att detta är en händelse som det inte har bedrivits mycket 

forskning om.  

En problematik som har varit tvungen att ta hänsyn till gällande undersökningen är 

läroböckernas upplägg där det kan vara oklart när böckerna egentligen börjar skildringen av 

Irakkriget. Jag har valt att analysera text i läroböckerna som behandlar Irakkriget och som ingår 

under en och samma större rubrik. Exempel på detta är skildringen av Irakkriget i ”Alla tiders 

historia A” där jag analyserat text under rubriken ”Europa och världen efter 1989”.64 Jag anser 

                                                 
64 Almgren, Bergström, Löwgren (2007), s. 353. 
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därmed att det blir tydligt att underrubrikerna till denna större rubrik har ett samband och ett 

sammanhang.   

 

 

Metod för bearbetning och analys  

Som analysverktyg kommer jag att använda mig av Lennart Hellspongs modell för 

berättelseanalys.65 Syftet med Hellspongs berättelseanalys är att ”undersöka hur en berättelse 

skildrar ett skeende med handlande personer i olika situationer”.66 Han säger vidare att en 

berättelse kan vara en del av, exempelvis, en förklaring eller ett argument. Han menar att det kan 

vara givande att se hur en historia kan berättas på olika sätt och att man då ska söka texter som 

återger samma händelse, vilket jag anser vara relevant för mitt syfte.67 Hellspong menar även att 

alla slags berättande texter passar att analysera med denna metod.  

Det tema jag valt att börja min analys med är vad man börjar med vid Hellspongs 

berättelseanalys, nämligen att se till själva handlingen. Med handlingen åsyftar jag, i detta fall, vad 

Chatman definierar som plot, med andra ord, händelserna.68 Chatman menar att handlingen i 

berättelsen är innehållet i det narrativa uttrycket. Han menar även att händelserna i berättelsen 

blir en plot genom diskursen då diskursen är formen för det narrativa uttryck som förmedlas i 

handlingen. 69 För Chatman är diskursen mer än bara strukturen, början, mitt, slut, på berättelsen 

då han menar att fokus ligger på det sätt som berättelsen förmedlas. Med andra ord förhåller vi 

oss till diskursen då vi ser till handlingen i berättelsen. Hellspongs handling har att göra med en 

sammanfattning av narrativen och ta upp frågor som, till exempel, vilken ordning som berättelsen 

tar upp sina händelser och hur händelseförloppet ser ut i tidsföljd.70 Precis som Robertsons 

Abstract har för syfte att vara en sammanfattning av narrativen enligt Robertsons definition av 

narrativ. Hellspongs analys ser även till om berättelsen innehåller motiv.71 Då man börjar se till 

motivet syftar Hellspong på olika typhändelser som känns igen från andra håll och ser till hur de 

möjligtvis är typiska för en större diskurs som berättelsen tillhör.72  

I handlingen ingår även, till viss del, Robertsons Orientering där tid och situation ingår. Tid är 

relevant då det hjälper eleverna att orientera sig och tillskriva det förflutna mening. Eleverna bär 

med sig och hanterar tankar om det förflutna samt framtiden.73 Det historiska innehåll som har 

dessa tidsöverskridande kvaliteter svarar på frågor som: När tog detta sin början? Var det rättfärdigt? 

                                                 
65 Hellspong (2001), s. 171. 
66 Ibid. 
67 Ibid, s. 72. 
68 Chatman (1978), s. 43 
69 Ibid. 
70 Hellspong (2001),s . 173 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ammert (2008), s. 38 
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Vem bär ansvaret? Kan det hända igen?74 Vilket borde besvaras då man i analysen utgår från 

Hellspongs berättelseanalys. Under Hellspongs handling tas vändpunkter i texten upp samt hur 

berättelsen börjar och slutar vilket även Robertson kommer in på med Komplicerande handling och 

upplösning. 75 

Det andra tema jag valt för  min undersökning ur Hellspongs berättelseanalys är vad han 

beskriver som  personer vilket syftar till frågor som berör de personer som uppträder i berättelsen, 

till exempel hur de skildras i texten. 76. Detta går att jämföra med Robertsons orientering där 

deltagare tas upp.   

Jag ämnar även att undersöka vad Hellspong kallar värdering. Där undersöks på vilket sätt som 

berättelsen är anpassad till sin publik, förväntningar och intressen. Detta går att koppla till 

Robertsons coda som återför perspektiv till nutid. Då jag i min undersökning analyserar på vilket 

sätt som berättelsen är anpassad till sin publik utgår jag från att publiken är eleverna. Jag 

undersöker då även vad Karlsson tar upp då han säger att ett samhälle eller en statsmakt talar om 

vilka kunskaper och värderingar som är värda att förmedla vidare i läroboken.77 Jag undersöker 

även den politisk-administrativa makten i en stat, i läroböckerna om Irakkriget, och tittar på hur 

läroboken speglar en önskvärd relation mellan de som har, eller gör anspråk på makten, och de 

som underkastar sig och därmed styrs av denna makt i texten.78  

Då Hellspong anser att det kan vara givande att se hur en historia kan berättas på olika sätt har 

jag valt att även göra en komparativ analys då jag kommer att jämföra texter som berättar samma 

historia och titta på vad som skiljer texterna åt utifrån de teman som Hellspong tar upp i sin 

berättelseanalys. Med andra ord är tanken med analysen att jag ska undersöka narrativens vad, 

Irakkriget, och narrativens hur, diskursen, hur innehållet förmedlas genom att undersöka 

berättelsens handling, personer och värdering. Jag har dock valt att i min undersökning använda mig 

av aktörer istället för Hellspongs personer då detta begrepp öppnar upp för kollektiva aktörer vilket 

jag anser är relevant för min studie. Då jag tittar till hur innehållet förmedlas undersöker jag om 

det går att urskilja en större diskurs ur innehållet som har med Irakkriget att göra. Till exempel 

om det går att urskilja några värderingar.   

 

 

Etiska överväganden  

Forskaren har själv ansvar för att se till att forskningen är av god kvalitet och att den är moraliskt 

acceptabel. En självklar utgångspunkt för forskningsetiska överväganden är individsskyddskravet. 

                                                 
74 Karlsson (2011), s. 51 
75 Hellspong (2001), s. 173 
76 Ibid, s. 174 
77 Karlsson (2011), s. 49 
78 Ibid, s. 47 
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Det är ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn i, till exempel, livsförhållanden för 

samhällets medborgare. Individer får heller inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. 79  

Då min undersökning baseras på en textanalys, eller en narrativ analys av en text för att vara 

mer exakt, behandlar inte jag personliga egenskaper hos författarna och anser därmed att jag inte 

berörs av dessa forskningsetiska regler. Denna undersökning innefattar varken direkt eller 

indirekt individer. Däremot finns det andra viktiga antaganden och aspekter som är viktiga att ha 

koll på gällande författare och min uppsats för att eliminera risken för fusk och plagiat.   

 

Reflektioner om metoden  

Genom en traditionell innehållsanalys, som tar fasta på variabler som begreppsanvändning, 

faktaurval, tematisering och tendenser, kan man undersöka hur makten framställs i läroböckerna, 

enligt Karlsson.80 Det Karlsson åsyftar är en kvantitativ innehållsanalys likt den Bergström och 

Boréus talar om då de för en diskussion om innehållsanalys och studier av makt eller andra 

samhällsfenomen.81 Då denna studie bygger på en mer djupgående analys av ett mindre antal 

böcker tillämpas följaktligen ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

Ett problem jag står inför är det faktum att det är svårt att veta om man läst narrativ på samma 

sätt som, till exempel, en elev skulle läsa den. Detta är någonting som Bergström & Boréus tar 

upp då de frågar sig hur jag vet att alla läser texten på det här sättet och inte bara jag?82 Med andra 

ord kan det bli hur jag menar att Irakkriget skildras i läroböckerna och inte hur det skildras. Men 

jag anser att jag genom att välja ut de frågor i Hellspongs berättelseanalys som jag anser vara 

relevanta för min analys och håller mig till dem och att jag är medveten om detta problem så 

borde det inte påverka resultatet, i min mening.  

Det som är positivt med Hellspongs berättelseanalys är att det är en kvalitativ berättelseanalys 

som bearbetar texten grundligt. Sammanlagt ingår det 38 stycken frågor till texten man analyserar 

i Hellspongs berättelseanalys. Dessa frågor tar upp handlingen, personerna, miljön, synvinkel och 

tendens. Dessa mynnar ut i en värdering av helheten.83 För min undersökning har handling, aktörer 

och värdering varit relevanta.  

                                                 
79 Vetenskapsrådet, www.codex.vr.se hämtat: 2012‐10‐03 
80 Karlsson (2011), s. 51 
81 Bergström, Boréus (2012), s.86 
82 Bergström, Boréus (2005), s. 254.  
83 Hellspong (2001), s. 172- 175 
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Resultat och analys  

Jag har för avsikt att i resultat och analys analysera de lärobokstexter som ligger till grund för min 

analys. Det är uppdelat i tre stycken rubriker, Handling där frågor gällande handlingen i texterna 

behandlas utifrån Hellspongs berättelseanalys. Den andra rubriken är aktörer där personerna i 

texterna och hur dessa skildras analyseras. Den tredje rubriken som presenteras är Värdering där 

en analys kommer att göras på, bland annat, vilka kunskaper och värderingar som läroboken 

anser vara värde att förmedla.  

Handling 

Då man tittar till handling i lärobokstexterna och hur händelseförloppet beskrivs i tidsföljd blir det 

tydligt att detta skiljer sig åt mellan de olika böckerna vilket påverkar bilden av kriget. Detta blir 

uppenbart redan i de olika skildringarna av händelseförloppets inledning. ”Alla tiders historia 

Bas”, ”Alla tiders historia A” och ”Alla tiders historia Maxi” och ”Epos för gymnasieskolans kurs 

A” har valt att börja händelseförloppet med att skildra Iraks ockupation av Kuwait 1990. ”Epos 

för gymnasieskolans kurs A” beskriver händelseförloppet tio år tidigare, 1980, då Irak ”råkade” i 

krig med sin granne Iran. ”Epok Historia 1b” börjar med att diskutera att USA:s militära 

inflytande ökade i och med att Sovjetunionen föll och för en diskussion om den makt USA 

besitter. Därefter kommer boken även in på kriget mellan Iran och Irak. ”Perspektiv på historien 

50p”, ”Perspektiv på historien A – Bas, ”Perspektiv på historien 1b” och ”Historia 1a 1” har valt 

att börja skildringen av händelseförloppet med attacken mot World Trade Center 2001. ”Historia 

1- då, nu och sedan” och Historia 1b- Den lilla människan och de stora sammanhangen” för en 

diskussion om att det i alla krig krävs offer och att olika parter försöker vinna med hjälp av lögner 

och propaganda. Sedan börjar de händelseförloppet år 2003 då brittiska och amerikanska styrkor 

anföll Irak. ”Epos 1a 1” för en diskussion om den nya världsordningen där de säger att ”som det 

ser ut i världen 2011 finns det bara en supermakt”.84 

”Epos för gymnasieskolans kurs A” och ”Epok Historia 1b” har valt att börja med en 

skildring av kriget mellan Irak och Iran. ”Epos för gymnasieskolans Kurs A” menar att 

konflikten, bland annat, gällde kontrollen över Shatt al-Arab, Eufrats och Tigris utlopp i Persiska 

viken. I boken står det även att omvärlden inte ingrep under detta krig förutom FN som agerade 

fredsmäklare. ”Epok Historia 1b” menade att Irak, i och med detta krig, fick en stark ställning 

som militärmakt vid Persiska viken. De tar även upp att Irak fick stora skulder då Kuwait och 

Saudiarabien hade stött Irak av rädsla för iransk fundamentalism och nu krävde återbetalning. 

Vidare säger de att Irak fått vapen av Sovjetunionen och Östereuropa och även känt ett stöd från 

USA i kampen mot Iran. Detta anges som motiv till att Saddam Hussein beslutade att annektera 
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det lilla kejsardömet Kuwait. De menar även att Saddam Hussein angav att Kuwait historiskt sett 

tillhörde Irak och att det var därför som Irak den 1 augusti 1990 ockuperade Kuwait. ”Epos för 

gymnasieskolans kurs A” anger att motivet för att Irak ockuperade Kuwait var att de ville nå 

kontroll över Shatt al-Arab och de rika oljefälten. Flera av böckerna börjar som sagt med att Irak 

ockuperar Kuwait. ”Alla tiders historia A” hänvisar även de till augusti 1990.85 De fortsätter 

händelseförloppet år 1991 då Operation Ökenstorm startade som involverade totalt 29 länder. 

Efter en dryg månad kapitulerade irakierna, enligt ”Alla tiders historia A”, ”Alla tider historia 

Bas” och ”Alla tiders historia Maxi. ”Epok Historia 1b” beskriver Iraks ockupation av Kuwait 

som ett brott mot FN-stadgan och att det ansågs vara ett hot mot den politiska stabiliteten i 

Mellanöstern samt att denna annektering kunde innebära problem för västvärldens oljeimport. 

De fortsätter händelseförloppet med att FN:s säkerhetsråd ställde krav på att Irak skulle dra 

tillbaka sina styrkor och att en militär allians samlades under FN:s mandat för att befria Kuwait 

då Irak vägrade. De beskriver sedan, vad ”Alla tiders historia A” valt att kalla Operation 

Ökenstorm, Desert Storm som beskrivs som en kort och fullständigt överlägsen militär operation 

som gjorde att Kuwait befriades i och med västvärldens teknologiska krigsmaskineri. ”Alla tiders 

historia Bas” säger att ”när Irak vägrade dra sig tillbaka beslöt FN på USA:s förslag att befria 

landet med vapenmakt”.86  

Nästa skeende i händelseförloppet i läroböckerna är attentatet mot World Trade Center. Den 

bok som skildrar denna händelse mest detaljrikt är ”Historia 1a1” där händelseförloppet börjar 

den 11 september klockan 08.45 på morgonen år 2001 då ett trafikplan av märket Boeing 767 

flög rakt in i ett av World Trade Centers torn på Manhattan i New York. Denna krasch inträffade 

på den nittonde våningen och bensinen från det fulltankade planet tog eld och exploderade. 

Tjugo minuter efter detta styrde ett plan till in i det andra tornet. Det blev ännu en explosion och 

”när hettan stigit uppåt 800 grader mjukande skyskrapornas bärande stålbalkar som spaghetti och 

efter ungefär en timme rasade bägge byggnaderna ihop”.87 Över 3000 människor dödades, enligt 

”Historia 1a1”. ”Alla tiders historia A” samt ”Alla tider historia Maxi” skriver att USA sedan 

kommer fram till att det var Usama bin Laden och hans extremmuslimska organisation al-Qaida 

som organiserat attacken. ”Historia 1a1” säger i läroboken att det inte finns någon som vet säkert 

vem som låg bakom attacken men att många misstänker den islamiska organisationen al-Qaida.88 

Det är intressant att de inte lyfter fram detta mer då en hel värld såg filmen där Usama bin Laden 

tog på sig attacken. Boken öppnar här även upp för en intressant diskussion nämligen vem som 

låg bakom om det inte var al-Qaida?  Det står vidare att Usama bin Laden förklarade i en film 

som sändes över hela världen att Amerika fick smaka på det som den muslimska världen har fått 

utstå under flera årtionden. I ”Historia 1a1” står det även att ”dessa händelser har delat världen i 
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två halvor: ”De troendes halva och de otrognas halva”.89 Det är oklart om boken menar att det är 

Osama bin Laden som säger detta eller att det är vad de själva anser. Som blivande lärare antar 

jag att de menar att det är ett citat från Osama bin Laden men detta kanske inte är lika självklart 

för en gymnasieelev.  

Nästa steg i händelseförloppet kan förklaras med de olika läroböckernas motiv till USA:s 

agerande efter attacken. ”Alla tiders historia A” skriver att FN:s säkerhetsråd menade att attacken 

den 11 september mot USA utgjorde ett hot mot världsfreden och gav USA rätt att försvara sig.90 

I oktober 2001 anföll USA Afghanistan för att krossa den talibanregim som styrde landet. 

”Perspektiv på historien A Bas” skriver att Bush förklarade krig mot terrorismen och fick 

inledningsvis brett stöd från världens nationer och i ett första steg gick amerikanska styrkor in i 

Afghanistan ”där Usama bin Laden fått härja fritt”.91 ”Historia 1a1” skriver att president George 

W. Bush en vecka efter attentatet 11 september höll ett, inför den amerikanska kongressen, tal 

som mer eller mindre var en krigsförklaring där han sade att från och med den dagen kommer 

USA att betrakta varje land som fortsätter att härbärgera eller stödja terrorismen att ses som en 

fientlig nation. Mindre en månad efter attacken mot World Trade Center i oktober 2001 kom den 

första attacken mot Afghanistan, där Usama bin Laden vistats. Efter tre månader störtades den 

afghanska regeringen och en ”USA- vänlig” regim tillsattes.92 Men varken Usama eller någon av 

hans al-Qaida anhängare kunde gripas.  

I ett nästa steg kommer läroboksförfattarna till USA:s invasion av Irak. Det mest vanligt 

förekommande motivet är den som, till exempel, ”Epos för gymnasieskolans kurs A” beskriver, 

nämligen att efter Kuwaitkriget beslöt FN:s säkerhetsråd i april 1991 att Iraks 

massförstörelsevapen skulle förstöras. Irak misstänktes för att inte respekterade detta beslut och i 

början av 2000-talet inleddes inspektioner för att undersöka om misstankarna var befogade. ”Alla 

tiders historia Bas” skriver att USA anklagade Saddam Hussein år 2002 för att gömma undan 

massförstörelsevapen för att kunna terrorisera andra länder. ”Alla tiders historia A” skriver att 

FN:s säkerhetsråd hösten 2002 krävde att Irak skulle förstöra sina massförstörelsevapen men att 

Irak hävdade att de redan var förstörda. I ”Historia 1a1” står att president Bush menade att 

terrorattacken gav USA rätt att börja krig i förebyggande syften. Det kunde vara att hindra vissa 

stater att skaffa sig atombomber och dylikt och att det var det enda sättet att försvara sig mot nya 

angrepp av terrorister. Det är återkommande i fler av texterna att USA med president Bush i 

spetsen utan FN:s medgivande ockuperade Irak. ”Alla tiders historia A” skriver att både 

Frankrike och Ryssland lade in sina veton och sade nej till ett anfall mot Irak och menade 

”liksom Tyskland och många andra länder att FN:s vapeninspektörer borde få mer tid på sig att 

slutföra sitt arbete”.93 Vidare står att USA och Storbritannien, men även andra länder som Polen 
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och Spanien, anföll Irak våren 2003. Ett annat år anges i ”Perspektiv på historien A- Bas” där det 

står att ”på våren 2004 angrep USA Irak, störtade diktatorn Saddam Hussein och ockuperade 

landet”.94 ”Historia 1a1” är mer specifika angående detta och skriver att ”den 19 mars 2003 gick 

amerikanska trupper till anfall mot Irak”.95 ”Historia 1 Då, nu och sedan” anser att de brittiska 

och amerikanska styrkorna anföll Irak i mars 2003. Det är intressant att det kan skilja sig så 

mycket mellan läroböckerna. Än mer intressant är ”Perspektiv på historien A-Bas” som kommer 

med felaktig information vilket påverkar elevernas kunskaper om kriget. Två officiella skäl till att 

USA och Storbritannien anföll Irak var, å ena sidan, påstående att det fanns massförstörelsevapen 

i Irak, med vars hjälp Irak hotade ett flertal stater i Mellanöstern och att de ville störta Saddam 

Hussein. Det står vidare att det visade sig att det inte fanns några massförstörelsevapen i Irak och 

att det så småningom kom fram att ”den amerikanska ledningen varit medveten om detta, men 

offentligt ljugit för att få en anledning att anfalla Irak”.96 Läroboken frågar även varför USA ljög 

om dessa massförstörelsevapen och menar att det har att göra med när George Bush den äldre 

var president i USA och sände sina trupper för att stoppa Irak som anfallit Kuwait 1991. Han 

sade då rakt ut, enligt boken, att USA gick in i Irak för att USA inte kunde tillåta Irak att få 

kontroll över Kuwaits olja. Detta fick han kritik för då många kritiker menade att det inte var ett 

skäl till att kriga.  

Sannolikt var det därför som hans son George W. Bush tolv år senare inte talade om att USA och 

Storbritannien ville ha kontroll över oljan i en tid när världens oljereserver minskar. Istället ljög de 

om massförstörelsevapen och lovade demokrati.97 

Här beskrivs med andra ord ännu ett motiv till att USA och Storbritannien anföll Irak.  

”Epos för gymnasieskolans kurs A” skriver att det var den 28 juni 2004 som styret 

överlämnades till en tillfällig irakisk regering men att den gamla regeringen krigsmakt ännu inte 

var besegrad. ”Alla tiders historia Bas” avslutar sin skildring av Irakkriget år 2006 då Saddam 

Hussein dömdes till döden av en irakisk domstol. ”Historia 1 Då nu och sedan” skriver att 

Saddam Hussein greps i december 2003 och ställdes inför en irakisk domstol som utsetts av den 

irakiska regeringen som de amerikanska styrkorna tillsatt. Av den domstolen dömdes Saddam till 

döden och avrättades i december 2006.98  ”Historia 1a1” skriver att amerikanarna överlämnade 

makten till en USA-vänlig regering i juni 2004 och att den är fortfarande beroende av stöd från de 

amerikanska trupper som finns kvar i landet, ”fred och demokrati är ännu (2010) långt borta”.99 

Med andra ord skiljer det sig även när böckerna väljer att avsluta skildringen av Irakkriget vilket 

gör att elever runt om i landet går runt med helt olika information om när kriget har sin början 

och även sitt slut.  
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Aktörer 

Flera aktörer är återkommande i lärobokstexterna. Samtidigt skiljer det sig mycket vilka personer 

som är med och hur dessa personer skildras. Jag anser att det inte behöver vara fysiska personer 

utan att det även går att använda sig av länder här då de, i många fall, representerar människor, 

aktörer, i lärobokstexterna.  

Jag har bland annat analyserat hur Saddam Hussein beskrivs i texterna då han ständigt är 

återkommande. Den mest vanliga och återkommande skildringen är att han var Iraks diktator. 

”Iraks diktator Saddam Hussein ockuperade 1990 grannlandet Kuwait”.100  I ”Alla tider historia 

A” beskrivs han som diktator men även som den man som under Gulfkriget ”krossade kurder 

och oppositionella muslimers uppror i blod”.101 I ”Epos för gymnasieskolans kurs A” skildras 

Saddam Hussein som ledare för det arabnationalistiska partiet Baath- partiet.   

En annan av huvudpersonerna gällande lärobokstexternas skildring av Irakkriget är USA:s 

dåvarande president George W. Bush. I de olika texterna går han under namn som president 

Bush, George W. Bush och Junior Bush. I ”Alla tiders historia Bas” skildras och beskrivs han 

som en drivande kraft som utan FN:s medgivande ändå invaderar Irak. I ”Alla tiders historia A” 

skildras han som en man som inte bryr sig hur många civila dödsoffer som kan accepteras i 

kampen mot terrorismen då Saddam Hussein regim skulle störtas ”vare sig FN:s säkerhetsråd 

gick med på det eller ej”.102  I ”Perspektiv på historien 50p” skildras presidenten även som den 

man som förklarade krig mot terrorismen, vilket han även gör i ”Epos 1 a1”. Inte att USA gjorde 

det utan att det var George W. Bush. Han framställs även som lögnare i ”Historia a Då, nu och 

sedan” då ”George W. Bush tolv år senare inte talade om att USA och Storbritannien ville ha 

kontroll över oljan”.103  Även att han ljugit om att Irak hade massförstörelsevapen.    

Det blir även intressant att se hur USA skildras i lärobokstexterna. I flera av texterna beskrivs 

USA som en supermakt.104 I ”Epok historia 1b” frågar de sig om USA är den enda supermakten? 

”Även om USA:s roll som ekonomisk supermakt idag har konkurrens av Sydostasien och Europa 

är det ingen som kan ifrågasätta USA:s militära styrka”.105 De säger även att USA är en demokrati 

och att många människor ser USA:s roll som en garanti för demokratins seger. Samtidigt beskrivs 

de som att de själva anser sig vara en ”världspolis”. ”Epos 1 a1” för en diskussion om den nya 

världsordningen där de menar att det år 2011 bara finns en militär supermakt. Läroboken 

förmedlar att det efter Sovjetunionens fall är det inget annat land eller någon försvarsallians som 

kan konkurrera militärt med USA. De säger även att Kina håller på att bli en medtävlare 
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ekonomiskt men inte militärt. USA har vid flera tillfällen visat att de är beredda att agera på egen 

hand även vid de tillfällen där FN och andra Nato-länder försökt att stå emot har USA struntat i 

detta och drivit igenom sin vilja. I ”Alla tider historia Bas” beskriver de att USA var en anledning 

till att det aldrig kunde bli en demokratisk regim i Irak ”därför att USA hade upplöst den irakiska 

polisen och militären”.106  

Om vi då tittar till hur FN skildras i läroböckerna kan vi ta ”Epos för gymnasieskolans kurs A” 

som kallar FN för ”fredsmäklare”.107  

En annan person som skildras i fler av läroböckerna är Usama bin Laden. Detta på väldigt 

olika sätt. Till exempel i ”Alla tiders historia A” som skriver ”den saudiarabiska oljemiljardären 

Usama bin Laden”.108 Vilket skiljer sig markant från ”Perspektiv på historien 50p” som beskriver 

honom som en terroristledare eller ”Historia 1a 1” där han beskrivs som ”al- Qaidas ledare”.109 

Då man tittar på hur olika det skiljer sig går det att säga att det ligger en värdering i att skildra 

Osama bin Laden som ”den saudiarabiska oljemiljardären” då det är sjumilakliv mellan att vara en 

terrorist och en oljemiljardär. Även här utgörs ett exempel på hur läroböckerna besitter en makt 

att forma hur eleverna ser på något.   

Det skiljer sig även markant i hur al-Qaida skildras i texterna. Där ”Alla tiders historia 

benämner al-Qaida som en ”extremmuslimsk organisation”.110 Den lärobok som beskriver dem 

mest utförligt är ”Epos för gymnasieskolans kurs A” där de omnämns som ”Terrornätet al-

Qaida”.111 De menar att de har sina rötter ibland unga muslimer som samlades i Afghanistan för 

att kämpa i kriget som Sovjetunionen mellan 1979 och 1989. De kom från Sudan, Algeriet, 

Egypten, Saudiarabien, Somalia och många andra länder. Det fick materiellt stöd från väst och då 

särskilt från USA. Efter kriget återvända de till sina hemländer där de bildade motståndsgrupper 

eller anslöt sig till redan befintliga muslimska motståndsgrupper. De förde med sig militära 

erfarenheter till sina hemländer, inte minst i sprängteknik. De kämpade mot sekulariserade 

regimer i Arabvärlden och även mot USA. De styrs som ett nätverk av självständiga lokala 

grupper och tros operera i mellan 40 till 50 länder.112 Men de omnämns även som ”den islamska 

organisationen” eller ”al-Qaida var ett nätverk vars mål var att bekämpa islams fiender, och där 

förstås Islam tolkas på ett eget extremt sätt. Organisationen leddes av Usama bin Laden, som 

tillhörde en rik familj från Saudi-Arabien”.113 

Då man tittar till vilka alktörer som lärobokstexterna väljer att ta med är det intressant att, till 

exempel, analysera vilka länder som de olika böckerna skriver om angående Kuwaitkriget, eller 

Gulfkriget. I de flesta av läroböckerna framstår det som att det var FN och USA som var 
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inblandade. I ”Epok Historia 1b” står det att det var USA som fick bära den tyngsta militära 

bördan men även länderna i Västeuropa och de arabiska kungadömena ställde upp. Vidare står att 

Japan bidrog med pengar medan östblocket och den övriga alliansfria världen höll sig passiva. 

”Israel höll sig utanför för att inte komplicera situationen för arabstaterna”.114  

De länder som läroböckerna förmedlar var delaktiga i Irakkriget är det vanligast 

förekommande att USA och Storbritannien tas upp men i ett fall redovisas, i alla fall, två stycken 

länder till upp. ”Våren 2003 anfölls Irak med flyg och landtrupper från främst USA och 

Storbritannien, men också från andra länder, t.ex. Polen och Spanien”.115 I de övriga texterna 

framgår inte att det är betydligt fler länder än USA och Storbritannien som har varit delaktiga i 

ockupationen av Irak vilket påverkar synen på kriget då det inte framgår att många länder 

engagerat sig i detta krig av olika orsaker. Det visar att det finns ett globalt intresse i kriget ju fler 

aktörer som beskrivs. I läroböckerna framgår inte detta utan fokus läggs på USA:s och 

Storbritanniens intressen i detta krig.  

 

Värdering 

På det sätt som texten är anpassad till sin publik och vilka kunskaper och värderingar som är 

värda att förmedla vidare i läroboken är många. Texten är anpassad till eleverna på så sätt att 

Irakkriget enbart skildras på en till högst tre stycken sidor. Ett känt fenomen angående läroböcker 

är att många av dem pressar samman kunskap i kompakt trängsel. Dessa läroböcker riskerar att 

lämna eleverna med osmält kunskap samt med mängder av obegripligheter. 116 

Om man då i analysen tittar på vilka kunskaper som har ansetts värda att förmedla i texterna 

skiljer det sig mycket i vad författarna ansett vara värda att lägga fokus på. Tittar man till ”Alla 

tiders historia A” kan man konstatera, om man börjar med att titta på de böcker som skildrar 

Kuwaitkriget, Gulfkriget, att boken har valt att förmedla hur kriget påverkade civilbefolkningen i 

Irak. De tar upp att FN beslutade om hårda sanktioner mot Irak, vilka drabbade 

civilbefolkningen mycket hårt när det gällde, till exempel, tillgången på mediciner. Detta är något 

som ”Alla tiders historia” – böckerna tar upp men inte de andra som har valt att behandla detta 

krig i relation till Irakkriget. ”Epok- historia 1b” säger, i och för sig, att Irak bestraffades med 

sanktioner och att landets avancerade vapen förstördes under FN:s bevakning. ”Det garanterade 

västvärlden ett fortsatt inflytande över den för industrivärlden livsviktiga oljan”.117 Fokus ligger 

även på kunskap om varför, vilka motiv Irak hade för att invadera Kuwait och att detta var ett 

brott mot FN-stadgan, ett hot mot den politiska stabiliteten samt att annekteringen kunde 

innebära problem för västvärldens oljeimport vilket gjorde att så många slöt upp mot Iraks 

                                                 
114 Elm, Thulin (2011), s. 361 
115 Almgren, Bergström, Löwgren (20017), s. 359 
116 Söderberg (2011), s. 194  
117 Elm, Thulin (2001), s. 362 



25 
 

ockupation. Men det fanns ingen klar målsättning från USA och FN att störta Saddam Hussein. 

De har även valt att beskriva hur västvärldens teknologiska krigsmaskineri var helt överlägsna 

Irak vilket gjorde att Kuwait kunde befrias från de irakiska trupperna. Det är intressant att boken 

knappt behandlar Irakkriget utan lägger mer fokus på ”Det amerikanska imperiet” och att USA 

tagit på sig rollen som ”världspolis” men att ”USA:s president Barak Obama vill avsluta den 

militära insatsen i Irak och satsa på att lösa konflikten i Afghanistan”.118  

Det skiljer sig, som sagt, i vad böcker lägger fokus på kunskapsmässigt och vad de anser vara 

värt att förmedla till läsarna, eleverna. Vissa böcker tar upp attacken på World Trade Center och 

beskriver denna detaljrikt och därmed förmedlar att attacken, på ett eller annat sätt, hänger ihop 

med Irakkriget. Vissa uteslutar attacken helt. Exempel på detta är ”Historia 1 Då, nu och sedan” 

som helt utesluter att ta upp någonting om attacken. Då ett fokus läggs på World Trade Center 

som startskott för kriget, eller hur det beskrivs väldigt detaljrikt men inget annat etc. läggs fokus 

på hur USA kan rättfärdiga sin inverkan och ockupation av Irak. Fokus läggs på att oskyldiga 

människor i USA har blivit mördade och att USA nu anser sig ha rätten att ge igen, mer eller 

mindre.   

De värderingar som förmedlas i texterna går det att först och främst konstatera att skildringen 

av Irakkriget, ofta, ingår i en större diskurs som har att göra med USA och deras politik. Men 

även västvärlden. Tittar man till skildringen av Kuwaitkriget, Gulfkriget är det tydligt att de 

värderingar som förmedlas har att göra med USA:s medverkan. ”Alla tiders historia A” menar att 

många människor trodde att FN skulle få en större roll som fredsförmedlare efter kalla krigets 

slut. Att FN:s säkerhetsråd inte längre skulle blockeras av veto från någon av supermakterna och 

att ”Irakkriget 1991 tycktes bekräfta den förhoppningen”.119 ”Epok Historia 1b” frågar sig om 

USA efter kalla kriget skulle agera via FN eller agera ”världspolis”? I Samband med detta förs en 

diskussion om att ingen kan mäta sig med USA:s militära styrka. De beskriver hur USA:s militära 

inflytande i världen ökade när Sovjetunionen föll och att USA från tusentals baser och 

hangarfartygsstyrkor kan nå alla delar av världen. De tar då även upp att president Bush menade 

att USA kan ingripa militärt för att hävda landets intressen. ”USA drog sig därmed ur viktiga 

internationella avtal till exempel förbud mot så kallade antiballistiska missilvapen, begränsning av 

utsläpp av växthusgaser och upprättandet av en internationell domstol för krigsförbrytelser.”120 

de tar även upp att USA ekonomisk använder sin makt genom sin kontroll över, till exempel, 

Världsbanken och Internationella valutafonden och att flera banker och organisationer ”tjänar 

den rika västvärldens syften”.121  Med andra ord att USA besitter en stor makt och att de gör vad 

de vill.  

Detta är något som ofta tas upp i förhållande till Irakkriget då fler av läroböckerna lägger 

fokus på att USA satte sig över FN:s beslut om invasionen av Irak. Exempel på detta kan tas 

                                                 
118 Ibid. 
119 Almgren, Bergström, Löwgren (2007), s. 356 
120 Elm, Thulin (2001), s. 360 
121 Ibid. 
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ifrån ”Perspektiv på historien A- Bas” som skriver ”men efter 11 september 2011 deklarerade 

president George W Bush att USA i kriget mot terrorismen anser sig ha rätt att ”sätta sig över 

FN:s ensamrätt att besluta om militära angrepp”.122  De för även en diskussion om att USA sätter 

sig över andra länder då de även valt att ta upp att Irakkriget var väldigt ifrågasatt av resten av 

världen och att de metoder som använts ifrågasatts de också. Till exempel att det har kommit 

flera rapporter om hemliga fångtransporter, om övergrepp och tortyr att det på den ”amerikanska 

militärbasen Guantanamo på Kuba och i andra fångläger sitter hundratals misstänkta terrorister 

fängslade, utan tillgång till advokat eller rätt att få sin sak provad i domstol”.123 ”Historia 1 Då, nu 

och sedan” lägger i sin skildring av Irakkriget fokus på att USA och Storbritannien är lögnare 

som enbart vill ha kontroll över världens oljereserver. De säger även att den amerikanska 

ledningen haft som officiellt skäl att invadera Irak att där fanns massförstörelsevapen men att det 

visade sig att det inte fanns några vapen och att USA var medvetna om detta men ”offentligt 

ljugit för att få anledning att anfall Irak”.124  Läroboken skildrar även hur USA och Storbritannien 

bombat sönder Iraks infrastruktur och mycket värdefulla platser och byggnader ”(du kommer 

kanske ihåg att området där Irak finns idag var en av de platser i världen där de allra första 

samhällena och tidiga kulturer hade växt fram)”, skriver läroboken i förhållande till detta.125 ”Alla 

tiders historia A” skriver inte explicit att USA är lögnare men däremot väljer de att i sin lärobok 

förmedla att ”Bushadministrationen angav våren 2007 antalet civila irakiska dödsoffer 30 000 

sedan kriget bröt ut i mars 2003- medan oberoende amerikanska forskare uppger att det verkliga 

dödstalet överstiger 100 000”.126     

Om den förra läroboken angav att skälet till USA:s ockupation av Irak var att de hade 

massförstörelsevapen så menar ”Epos 1 a1” att ”skälet till att Bush Junior började krig mot Irak 

var det som hände den 11 september”.127 Boken menar även att anledningen till att USA angrep 

Irak var att de fört ett krig mot terrorismen och lägger mer fokus på att efter att Saddam Hussein 

störtades så har olika grupper haft svårt att komma överens och att många människor har dött i 

självmordsattacker. Boken menar även att Bush efterträdare Barack Obama började dra tillbaka 

trupperna från Irak 2010, ”men vad som skulle hända sedan var högst osäkert” och för en 

diskussion om att ”kriget mot terrorismen är långtifrån vunnet”.128 

Tittar man till vem som har den politisk administrativa makten i en stat kan man konstatera att 

det även i detta fall är USA. Som jag skrev tidigare diskuteras USA i termer av att vara världens 

enda supermakt och att de har markerat för världen att de inte behöver bry sig om någon och att 

de gör vad de vill.  

 

                                                 
122 Nyström, Nyström, Nyström (2008), s. 345 
123 Ibid. 
124 Långström (2011), s. 172 
125 Ibid, s. 173 
126 Almgren, Bergström, Löwgren (2007), s. 359 
127 Sandberg (2011), s. 225 
128 Ibid, s. 226 
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Sammanfattande analys 

Då man tittar till handlingen i läroböckerna gällande Irakkriget framgår det tydligt att de olika 

läroböckerna valt att börja händelseförloppet vid olika tidpunkter. Om man tittar till skildringen 

av Irakkriget som historiska innehåll som svarar på frågor som, till exempel, när tog det sin början? 

kan man konstatera att det finns fyra olika tidpunkter i de olika läroböckerna. Den som går längst 

tillbaka i händelseförloppet börjar med Irak- Iran-kriget 1980. I min analys har jag även kommit 

fram till att det är vanligt att skildringen av Irakkriget börjar med Kuwaitkriget tio år senare 1990. 

Attacken mot World Trade Center har även varit en händelse som läroböckerna valt att börja 

händelseförloppet med. Skildringen av Irakkriget börjar även år 2003 då brittiska och 

amerikanska styrkor gick till angrepp mot Irak. Med andra ord skiljer det sig 23 år mellan 

startskottet för läroböckernas skildring av Irakkriget vilket resulterar i oerhörd skillnad i 

kunskaper hos eleverna som läser/ har läst dessa böcker. En elev som får lära sig att Irakkrigets 

skildring börjar med en terroristattack där flera tusen oskyldiga människor dör har kanske en 

annan uppfattning än den som läser att Irak ockuperar Kuwait.  

Om man tittar lite närmre på det historiska innehåll som har tidsöverskridande kvaliteter och 

svarar på frågor som När tog detta sin början? Var det rättfärdigt? Vem bär ansvaret? Kan det hända 

igen?129 Kan man konstatera att de flesta läroböcker menar att ockupationen av Irak inte var 

rättfärdigat då USA anföll Irak utan FN:s medgivande. Vissa läroböcker menar även att USA ljög 

om att Irak hade massförstörelsevapen för att få ockupera Irak på grund av att de ville ha kontroll 

över deras olja. De som bär ansvaret för kriget är USA eller George W. Bush, enligt 

läroböckerna. Detta då flera av böckerna tar upp att USA anser sig ha rätten att gå över FN:s 

beslut om Iraks massförstörelsevapen och att det aldrig hittades några. Samtidigt är det ofta i 

läroböckerna George W. Bush som beskrivs som den som är mest drivande och det är även han 

som förklarar krig mot Irak och säger att USA anser sig ha rätten att gå över FN:s beslut. Men 

andra ord blir detta något som förknippas med just George W. Bush. 

Då vi kommer till frågan om det kan hända igen anser jag att läroböckerna både explicit och 

implicit menar att detta mycket väl kan hända igen då de beskriver hur överlägsna USA är FN 

och andra länder militärt. Även då det beskrivs vilken bra ekonomi USA har även fast det finns 

konkurrenter på det planet. Samtidigt beskrivs det som att USA anser sig ha rätten att sätta sig 

över FN:s ensamrätt att besluta om militära angrepp.  Då det i läroböckerna framställs som att 

det är George W: Bush som förknippas med detta antyds ändå implicit att detta kan hända igen. I 

flera av läroböckerna ligger mycket av fokus på att beskriva vilken makt som USA har gentemot 

andra länder. Detta är även något som jag anser är typiska för den större diskurs som skildringen 
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ofta tillhör i läroböckerna. Att då Irakkriget skildras beskrivs även USA:s makt och att de sätter 

sig över FN och invaderar Irak.  

Aktörerna och hur de skildras skiljer sig i de olika läroböckerna. Gemensamt är i alla fall att 

Saddam Hussein beskrivs som en diktator. Däremot skildringen av, till exempel, al- Qaida skiljer 

sig mycket åt. De beskrivs som, till exempel, en ”extremmuslimsk organisation”130. Men även 

som ”den islamska organisationen”. USA däremot skildras ofta som en Supermakt och i, minst en 

av böckerna, beskrivs FN som Fredsmäklare. Med andra ord skiljer det sig mycket i hur aktörerna i 

lärobokstexterna skildras och framställs av läroböckerna vilket även det är ett exempel på hur 

läroboken har en oerhörd makt i hur något beskrivs och därmed vilken uppfattning man som 

läsare får.  

Då Värderingen i skildringen analyseras går det att konstatera att det även här skiljer sig mycket 

i vad läroböckerna väljer att ta upp eller skildra olika saker. Vilka ”extrafakta” som de olika 

böckerna väljer att ta med angående skildringen av Irakkriget. Till exempel ”Perspektiv på 

historien A- Bas” som väljer att med information om hemliga fångtransporter och fångläger som 

Guantanamo där hundratals misstänkta terrorister sitter fängslade. 131 Jag anser även att det ligger 

en värdering i, till exempel, hur Osama bin Laden beskrivs eller framställs i böckerna. Det är i 

skillnaderna som en typ av värdering framkommer då det är dessa olikheter som får stå för 

respektive lärobok.  

Det resultat som jag anser vara mest framträdande av min analys, förutom hur just Irakkriget 

skildras, är att skildringen av Irakkriget tillhör en större diskurs som handlar om USA:s roll som 

”världens enda supermakt” och hur denna supermakt skildras.   

 

                                                 
130 Almgren, Bergström, Löwgren (2007) s. 358 
131 Nyström, Nyström, Nyström (2008), s. 345 
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Diskussion 

 

Niklas Ammert menar att lärobokens funktion kan medföra att maktpolitik legitimeras.132 Klas-

Göran Karlsson säger att läroboksförfattarna och dess verk anses vara ett lydigt och effektivt 

redskap för att prägla elevers och blivande medborgares världsbild. Vilken världsbild är det då 

som förmedlas till eleverna i förhållande till skildringen av Irakkriget? Jag anser att den världsbild 

som förmedlas är att USA är ett av världens mäktigaste länder som gör vad som krävs för att 

tillgodose sina intressen runt om i världen. Även att världens enda ”supermakt” har agerat fel vid 

invasionen av Irak och att kriget inte varit rättfärdigat och att FN inte har mycket att säga till om i 

förhållande till USA. Med andra ord förmedlar läroböckerna en diskurs om maktförhållanden i 

skildringen av Irakkriget. Då läroboken styr undervisningen och är en riktningsgivare och har en 

sådan betydelsefull roll i undervisningen, som jag tagit upp tidigare, och att läroböcker har format 

den uppfattning som elever och lärare har om vilket innehåll och kunskap som är viktig 

konstaterar jag att det i skildringen av Irakkriget bör vara just denna diskurs som både lärare och 

elever tar till sig är det viktiga i texten. 133   

Denna iakttagelse om skildringen av en specifik historisk händelse påminner också generellt 

om ett maktförhållande: makten hos läroböcker och deras författare. Det är läroboken som 

skildrar, till exempel, Irakkriget och jag anser att det tydligt går att urskilja vad Sture Långström 

säger i sin avhandling angående läroböckerna kallar för budbärare. I historieböckerna finns 

författare som medvetet eller omedvetet sänder sina ställningstaganden och sprider en viss 

ideologi eller politiskt budskap.134 Syftet i detta arbete var att analysera lärobokstexter, inte 

författare. En iakttagelse är dock att de böcker som Långström står som huvudförfattare av är de 

som tydligast av alla företräder en åsikt och ställningstagande som skiljer sig från mängden. 

Historia 1- Då, nu och sedan samt Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen uttrycker 

explicit att USA varit medvetna om att det inte funnits några massförstörelsevapen i Irak men 

offentligt ljugit för att få en anledning till att attackera Irak för att USA och Storbritannien ville ha 

kontroll över oljan.135 I texten framgår tydligt Långströms egna åsikter om USA och 

Storbritanniens invasion om Irak samt att han ”sänder sin röst”. Som jag tog upp innan var inte 

uppsatsens syfte att analysera läroböckernas författare men Långström menar själv att det är 

viktigt att lyfta medvetenheten om problemet med beskrivaren och beskrivningen.136 Jag anser att 

makten läroböckerna har blir tydlig i de markanta olikheter som finns i skildringarna av handling, 
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134 Långström (1997), s. 224 
135 Långström (2011), s. 172 
136 Långström (1997), s. 224 
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aktörer och värdering. När man väljer att börja skildringen, hur aktörerna beskrivs vad man väljer 

att ta med och lägga fokus på angående skildringen etc. Även om det är omedvetet kan det 

framstå som ett ställningstagande att, till exempel, ingen med säkerhet vet vem som utförde 

attacken mot World Trade Center.  

Det är även intressant hur mycket det faktiskt skiljer mellan läroböckerna i skildringen av 

Irakkriget. En, i min mening inte helt radikal, hypotes jag har är att om denna uppsats skulle 

analyserat den Franska revolutionen skulle det inte skilja sig lika mycket i, till exempel, när kriget 

har sin början och sitt slut som det faktiskt gör i min analys av Irakkriget. Kan det vara så att en 

kanonbeskrivning ännu inte tillkommit gällande de mer moderna händelserna i historien än, den 

självklara, Franska revolutionen? I sådana fall, hur kommer då skildringen av Irakkriget se ut i 

läroböckerna om tjugo år? Läroböckerna verkar anse sig ha mer frihet att utöva sin makt i 

skildringarna av Irakkriget nu men frågan är som sagt vad som kommer att hända framåt i tiden? 

Då jag analyserat Irakkriget i dessa tolv läroböcker kan det ibland vara svårt att tro att det är ett 

och samma skeende som analyserats. Kanske det i slutet av skildringarna av Irakkriget borde sitta 

en bild på en skylt med texten ”ursäkta röran, vi bygger om”.     

Jag anser att det viktigaste med den här uppsatsen är att lyfta, inte bara vad läroböcker 

innehåller och hur detta innehåll presenteras, som Ammert lyfter fram, utan även lyfta frågan om 

vad läroboken både explicit och implicit menar är viktig kunskap för eleverna att kunna och vilket 

budskap som förmedlas.137 Detta då läroboken är en del av en samhällelig och didaktisk process 

som kan påverka eleven i sitt vuxna liv som då påverkar sig själv och andra utifrån vad läroboken 

har förmedlat.138   
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138 Ammert (2008), s. 32. 
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