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Sammanfattning 

Med utgångspunkt i orientalism har denna studie granskat framställningen om Mellanöstern i 

historieläroböcker för gymnasieskolan för att undersöka förekomsten av orientalism inom 

lärobokstexterna. Med hjälp av en diskursanalys utifrån Laclau och Mouffes diskursteori, har 

läroböcker för gymnasieskolan undersökts från tre olika tidsperioder; 1980-tal, 1990-tal och 2010-

tal. Syftet med studien är att undersöka hur historieläroböcker i gymnasieskolan upprätthåller eller 

motverkar orientalism samt se hur dessa har förändrats över tid.  

Den analys som genomförts visar på två huvudteman i de läroböcker som ingått i 

undersökningen. Dels en dikotomi mellan mellanöstern som ”de andra” eller ”det annorlunda” i 

förhållande till ”vi”, det vill säga, Europa och västvärlden och dels en framställning av islam som 

får utgöra en viktig del i skapandet av en över- och underordnad ställning mellan dessa två parter. 

Detta ger eleverna som läser dessa böcker en bild av världen och dess historia där det moderna 

och beaktansvärda i världen är skapat av – och viss mån tillhör – Europa och västvärlden medan 

det omoderna och destruktiva kopplas samman med mellanöstern.  

 

 

Nyckelord: Läroböcker, Orientalism, Diskursanalys, Historiedidaktik. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Är det bra för dessa nationer – jag erkänner deras storhet – att detta absoluta styre utövas av 

oss? Jag tror det är bra. Jag tror att erfarenheten visar att vårt styre över dem är vida bättre än 

något styre de haft under hela den tidigare världshistorien och detta utgör inte endast en 

fördel för dem utan en tvivelsutan en fördel för hela det civiliserade västerlandet... Vi är inte i 

Egypten enbart för Egyptens skull, även om vi är där för deras skull; vi är också där för hela 

Europas skull1 

Ovanstående passage är hämtat från den brittiske parlamentsledamoten Artur James Balfours 

föreläsning inför underhuset 1910, om de problem som britterna hade i Egypten. Åren innan 

första världskriget var den europeiska imperialismen i sin guldålder, då stora delar av världen och 

dess befolkning tillhörde de europeiska stormakternas kolonier. Det var i det tidiga 1900-talet helt 

naturligt för en brittisk parlamentsledamot att se världen ur detta perspektiv, där det ”civiliserade 

västerlandet” styrde inte bara kolonierna för sin egen skull utan också för koloniernas bästa.  

Vi är två lärarstudenter som under vår tid vid universitetet har studerat historia och 

samhällskunskap, två ämnen som gjort oss intresserade av hur omvärlden hänger ihop, hur 

samhällen och kulturer fungerar och varför världen är som den är. Under våra 

verksamhetsförlagda kurser har vi fått erfarenhet av läromedlens centrala roll i undervisningen, 

vilket väckte ett intresse som mynnat ut i denna uppsats om hur Mellanöstern skildras i svenska 

läroböcker. Studien är uppdelad i två delar, en historisk, som fokuserar på böcker från 80- och 

90-talet och en nutida analys som fokuserar på dagens läromedel. Den förra är utförd av Eric 

Jansson medan den senare är gjord av Svante Bergström. I resultatdelen är dessa två delarna 

inledningsvis tydligt uppdelade. Dock kan inte uppsatsens 3:e frågeställning besvaras utan att ett 

samarbete i skrivandet av texten görs.  

Tack till vår handledare Jonas Johansson för den hjälp vi fått i stunder av tvivel under 

processens gång. Vi vill även rikta ett tack till Viswanathan Anand, Magnus Carlsen, Kodjo 

Akolor, Linnea Henriksson och Petter Alexis Askergren som gjorde några veckor under 

uppsatsarbetet mer underhållande och fyllda av värme.  

  

                                                
1 Said, Edward W., Orientalism, Routledge & Kegan Paul, London, 1978 s. 104 
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2. Bakgrund 

Det senaste årtiondets globalisering ställer idag ökade krav på öppenhet och förståelse mellan 

olika grupper av människor. I arbetet med att forma individers uppfattningar om världen har 

skolan en viktig funktion. Detta är någonting som återspeglas i den aktuella läroplanen för 

gymnasiet, Gy11, som förklarar att skolan bland annat ska sträva för att utbildningen ska 

förmedla alla människors lika värde och ”bidra till att elever får en identitet som kan relateras till 

inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala”.2 

Ett medel som fortfarande har stor del i undervisningen, och därför har en viktig funktion i 

skolans kunskapsförmedling, är användandet av läroböcker.3 De framställningar som förmedlas i 

läroböcker utgör en viktig del i det stoff som en lärare väljer att fylla sin undervisning med och 

således även vilken världsbild som förmedlas till eleverna. Som titeln antyder kommer 

föreliggande uppsats undersöka hur Mellanöstern framställs i historieläroböcker i skolan och hur 

det ”västerländska” beskrivs i förhållande till andra kulturer. Definitionen av Mellanöstern har 

sällan varit oproblematisk och olika skolor och traditioner har använt olika varianter4 men som 

namnet antyder avser det ett område som ligger mellan öster och väster. Namnets uppkomst, i 

Storbritannien, är stark förknippat med den imperialistiska världssynen och området låg mitt i 

den delen av världen som de europeiska nationerna slogs om sinsemellan.5 

Oavsett definition har det område, som i media benämns som Mellanöstern, de två senaste 

årtiondena fått stor uppmärksamhet och då oftast kopplat till islam på ett eller annat sätt. En som 

har bidragit till denna uppmärksamhet är den amerikanska forskaren Samuel Huntington, som i 

början av 1990-talet lade fram en egen teori om hur världen skulle utveckla sig efter att kalla 

krigets dagar var över, en teori som både fått stort inflytande och blivit utsatt för hård kritik. Han 

publicerade en artikel där han förutsåg att världen skulle komma att delas upp i nio civilisationer.  

De Västerländska, Afrikanska, Latinamerikanska, Japanska, Kinesiska, Hinduiska, Buddhistiska, 

Ortodoxa och muslimska civilisationerna var enligt Huntington dömda att existera i ständig 

konflikt och det var framförallt de muslimska och de Västerländska civilisationernas kommande 

konflikter som Huntington fokuserade på.6 Dessa olika civilisationer skulle, enligt Huntington, 

                                                
2  Skolverket: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: 
Skolverket/Fritzes, 2011 
3 Skolverket (2006) s. 126–127 
4 Smith, Dan, Situationen i Mellanöstern: en atlas, 1. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2009 
5 Smith (2009) 
6 Huntington, Samuel P. & Sjöwall Trodden, Katarina, Civilisationernas kamp: mot en ny världsordning, Atlantis, 
Stockholm, 2006 
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kunna identifieras utifrån hur civilisationens invånare agerar inom vissa identifierande 

institutioner som; familj, värderingar, samhällsinstitutioner, religion, språk m.fl.  

Huntington menar, utifrån sin civilisationsteori att vissa civilisationer aldrig kommer att kunna 

anpassas till demokratiska förutsättningar. Huntington pekar främst ut den Kinesiska och de 

muslimska civilisationerna, vilka han menar inte har i sin identitetsskapanderoll att betona sig själva 

som demokratier.7  Flertalet forskare som ägnat sig åt att försöka dela upp världen i olika 

fraktioner hamnar till slut i att den viktigaste konflikten finns – och kommer att finnas – mellan 

väst och den muslimska delen av världen. En del går även så långt att det börjar likna vad vi i 

dagligt tal skulle kalla fördomsfullhet eller rent ut rasism.8 Många forskare ser denna syn på 

mellanöstern som problematisk då den, enligt dem, bidrar till att förstärka en redan negativ syn på 

andra kulturer.9  

Masoud Kamali (2006) skriver i en rapport om hur läroböcker i skolor skapar en andrafiering av 

olika kulturer och på så sätt reproducerar negativa bilder.10 Kamalis studie kom 2006 och byggde 

på den tidens läroböcker. I vår studie kommer vi dels att utgå från läroböcker publicerade utifrån 

Gy11 vilket ger en aktuell bild av fältet. Dessutom kommer vår studie att innehålla en historisk 

analys därför att läroböcker är präglade av den tid och det samhälle de verkar i,11 vilket betyder att 

de framställningar och strukturer som fanns kring Mellanöstern i historisk tid även påverkat hur 

bilden ser ut idag. Med bakgrund av detta blir det därför intressant att undersöka hur bilden av 

Mellanöstern konstrueras i läroböcker för gymnasieskolan. För att få ett ordentligt grepp om hur 

framställningen har sett ut, förändrats och ser ut idag genomförs en analys som sträcker sig över 

1980-, 1990- och 2010-talet. Att vi valt att undersöka just denna tidsperiod grundar sig i att den 

gemensamma gymnasieskolan grundades 1971. Det ter sig då naturligt att följa de tre läroplaner 

som varit gällande sedan gymnasieskolans sammanslagning, d.v.s Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11.12   

                                                
7 Huntington, Samuel P. 1993. The clash of civilizations? Foreign Affairs.  
8 Lewis, Bernard, Islam and the West, Oxford Univ. Press, New York, 1993 
9 Barber, Benjamin R., Jihad vs. McWorld, Corgi Books, London, 2003; Said, Edward (1996) Edward Said, 
”The Myth of the Clash of Civilizations" at the University of Massachusetts, Amherst. 
[http://www.youtube.com/watch?v=aPS-pONiEG8]; Karlsson, Ingmar, Islam och Europa: samlevnad eller 
konfrontation?, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1994 
10  Sverige. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Utbildningens dilemma: 
demokratiska ideal och andrafierande praxis: rapport, Fritze, Stockholm, 2006, s. 91-93 
11 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, s. 131-132 
12 Ibid.  
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2.3 Begrepp och definitioner 

2.3.1 Def ini t ion av Mel lanöstern 

En redogörelse som är av vikt i denna uppsats är förhållandet mellan Mellanöstern och det 

Edward Said (1978) benämner som Orienten13. Said skriver själv att möjligheterna att definiera 

begreppet Mellanöstern som helhet är väldigt små på grund av dess politiska karaktär.14 I denna 

uppsats är dock Mellanöstern främst ett geografiskt område. Orienten kommer användas som 

grund för att förklara vad vi avser undersöka inom det geografiska området Mellanöstern. Denna 

uppsats definition av Mellanöstern inkluderar således både geografiska och innehållsmässiga 

aspekter. 

Som tidigare nämnts existerar flera olika geografiska definitioner av Mellanöstern, en 

anledning till detta är främst att Mellanöstern är en politisk konstruktion.15 En viktig aspekt att 

inkludera när en definition av Mellanöstern ska göras är att ta hänsyn till vilka faktorer som 

området har gemensamt. I denna uppsats har vi använt de sex gemensamma faktorer som Smith 

använder i sin definition: islam, det Osmanska riket, den europeiska kolonisationen, grundandet 

av staten Israel, olja och USA:s roll.16 Att använda denna definition innebär att Mellanöstern i 

detta sammanhang inkluderar staterna på den arabiska halvön, norra Afrika, Iran och 

Afghanistan.17  

Ett givet problem när en sådan definition görs är förstås risken att de individuella olikheter, 

som existerar både mellan olika länder och regioner, kommer i skymundan och därför inte tas i 

beaktning när undersökningen utförs. Detta problem är dock inte lika framträdande i denna 

undersökning, eftersom den inte avser att undersöka Mellanöstern i sig utan den bild av 

Mellanöstern som konstrueras av utomstående, i detta fall läroboksförfattare. Said förklarar att 

när en sådan bild konstrueras måste författaren förhålla sig till det den beskriver utifrån en 

strategi, ett sätt att angripa Orienten som författaren väljer. 18  Denna strategi är i sig inte 

opåverkad av den diskurs som författaren befinner sig inom, det vill säga på vilket synsätt den 

använder för att konstruera Mellanöstern politiskt, sociologiskt, militärt, ideologiskt, vetenskapligt 
                                                
13 Med Orienten avser Said ett stort geografiskt område som, förutom Mellanöstern, täcker in i stort sett 
hela Asiatiska kontinenten. Se teoretiska utgångspunkter för närmare beskrivning.  
14 Said (1978) s. 96 
15 Smith (2009) 
16 Ibid 
17 Vår definition inkluderar följande länder: Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Jemen, Oman, 
Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Qatar, Bahrain, Israel, Palestina, Irak, Kuwait, Jordanien, Syrien, 
Libanon, Turkiet, Iran, Afghanistan. 
18 Said (1978) s. 88 
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och konstnärligt.19 Vi avser därför undersöka bilden av hela Mellanösterns utformning, allt från 

politiska, sociala till religiösa beskrivningar. 

2.3.2 Läromedelsbegreppet 

Begreppet läromedel är brett och kan innefatta mycket. Jörgen Mattlar menar i sin text 

Skolpropaganda? en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005) att begreppet i 

likhet med begreppet pedagogisk text kan innefatta mer än den traditionella läroboken.20 Även ljud 

och bildmedier kan räknas in i dessa begrepp om de är producerade för att användas i just 

skolan.21 Statens institution för läromedelsinformation delar in läromedel i två grupper. Den ena 

kallar de för basläromedel vilken innefattar alla de böcker som primärt är avsedda att användas i 

svenska skolan och då även böcker av mer instruerande karaktär som brukas i exempelvis 

teknikundervisning på yrkesprogram eller andra smalare ämnen inom undervisningen.22 Däremot 

innefattar det inte läromedel som övningshäften, arbetsböcker och liknande. Denna 

undersökning kommer att undersöka den del av basläromedel som av läromedelsinformationen 

benämns kursbok, textbok eller grundbok och som vi benämner med det lite vagare begreppet 

lärobok eller läromedel.  

Det har hävdats att läroböckerna idag har spelat ut sin roll i den svenska skolan och 

följaktligen i svenska ungdomars uppfattningsskapande.23 Exempelvis har studier visat att många 

av Sveriges lärare inte vill kännas vid att de använder läroböckerna i sin undervisning.24  Ett annat 

argument är att majoriteten av de svenska eleverna upplever läroboken som tråkig.25 Om dessa 

argument stämmer skulle det kunna kullvälta hela denna studies relevans eftersom den i så fall 

skulle studera något som spelat ut sin roll i den större bild som här önskas kunna sägas något om. 

Men läroboken har inte, trots nya pedagogiska ideal och medier, fått någon försvagad ställning i 

undervisningen. 2006 släppte Skolverket en rapport där de slog fast att läroboken fortfarande har 

                                                
19 Said (1978) s. 66 
20 Mattlar, Jörgen, Skolbokspropaganda?: en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005), Acta 
Universitatis Upsaliensis (AUU), Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008,Uppsala, 2008, S.19 
21 Selander, Staffan, Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985, 
Studentlitteratur, Lund, 1988 
22 Bergström, Svante, Lärobok i upphovsrätt, 4:e uppl., Iustus, Uppsala, 1994 
23 Englund, Boel, Vad gör läroböcker?, i Att spegla världen - läromedelsstudier i teori och praktik, red. Niklas 
Ammert, Studentlitteratur, Lund, 2011 
24 Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1:a uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2011, s. 27  
25 Levén, Sören, Lärares attityder till läromedel - Rapport om enkätundersökning bland lärare om läroböcker och 
läromedel, Q-steps I Sverige AB, december 2003, http://www.fsl.se/pdf/FSL- enkatrapport.pdf., 10. 
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en styrande ställning framförallt i språk-, so- och no-ämnena.26 Detta slås även fast i en rad 

studier inom området.27  

                                                
26 Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen. Grundskolelärarnas val, användning och bedömning av 
läromedel i bild, engelska och samhällskunskap (Stockholm, 2006), s. 129, 132; se även Boel Englund, 
”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande”, Pedagogisk forskning i Sverige, nr 4, 1999; Marita 
Tholey & Gert Rijlaarsdam, ”A heuristic modell for the evaluation of textbooks”, New educational media 
and textbooks. The 2nd IARTEM Volume, red. Selander, Tholey & Lorentzen (Stockholm, 2002), s. 148 
27 Broady, Donald, Den dolda läroplanen, Krut, Göteborg, 2007 s. 91; artikeln publicerades ursprungligen i 
Kritisk utbildningstidskrift, nr 16, 1981; Eilard, Angerd, Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och 
omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund : Lunds 
universitet, 2008,Malmö, 2008; Carlsson, Marie & Brömssen, Kerstin von (red.), Kritisk läsning av 
pedagogiska texter: genus, etnicitet och andra kategoriseringar, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011; Selander, 
Staffan & Skjelbred, Dagrun, Pedagogiske tekster for kommunikasjon og læring, Universitetsforlaget, Oslo, 2004 
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

En central utgångspunkt i denna studie är begreppet orientalism. Eftersom den orientalistiska 

skolan ses som en del av det poststrukturella forskningsfältet kommer först en kort genomgång 

av det, för den här studien, relevanta poststrukturella begreppet binära oppositioner.  

3.1.1 Posts truktural ism 

Inom poststrukturalistismen har de språkliga strukturer som finns i tal eller skrift en viktig 

betydelse. Dessa strukturer innehåller ett tydligt maktperspektiv som upprätthåller och 

reproducerar föreställningar och värden i samhället om hur världen är beskaffad. En viktig del i 

denna maktstruktur och en central utgångspunkt i denna studie är de binära oppositioner, såsom 

man/kvinna eller vit/svart, som finns. I dessa oppositioner existerar en maktobalans, där den ena 

oppositionen tillskrivs ett högre värde än det andra, till exempel kan man ses som överordnat 

kvinna och vit överordnat svart.28 

3.1.2 Oriental i sm 

Edward Said (1978) undersöker i sitt verk Orientalism hur västerlandet, främst Frankrike, England 

och USA, konstruerat och dominerat Orienten både historiskt och materiellt. Västerlandet har 

genom sitt sätt att beskriva, auktorisera synpunkter, göra yttranden, undervisa, kolonisera och 

härska om och över Orienten kunnat utöva myndighet över dess befolkning och institutioner. 

Said använder Foucaults diskursbegrepp för att förklara hur de dominerande synsätten och 

institutionerna kunnat styra över området, denna diskurs gjorde att de som fick och kunde uttala 

sig om Orienten inte kunde göra det utan hänsyn för de begränsningar som denna diskurs hade 

på tanken och handlandet.29 Said menar vidare att inom denna diskurs fungerar Orienten som en 

motbild till västerlandet, där de senare representerar det moderna och upplysta medan Orienten 

får representera det barbariska och outvecklade. Denna dikotomi skapar således ett över- och 

underordnat förhållande mellan de två vilket kommer fungera som en central utgångspunkt i 

denna uppsats. Orienten formar således också den västerländska identiteten, en identitet som 

endast framstår i ljuset av dess motidé.30 Dessa tankar utvecklar Said i sitt verk Culture and 

Imperialism där han förklarar att det i västerlandets försök att identifiera sig självt också säger 

                                                
28 Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (red.), Globaliseringens kulturer: den 
postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nya Doxa, Nora, 1999 s. 17-19 
29 Said (1978) s. 66 
30 Ibid s. 64 
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någonting om det som inte är västerländskt – ”det annorlunda”.31 Detta innebär att folken i 

Orienten, speciellt araberna, i västerlandet ses som historie- och kulturlösa och att dess historia 

och kultur endast legitimeras när den betraktas ur europeiska ögon.32  

Said har i sin studie främst fokuserat på det som benämns som främre Orienten, araberna och 

islam. Han har genom detta eliminerat stora delar av det som benämns som fjärran östern, bland 

annat Indien, Japan och Kina, därför att främre Orienten i stort går att skilja ut från fjärran 

östern.33 Said förklarar att främre Orienten i västerländska medier framförallt får representeras av 

den arabiska muslimska mannen, där de förekommer i stort antal, aldrig individualiserade, oftast 

uppretade och med ett underliggande hot om jihad, det vill säga muslimer och araber som 

försöker erövra världen. 34  Saids teorier och forskning har inte undkommit kritik, olika 

invändningar och kritiska röster har kommit från forskarvärlden. Två centrala invändningar mot 

Saids teorier är att de målar upp ett statiskt förhållande mellan västerlandet och Orienten och att 

de utesluter de koloniserades egna framställningar och motstånd. Angående den förra så hävdar 

kritiker, såsom Aijaz Ahmad (1992), att Said i sina studier utgår från att förhållandet mellan 

västerlandet och Orienten alltid sett likadant ut och på så sätt utesluter att attityderna gentemot 

Orienten har varierat genom tiderna.35 Detta medför således ett homogeniserande av västerlandet. 

Den andra kritiken utgår från att Said enbart fokuserar på västerlandets sätt att utöva makt på 

Orienten och därför förnekar att skapandet av Orienten är någonting som ständigt sker i utbyte 

mellan befolkningen i västerlandet och i Orienten.36   Denna kritik har inte heller fått stå 

oemotsagd då det finns de som menar att Said endast har valt ett forskningsområde, hur Orienten 

skapas i västerländsk kontext, och således fokuserat på härskarens tekniker. Detta betyder inte att 

den rådande diskursen är någonting som är omöjlig att utmana och förändra utan snarare visar 

Said arbete i sig på motsatsen. 37  Kritiken som har riktats mot Said är i det allmänna 

forskningsfältet givetvis relevant men eftersom denna studie undersöker just västerlandets, det 

vill säga härskarens tekniker, sätt att framställa Mellanöstern och hur denna förändrats så blir 

Saids teorier centrala. 

                                                
31 Said, Edward W., Culture and imperialism, Chatto & Windus, London, 1993 s. 70 
32 Ibid s. 232 
33 Said (1978) s. 83-86 
34 Ibid s.426-427 
35 Ahmad, Aijaz, In theory: classes, nations, literatures, Verso, London, 1992 
36  Loomba, Ania. Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält. Stockholm: 
Tankekraft, 2006, s. 56-59 
37 Ibid s. 57-59 
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3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Läromedels forskning 

Jörgen Mattlar (2005) undersöker i sin rapport Skolpropaganda om det kan skönjas olika 

ideologiska strukturer i ett antal läroböcker utifrån en, av honom själv konstruerad, höger-

vänsterskala. Mattlars resultat visar att en lärobok kan skilja sig ganska markant från en annan.38 

Men det finns även det som kallas dominerande eller hegemoniska ideologier som kan sägas utgöra 

grunden för alla riktningarna inom ett fält och liknas vid uttrycket common sense.39 Utifrån dessa 

grundläggande antaganden kan sedan olika nyanser och tolkningar av verkligheten ges beroende 

på vilken bok som undersöks. Detta är en viktig utgångspunkt som vår undersökning måste 

förhålla sig till. Att förekomsten av eftersökta strukturer inte får anses vara talande för 

läromedelsböcker i allmänhet. 

I boken Kvinnoperspektiv på läromedlen i historia, religionskunskap och konst- och musikhistoria samt i ämnet 

social- och familjekunskap undersöker Anne Marie Berggren (1992) ett antal läroböcker inom historia 

utifrån ett genusperspektiv.40 Hennes resultat visar att svenska läroböcker har brister vilket ger 

eleverna en skev bild av historien. Berggren menar att eleverna får en skev bild av historien men 

slår också fast att detta inte enbart är på grund av hur böckerna är skrivna utan även att de 

historiska källor som finns att utgå från de facto innehåller fler män än kvinnor.41 Även detta är 

något vi måste ha i åtanke. Att förekomsten av ett uttryck eller en struktur faktiskt kan vara en 

ovalbar del av en sanningsenlig beskrivning av ett historiskt skeende eller fenomen utifrån de 

källor som finns att tillgå. Historiedidaktiker Sture Långström (1997) slår i sin avhandling 

Författarröst och lärobokstradition fast att den livsmiljö som en boks författare arbetar i kan avspeglas 

i texten.42  

3.2.2 Vi och de andra – framstäl lningen av i s lam och Mel lanöstern i  läromedel  

Kenneth Nordgren beskriver i sin avhandling Vems är historien: historia som medvetande, kultur och 

handling i det mångkulturella Sverige hur mångkulturalitet behandlas i historieläroböcker.43 Hans 

                                                
38 Mattlar - Mattlar, Jörgen, Skolbokspropaganda?: en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-
2005), Acta Universitatis Upsaliensis (AUU), Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008,Uppsala, 2008 
39 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005 
40 Berggren, Anne Marie, Kvinnoperspektiv på läromedlen i historia, religionskunskap och konst- och musikhistoria 
samt i ämnet social- och familjekunskap, Skolverket, Stockholm, 1992 
41 Ibid 
42 Långström, Sture, Författarröst & Lärobokstradition, Borea Bokförlag, Umeå 1997 
43  Nordgren, Kenneth, Vems är historien: historia som medvetande, kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige, 2006 
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resultat liknar de som Karlsson kommit fram till.44 Nordgren menar att det finns en påfallande 

etnocentrism i svenska läroböcker och att författarna till böckerna misslyckas med att bryta den 

norm som kretsar kring den vita mannen. De gånger andra kulturer nämns i böckerna är det i 

form av tillägg till redan existerande västerländsk historia eller genom berättelser av hur 

européerna har förtryckt andra kulturer. Nordgrens slutsatser blir att läroböckerna förstärker 

uppdelningen i ”vi och de”.45  Detta är även någonting som Masoud Kamali har betonat i den 

statliga utredningen Utbildningens dilemma: demokratiska ideal och andrafierande praxis där han 

undersöker hur läroböcker i religionskunskap och historia reproducerar identiteter som ”vi” och 

”de andra”. Studien visar att en tydlig gränsdragning mellan vår historia, västerlandets, och ”de 

andras” sätter sin prägel på läroböckerna. Kamali skriver att ”[i]ntressant nog, förklaras detta 

’västerland’ i termer av vad det inte är genom en konstruktion av det andra eller vad som kallas 

’andralandet’”46.  Kamali menar att detta formar eleverna ”i ett givet tänkande om hur världen 

och omvärlden är beskaffad”, där ”vi”-et, västerlandet, antas vara normen.47  

Härenstam (1993) har i sin avhandling Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap jämfört hur bilden av islam har förändrats från 1900-talets början till fram till 

1980.48 Han kommer bland annat fram till att islam och muslimer många gånger kollektiviseras 

för att sedan användas som objekt för generella utsagor. Islam blir därför reducerat till förenklade 

bilder.49 Otterbeck (2006) har i sin studie hittat liknande resultat, islam och muslimer framställs 

antingen som någonting distanserat och annorlunda eller bara som fundamentalistiska islamister, 

vilket medför att andra delar av religionen tystas ner. Otterbeck menar att bilden av islam inte 

stämmer överens med den bild som muslimer har om sin egen religion. Detta är mycket 

problematiskt för många av de unga muslimska eleverna i svenska skolan, som möter denna bild 

och inte är tillräckligt insatta eller troende för att kunna ge en mer korrekt beskrivning av islam. 

Detta leder ibland till att eleverna känner sig kränkta eller osäkra på sin egen tro.  

Otterbeck delar in de problem som han funnit i två huvudgrenar eller fallgropar som han 

kallar det. Antingen är böckerna grovt fläckade av orientalism som gör bilden av islam skev. Den 

andra fallgropen är att boken ger en för enformig bild av islam som inte ger utrymme åt andra 

                                                
44 Karlsson (1994) 
45 Nordgren (2006) 
46  Sverige. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Utbildningens dilemma: 
demokratiska ideal och andrafierande praxis : rapport, Fritze, Stockholm, 2006, s.94 
47 Ibid  
48 Härenstam, Kjell, Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, Acta Universitatis 
Gothoburgensis, Diss. Göteborg: Univ.,Göteborg, 1993 
49 Härenstam, sid. 271-275.  
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former av troende muslimer.50 Den förenklade bilden som presenteras i läroböckerna avspeglar 

främst den dominerande kunskapssynen om islam i samhället, det vill säga den kunskapssyn som 

bestämmer vilka avgränsningar som görs mellan islam och andra fenomen.51 Liknande resultat 

har även framkommit i studier av amerikanska läroböcker. 52  I de amerikanska studierna 

framkommer det tydligt att islam får representera antitesen till det moderna, till exempel beskrivs 

det existera en inneboende konflikt mellan islam och demokrati där islam får representera det 

traditionella.53 Härenstam förklarar att liknande tendenser även funnits i de svenska läroböckerna, 

att religionsläroböckerna till exempel väljer att använda sig av rubriker som ”Familjen och 

kvinnans ställning” eller ”En maskulin religion?” i kapitlen som behandlar islam medan de inte 

har motsvarande rubriker när de behandlar kristendom och judendom. Att läroböcker väljer att 

använda just sådana rubriker när de beskriver islam, samtidigt som de kopplar ihop situationer i 

verkligheten med religiösa traditioner får effekten att islam framstår som mer utvecklingsfientlig 

än den är.54 Bilden av islam och Mellanöstern i läroböcker har således visat sig vara entydig och 

delvis negativt laddad. Detta stämmer väl överens med den bilden som även produceras i media, 

där islam och muslimer främst framkommer i negativa och krisartade nyhetsinslag.55 

3.3 Sammanfattning teori och tidigare forskning 

Utifrån den tidigare forskningen och de teoretiska perspektiven avser denna studie undersöka hur 

läroböcker i historia konstruerar ett ”vi” och ”de andra” förhållande såväl som om de 

reproducerar orientalismens strukturer. Utifrån Said, Härenstams, Otterbeck och Kamalis studier 

finner vi det intressant att studera hur texter i historieläroböcker är konstruerade och om det kan 

skönjas strukturer av orientalistisk karaktär i dem. Eftersom den tidigare forskningen främst har 

fokuserat på läroböcker inom andra ämnen än historia, inte undersökt läroböcker producerade 

efter Gy 11 eller gjort en historisk undersökning, med fokus på tiden efter gymnasieskolans 

sammanslagning, finner vi det relevant att utföra den studie vi här ämnar redovisa.  

 

                                                
50 Otterbeck, Jonas, ”Vad kan man egentligen begära? – Läromedelstexter om islam” i P. B. Andersen, C. 
Dahlgren, S. Johannessen, J. Otterbeck (red.) Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige. 
Köpenhamn: Museum Tusculanums Forlag. 2006 
51 Härenstam (2000) s. 274. 
52 Zagumny, Lisa, and Amanda B. Richey. "Orientalism (s), world geography textbooks, and temporal 
paradox: questioning representations of Southwest Asia and North Africa." International Journal of Qualitative 
Studies in Education26.10 (2013): 1330-1348; Douglass, Susan L., and Ross E. Dunn. "Interpreting Islam in 
American schools." The Annals of the American Academy of Political and Social Science588.1 (2003): 52-72 
53 Ibid s. 1342 
54 Härenstam (2000) s. 254 
55 Poole, Elizabeth & Richardson, John E. (red.), Muslims and the news media, Tauris, London, 2006 
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4. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att, med bakgrund av tidigare forskning och orientalism, undersöka 

hur läroböcker i gymnasieskolan beskriver mellanöstern samt se hur denna beskrivning har 

förändrats under tre valda tidsperioder (1980-tal, 1990-tal och 2010-tal) från den svenska 

gymnasieskolans sammanslagning 1971 fram till idag.  

Studien kommer således utgå från följande frågeställningar: 

1. Hur konstrueras och formuleras ett ”vi och de andra”-förhållande i 

historieläroböckerna?  

2. Hur framställer läroböckerna Mellanöstern i termer av över och underordnad? 

3. Hur förändras framställningen av Mellanöstern i läroböckerna från 1980-talet och 

framåt? 
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5. Metod 

För att kunna besvara studiens syfte kommer denna uppsats grunda sig på en diskursanalys. En 

av fördelarna med att använda diskursanalys är att det ger en möjlighet att i analysen undersöka 

läroböckernas bakomliggande strukturer. Läroböcker är inte ämnade att framhäva en person eller 

institutions åsikt i någon form. Ändå har läroböcker i alla tider, av olika anledningar, avspeglat en 

viss tidsanda eller tidstypisk önskan av staten.56 Diskursanalys kan med förtjänst fånga upp och 

urskilja textuella förändringar i läroböcker över tid och ge en förståelse för dem i relation till de 

strukturella villkor de råder under.  

5.1 Diskursanalys som teori och metod 

I den diskursanalytiska teoribildningen spelar språket som skapare av verkligheten en central roll, 

det vill säga att människan med hjälp av språket ser verkligheten och upprätthåller de sociala 

processer som hjälper oss att tolka den. Språket påverkar således de sociala aktiviteter som 

människan deltar i. Denna ontologiska utgångspunkt gör att den diskursiva teoribildningen 

förnekar att det finns någon objektiv världsbild eller kunskap, utan att den är föränderlig och 

beroende av den kulturella och historiska kontexten den verkar i.57 En central debatt och 

skiljelinje inom diskursanalysen är huruvida diskursen skapas av verkligheten eller om 

verkligheten skapar diskursen. I denna studie har fokus valts på att studera läromedlen utifrån 

Laclau och Mouffes vida diskursteori, som utgår från diskursen som skapare av verkligheten.58 

Diskursbegreppet innefattar både språkliga och sociala praktiker, men utifrån denna studies syfte 

studeras språkliga diskurser i sociala sammanhang, det vill säga läroböcker som används i 

undervisningssammanhang.  

Ett viktigt analysverktyg i Laclau och Mouffes diskursteori och i denna studie är element. 

Element avser de begrepp vars innebörder är mångtydiga och därför är utsatta för en ständig 

konkurrens. Ett exempel kan vara islam.  

Ett annat analysverktyg som kommer användas i denna studie och som passar väl in på ”vi 

och de”-perspektiven är bruket av ekvivalenskedjor. Detta betyder att de innebörder som knyts till 

olika element endast kan förstås när det ställs inom ett system av distinktioner, det vill säga ställs 

emot andra element med olika innebörder. Inom en orientalistisk diskurs, kan en sådan 

                                                
56 Liedman, Sven-Eric, Surdeg: en personlig bok om idéer och ideologier, 1. uppl., Författarförl., Stockholm, 1980 
57 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 
2000 
58 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta, Göteborg, 2008 



 17 

ekvivalenskedja vara att ”islam” ställs emot begrepp som ”demokrati” och ”frihet”. Utifrån 

analysen av materialet och frågeställningarna har två tydliga teman utkristalliserats som analysen 

och resultatet kommer struktureras efter:   

• Skapande av ett ”vi” och ett ”de andra” – Språkliga generaliseringar och 

förstärkning av Mellanöstern och västerlandet som homogent och åtskilda. 

• Över och underordnad – Islams roll – Hur skapandet av en över och 

underordnad ställning mellan Europa och Mellanöstern görs och vilken roll islam spelar i 

denna hierarki.  

5.2 Material, urval och avgränsningar 

Vi kommer i denna undersökning utgå från läroböcker inom historia på gymnasiet. Dels har två 

böcker valts ut från läroplanerna Lgy70 respektive Lpf94 valts ut till den historiska analysen. Till 

den nutida analysen har fyra böcker skrivna efter 2011 valts ut. Vi har valt att följa de tre 

läroplanerna för att de, som vi tidigare redogjort för, sätter upp ramar för innehållet i 

läroböckerna. Detta betyder att innehållet i läroböckerna bör ha förändrats i takt med de olika 

läroplanerna. Ett problem som uppstår när urvalet begränsas till några få böcker är vilken 

generaliserbarhet en sådan undersökning kan tänkas ha. En annan relevant aspekt och en naturlig 

del, är att genomföra en jämförande analys mellan läroböckerna och läroplanstexterna. Vi har valt 

att inte göra en sådan jämförelse då den skulle ta för stor plats i denna studie och ta fokus från 

läroböckernas framställning av Mellanöstern. 

De böcker vi valt att undersöka och som således utgör studiens källmaterial är:  

1980-tal: 

Grepp om historien (1983) av Bengt Åke Häger, Alla tiders historia (1984) av Börje Bergström, Arne 

Löwgren och Hans Almgren Vägar till nuet (1985) av Göran Graninger, Sven Tägil och Kjell-Åke 

Carlsson  

1990-tal: 

Historia Gymnasieskolan (1995) av Sten Elm och Birgitta Thulin, Epos För gymnasieskolans kurs A och 

B (1996) av Robert Sandberg, Per Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander, Alla tiders 

historia A (1996) av Börje Bergström, Anne Löwgren och Hans Almgren  

2010-tal: 

Historia 1b (2012) av Sture Långström, Epos 1b (2012) av Robert Sandberg, Epok 1b (2011) av 

Sten Elm och Birgitta Thulin samt Alla tiders historia 1b (2011) av Hans Almgren, Börje Bergström 

och Arne Löwgren. 
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6. Resultat 

Här följer en resultatet av uppsatsens analys. Redovisningen av resultaten är uppdelad i tre delar 

för att på ett tydligt sätt visa på hur frågeställningen besvarats av undersökningsmaterialet. Vi har 

i denna del valt att redovisa analys och resultat samtidigt därför att det ska bli tydligt hur analysen 

hänger ihop med resultaten. 

6.1 Skapandet av ”vi och de andra” 

6.1.1 Histor isk analys 

1980-ta l   

I boken Alla tiders historia beskrivs Mellanöstern i och med bildandet av det arabiska riket på 600-

talet.59  Redan i inledningsfasen beskrivs erövringarna på följande vis: 

På 600-talet började araberna svepa fram över de omgivande länderna likt en virvelvind. 

Med häpnad såg man hur skaror av ökenkrigare i land efter land vann lysande segrar. De 

erövrade Syrien, Palestina och Egypten. I väster ryckte de fram längs Nordafrikas kust, gick 

år 711 över Gibraltar sund och tog Spanien.60 

Här sker en ganska tydlig kollektivisering i texten när alla olika soldater som måste ha funnits i de 

arabiska arméerna benämns som ökenkrigare och boken förklarar heller inte hur deras segrar var 

möjliga utan slår sonika fast att erövringarna skedde och att de hejdades vid Poitiers år 732 av 

Karl den Stores trupper. Redan tidigt så sammankopplas det arabiska riket med islam, boken 

beskriver hur ”[d]en kraftfulle ledaren som på några årtionden lyckades ena alla araber och skapa 

ett arabiskt rike var Muhammed. Han skapade en ny religion, som fick namnet islam”.61 Islam 

framställs här som enda anledning till rikets expansion. En sammankoppling mellan det arabiska 

riket och islam är någonting som också sker i de två andra läroböckerna62 Grepp om historien 

använder konsekvent benämningen muhammedaner när befolkningen eller samhällslivet ska 

skildras, vilket visar på en stark koppling mellan riket och islam. Även här kopplas islam ihop 

                                                
59  Bergström, Börje, Almgren, Hans & Löwgren, Arne, Alla tiders historia. Grundbok i historia för 
gymnasieskolans humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer, 2. uppl., Liber Läromedel, Stockholm, 1984; 
Häger, Bengt Åke, Grepp om historien, [Ny utg.], Studentlitt., Lund, 1983; Brolin, Per-Erik, Holmberg, Åke 
& Dannert, Leif, Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan. 3, ENT. Grundbok med studieuppgifter, 1. uppl., 
Almqvist & Wiksell läromedel, Stockholm, 1984 
60 Bergström m.fl. (1984) s.60 
61 Ibid s.60 
62 Häger (1983) s. 159; Graninger m.fl. (1985) s. 92   
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med erövringarna63, och sedan förklarar boken vidare ”[m]en skatteskillnaden medförde att 

befolkningens massa efterhand antog islam. Den övergick sedan också till att använda erövrarnas 

språk, arabiskan, och därigenom utplånades snart skillnaden mellan segrare och besegrade”64 Här 

är det tydligt att arabiskan och ett enat islam utgör befolkningens identitet, ingenting beskrivs om 

olika skillnader. Något som också visar på en kollektivisering är att Araberna oftast får stå som 

benämning för vilken grupp som än omnämns i texten. Exempelvis är det inte vetenskapsmän i 

Arabiska riket som tog vara på den grekiska kulturen utan just Araberna. Grekerna däremot 

benämns som Grekiska vetenskapsmän och Grekiska filosofer.65 Två gånger när islam och araber inte 

kopplas ihop är när böckerna beskriver hur det arabiska riket använde och utvecklade den antika 

vetenskapen och kulturen samt när Israel-Palestina konflikten skildras.  

I läroböckerna är det också tydligt att Mellanöstern ställs emot det europeiska eller det 

västerländska, till exempel skriver Grepp om historien angående korstågen: 

Genom sådana korståg drevs de muhammedanska morerna under loppet av några 

århundranden ut från större delen av Spanien. De mest omtalade korstågen är emellertid de 

som gick ut på att befria och behålla Jerusalem./---/ I Österlandet mötte västerlänningarna 

en kultur, som var vida överlägsen deras egna. I det bysantiska riket och i arabvärlden hade 

man tagit bättre vara på det grekiska kulturarvet än i Västeuropa, och arabiska lärde hade 

förstått att själva utveckla det vidare. De utlösande orsakerna till det första korståget mot 

Palestina var att muhammedanerna där hade börjat trakassera kristna pilgrimer och att 

kejsaren i Konstantinopel hade anropat Västerlandet om hjälp.66 

Utifrån ett orientalistiskt perspektiv visar detta citat på en kollektivisering av människor där 

muhammedanerna som grupp utsätter kristna pilgrimer för trakasserier. En annan märklig och 

tydlig distinktion mellan Europa och Mellanöstern i citatet är delen om att arabvärlden ”tagit 

bättre vara på det grekiska kulturarvet än Västeuropa”, detta är märkligt eftersom det även 

existerade ett kalifat i Spanien under denna tid. Genom att inte inkludera kalifatet i Västeuropa 

förmedlar läroboken således en felaktig framställning av en homogen europeisk kultur. Även i 

Vägar till nuet kan en tydlig distinktion mellan Mellanöstern och Europa skönjas: ”På grund av 

den starkt traditionsbundna miljö araberna lever i, har den islamska religionen blivit en del i deras 

                                                
63 Häger (1983) s. 160 -161 
64 Ibid s. 161 
65 Bergström m.fl. (1984) s. 61 
66 Ibid, s. 46-47 
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livsstil och tankesätt, på ett helt annat sätt än kristendomen hos oss”.67 Denna beskrivning 

förklaras inte närmare än så, men tydligt är i alla fall att den arabiska historien har gjort att deras 

tankesätt idag är mer bunden vid religionen än hos Européerna. Dessa typer av uppdelningar är 

precis de strukturer av orientalism som Said redogör för, genom att Mellanösterns historia endast 

legitimeras när och i jämförelse med den europeiska historien så skapas också en europeisk 

identitet, en identitet som är annorlunda än den i Mellanöstern.68 Det arabiska och islamska 

fungerar här som både element och ekvivalenskedjor, både begreppen är mångtydiga och får en 

innebörd först när det ställs emot någonting annat, det europeiska. Liknande uppdelningar finns 

även i avsnitten om det Osmanska riket69 där till exempel det muhammedanska Turkiet i Grepp om 

historien pekas ut som Europas farligaste yttre fiende.70  

I de delar som beskriver den moderna historien finns även där tendenser till kollektivisering. I 

avsnittet med namnet Mellersta Östern – en krisfylld värld förekommer en beskrivning av de olika 

konflikter som härjat i Mellanöstern där kollektiviserande framläggningar i stil med ”Muhammeds 

religion har dock varit ett enande band och det flesta av de här islamiststaterna har även arabiska 

språket gemensamt”71 ges. Ingen förklaring till vad som det betyder att ha Muhammeds religion 

som enande band görs. Kapitlen domineras här annars av två teman, Israel-Palestina konflikten 

och de islamiska rikena. Angående Israel-Palestina konflikten ställs araberna emot judarna, 

Europa och USA nämns endast som medlare och de som satt stopp för de olika krigen.72 Att 

endast göra Europas och USA roll i kriget till fredsförmedlare, medför att deras roll i skapandet 

av konflikten utesluts och på så sätt isoleras från händelserna. Angående de islamiska rikena får 

Iran och Saudiarabien stor uppmärksamhet, även här finns ett tydligt uppdelande mellan vi och 

dem., till exempel beskriver en bildtext, en bild där den saudiske kungen står framför en bil, 

följande: ”Kungens jaktfalk och lyxbil – forntid och nutid möts i Saudiarabien”.73 Falken får 

representera det traditionella, det forntida, medan bilen representerar det moderna, nutiden. 

Dessa placeras emot varandra, falken som inte får plats i det nutida får representera hur dessa två 

oförenliga motpoler det moderna och traditionella möts i Mellanöstern.  

                                                
67 Graninger m.fl. (1985) s. 93 
68 Said (1978) s. 252 
69 Bergström m.fl. (1984) s. 299; Graninger m.fl. (1985) s. 92 
70 Häger (1983) s. 73 
71 Bergström m.fl. (1984) s. 411 
72 Häger (1983) s. 408-410 
73 Ibid s. 408 
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1990-ta l  

I Epos för gymnasieskolans kurs A och B tas Mellanöstern först upp i samband med det rike som 

Muhammed skapade på 600-talet. Redan i introduktionen kan det skönjas en distinktion mellan 

västvärlden och Mellanöstern:  

Samtidigt som Västeuropa blev allt mindre likt Romarriket, uppstod i mellanöstern en ny kultur 

som skulle föra arvet från Grekland och Rom vidare. Det var den islamisk-arabiska kulturen som 

började sitt segertåg några decennier in på 600-talet.74    

I de andra böckerna finns liknande distinktioner mellan Europa och Mellanöstern, där det 

också förklaras att araberna snabbt erövrade stora landområden.75 Trots att uppdelningen är 

ganska tydlig försöker författarna i citatet ovan att nyansera bilden när de förklarar att den 

nya kulturen förde arvet från Grekland och Rom vidare, tyvärr så förklarar läroboken inte 

det mer utförligt än så.76 När läroboken endast fokuserar på att det arabiska riket förde 

vidare arvet från Grekland och Rom så förminskas den arabiska och persiska 

vetenskapstraditionen och bidrar därmed till en tydlig distinktion mellan Mellanöstern och 

Europa.  Även Historia Gymnasieskolan försöker nyansera bilden, men faller platt, när de 

skriver: ”[i]slam och kristendom kom, trots att mycket förenade dem, att bli de stora 

ideologiska fienderna under medeltiden. Skiljelinjen gick genom medelhavet. Fortfarande 

finns denna kulturgräns kvar”.77 Även denna beskrivning får stå oförklarad, ingenting om 

vad som förenar dem, varför de är ideologiska fiender eller vad denna kulturgräns innebär 

finns beskrivet. En annan tydlig kollektivisering som hänger ihop med anledningen till den 

arabiska erövringen, är till exempel det som står i Historia Gymnasieskolan. ”Hur kunde 

araberna lyckas? En viktig förklaring är Muhammed och hans nya religion, islam. Religionen 

enande de arabiska stammarna”.78 Detta är den enda anledningen som nämns och någon 

vidare förklaring ges inte, islam och det arabiska riket knyts här samman och sedan lämnas 

läsaren åt sin fantasi.  

                                                
74 Sandberg, Robert (red.), Epos: historia : för gymnasieskolans kurs A och B, 1. uppl., Almqvist & Wiksell, 
Stockholm, 1996 s. 74  
75 Elm, Sten & Thulin, Birgitta, Historia: [för gymnasieskolans studieförberedande program och för den gymnasiala 
vuxenutbildningen]. [Kurs] A, Studiehandledning, Statens skola för vuxna (SSVN), Norrköping, 1996 s. 38; 
Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans, Alla tiders historia: A : grundbok för gymnasiets A-kurs, 1. 
uppl., Gleerup, Malmö, 1996 s. 47 
76 Sandberg (1996) s. 78 
77 Elm & Thulin (1996) s. 39 
78 Ibid s. 38 
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Epos beskriver också islam som en anledning men pekar även på lockande rikedomar och 

svagheter i de kringliggande rikena som tänkbara orsaker.79 Tydligt är i alla fall att islam har 

en avgörande roll i regionen, men vad islam innebär tas sällan eller väldigt kortfattat upp. I 

Alla tiders historia beskrivs till exempel islam på följande vis: ”Till enandet bidrog att 

Muhammed grundade en ny religion, som fick namnet islam, ett ord som betyder 

underkastelse. Anhängarna kallas muslimer. Det grundläggande budskapet är att det finns bara 

en gud (Allah) och att Muhammed är hans profet”.80 I samma bok förklaras att hotet mot det 

germanska Europa hade avvärjts av frankerna.81 Ett enat Europa ställs här mot en enad 

arabisk-islamsk värld. Boken försöker dock nyansera bilden en aning och skriver att slaget 

inte hade någon egentlig betydelse. Liknande distinktioner mellan det islamska Mellanöstern 

och Europa finns även i de böcker som behandlar det Osmanska riket.82  

I de delarna som behandlar den moderna historien så domineras avsnitten om 

Mellanöstern av Israel-Palestina konflikten. Men även teman som avkolonialisering, islamism 

och panarabism förekommer. Huvudtemat i Israel-Palestinakonflikten är främst att 

konflikten är mellan Judar och Araber, där araberna är på den förlorande sidan. En skillnad 

från tidigare avsnitt är att de tre läroböckerna inte kopplar ihop islam med araberna. Här får 

istället en arabisk värld stå emot en judisk. Panarabismen presenteras som en anledning till 

konflikten och Abdel Nasser får en central roll.83 Panarabismen och nationalismen ställs 

emot islamism i två av böckerna.84 Till exempel skriver Epos: 

Två ideologiska och politiska rörelser präglade politik och samhällsliv i den arabiska 

världen under 1980-talet. Det ena är den panarabiska rörelsen[...] Den vill ena alla 

araber i kamp mot västerländsk imperialism. Den andra viktiga rörelsen är den 

islamska fundamentalismen. Den fick sitt starkaste fäste i Iran.85 

Här syns tydligt att de två teman får dominera bilden av Mellanöstern. Alla andra perspektiv 

lämnas åt sidan. Folket blir här också passiva i skeendena, inkluderade i den arabiska världen. Inte 

heller några motbilder eller nyanserade bilder till dessa perspektiv presenteras.  

                                                
79 Sandberg (1996) s. 74 
80 Bergström m.fl. (1996) s. 47 
81 Ibid 
82 Sandberg (1996) s. 168-169; Elm & Thulin (1996) s. 60-61. 
83 Sandberg (1996) s. 168-169; Elm & Thulin (1996) s. 283-285; Bergström m.fl. (1996) s. 316-320 
84 Elm & Thulin (1996) s. 283; Sandberg (1996) s. 534-535 
85 Sandberg (1996) s. 571 
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6.1.3 Nutida analys  

När den arabiska folkvandringen, under 600- och 700-talet, och grundandet av islam framställs i 

böckerna finns få tendenser till kollektivisering.86 Historia 1b framställer det som: 

Under resten av 600-talet och början av 700-talet spreds den nya religionen över den 

arabiska halvön och hela Nordafrika. I början av 700-talet hade araberna kommit så långt 

att de kunde gå över Gibraltar sund och erövra hela Pyreneiska halvön. Därifrån fortsatte 

de mot frankernas rike, men år 732 stoppades de genom slaget vi Poitiers i nuvarande 

Sydfrankrike. [---] Araberna eller morerna som de kallades i Spanien, blev kvar på Pyreneiska 

halvön till 1492.87 

Liknande skildringar finns i de tre andra böckerna.88 Inga explicit främlingsskapande ordval finns 

i dessa skildringar. Böckerna slår också fast att araberna fanns i Europa, vilket kommer 

återkomma senare i undersökningen med divergerande resultat. I den inledande delen av 

böckerna görs få tydliga gränsdragningar eller jämförelser mellan vi och de andra som kan tyda på 

Poststrukturella strukturer likt de som Kamali hittat i sin undersökning.89 Dock finns i alla fyra 

böcker en framställning av muslimer eller araber som en sorts budbärare av den grekiska och 

romerska filosofin och vetenskapen.90 Här blir araberna ett kollektiv som ställs mot ett annat – 

Européerna – och agerar kulturbärare tills Européerna är redo att återta kommandot. Endast i en 

bok – Alla tider historia 1b – nämns ett rent arabiskt vetenskapligt framsteg i sammanhanget då 

den persiske läkaren Avicennas (980-1037) lärobok i medicin lyfts fram.91 Denna anknytning till 

västerländsk vetenskap, trots att vetenskap framtagen av araberna själva finns att lyfta fram, kan 

skapa en bild av en skiljelinje mellan Europa och arabvärlden, eller Mellanöstern. Vetenskap blir 

då något som västerlandet ägnar sig åt, vilket i förlängningen ger en bild av västerlandet som 

modernt och tekniskt överlägset i förhållande till ett omodernt Mellanöstern. Här får Europa 

fungera som ett element som fylls med positiva innebörder medan Mellanöstern berövas samma 

innebörder, som istället anges som något som inte tillhör dem. 

                                                
86 Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne, Alla tiders historia. 1b, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 
2011 s. 40-50; Elm, Sten & Thulin, Birgitta, Epok: historia. 1b, 2. uppl., Interskol, Limhamn, 2011 s. 60-70 
(2011); Långström, Sture, Historia. 1b, Den lilla människan och de stora sammanhangen (inklusive Historia 1a2), 1. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012s. 43-55 Sandberg, Robert, Epos: [historia]. 1b, 1. uppl., Liber, 
Stockholm, 2012 s. 45-52  
87 Långström m.fl. (2012) s. 44 
88 Almgren m.fl. (2011) s. 40-50; Elm & Thulin (2011) s. 60-70; Sandberg (2012) s. 45-52 
89 Kamali, (2006) 
90 Almgren m.fl. (2011) s. 40-50; Elm & Thulin (2011) s. 60-70; Sandberg (2012) s. 45-52 
91 Almgren m.fl. (2011) s. 60 
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I Epos finns en utmärkande formulering när boken talar om Europa som underutvecklat i 

förhållande till Kina och den muslimska världen och författarna konstaterar att kalifatens 

överlägsenhet gentemot Europa.92 Denna indelning är märklig, då ett kalifat även fanns i Europa 

– närmare bestämt i Spanien – under denna tid. Läroboken blundar här för att muslimernas 

kultur även fanns i Europa vilket skapar en homogen bild av Europa och europeisk kultur 

samtidigt som den skapar en annan homogen bild av Mellanöstern. Liknande formulering görs 

när Epos skriver om korstågen och visar att de Europeiska riddarna mest slogs mot varandra 

”men under 1100-talen och 1200-talen fick kyrkan riddarna att också vända sin stridslust utanför 

det katolska Europa. Följden blev det som kallas för korståg”.93 Även denna bild är ofullständig 

eftersom en del av Europa var muslimskt och att korstågen dessutom många gånger gjordes i 

Europa. Denna skildring visar på hur paradigmen ”vi och de andra” skapas i en diskurs: vi, det 

katolska homogena Europa ställs mot de andra, det muslimska Mellanöstern. 

När kolonialismen och imperialismen redogörs gör samtliga böcker ett urval av den historia 

som redogörs som bidrar till skillnaden mellan Europa och Mellanöstern.94  Ingen av de böcker 

som granskats nämner på något vis att när Européerna påbörjade sin ”upptäckt” av världen med 

sina seglatser över atlanten sökandes efter Indien och Kina hade araberna redan använt dessa 

farleder i sekler. Det blir ännu tydligare i kapitlet ”Ut på havet” i Epos där boken slår fast att 

Spanien inte var först att ge sig ut på haven – ”det var portugiserna”.95  

I Historia 1b sammanfattas all utomeuropeisk historia efter medeltiden i slutet av boken. Boken 

har ett avsnitt efter varje kapitel som döpts till Europa och världen utanför men i dessa kapitel ingår 

sällan Mellanöstern. Dessa avsnitt är istället främst ägnat åt händelser och processer ute i världen 

som påverkat eller påverkats av Europa såsom den ekonomiska utvecklingen i USA eller 

kolonisationen av Afrika. I det kapitel som rör Asiens historia finns ett avsnitt om Osmanska 

riket. I detta avsnitt blir framställningen återigen något skev. Boken visar inte med ett ord att 

Osmanska riket till ganska stora delar låg i Europa. Redogörelsen blir dessutom väldigt kortfattad 

då över 1000 års historia komprimerats till sex korta stycken.96 Bilden som målas upp blir med 

andra ord väldigt kollektiviserande då nästan ingen utförlig information ges läsaren.  

                                                
92 Sandberg (2012) s. 48 
93 Ibid s. 49 
94 Almgren m.fl. (2011) s. 50-60; Elm & Thulin (2011) s. 70-80; Långström (2012) s.70-82 Sandberg (2012) 
s. 40-50 
95 Sandberg (2012) s. 59 
96 Sandberg (2012)  s. 59 
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Det märkligaste i Historia 1b, och i hela underökningen, är bokens framställning av Israel-

Palestinakonflikten och revolutionen i Iran. De saknas nämligen helt. Inte på en enda sida tas 

denna över 50 år långa konflikt upp och inte med ett enda ord nämner boken att det skett en 

revolution i Iran som påverkat både Mellanöstern och resten av världen på många sätt. Att inte 

nämna dessa två i en historielärobok är uppseendeväckande. Det står dessutom i stark kontrast 

mot de andra böckerna i undersökningen, vilka lägger flera sidor på dessa två fenomen. 

Skildringen av 1900-talets Mellanöstern skiljer sig alltså markant åt beroende på vilken bok man 

väljer.  

Masoud Kamali visar i sin studie att skildringen av Israel-Palestinakonflikten ofta sker på 

västvärldens och Israels villkor.97 I de skildringar av konflikten som finns i de tre återstående 

läroböckerna kan en sådan bild visserligen skönjas men inte i den grad som Kamali vill göra 

gällande. Bilden av USA:s och västvärldens iblandning kan visserligen skapa en bild av vi de 

fredliga och demokratiska väst, som försöker medla och bidra till en maktbalans i området. oh de 

andra krigande Mellanöstern, som inte kan komma överens och anpassa sig till västvärldens 

strukturer. Exempelvis skriver Epok följande om Israel-Palestinakonflikten:  

Den israeliska staten är ett modernt västerländskt med avancerad teknik och politisk 

demokrati för de invånare som är israeliska medborgare. [---] För arabstaterna är konflikten 

med Israel en sammanhållande faktor. De olika staterna kan trots stora motsättningar alltid 

enas i kampen mot Israel.98   

Liknande framställningar finns i de andra två böckerna och även om böckerna, som det ser ut, 

försöker vara nyanserade blir bilden som läggs fram en distinktion mellan det västerländskt 

inspirerade Israel och arabstaterna som framställs som en motvikt.99 Mellanöstern fylls med 

negativa teman och ställs som motvikt mot ett avvikande exempel som liknas vid det positivt 

laddade Europa. Sammantaget finns det till viss del spår av orientalism i lärobokstexterna. I de 

sammanhang Mellanöstern nämns ges det en rad negativa innebörder. Dessutom ges ofta dessa 

innebörder i förhållande till Europa som i samband med att Mellanöstern nämns för stå som en 

ekvivalenskedja utifrån vilken Mellanöstern definieras som motsatsen. 

                                                
97 Kamali (2006) s. 92 
98 Elm & Thulin (2011) s. 144 
99 Almgren m.fl. (2011) s. 172-183; Sandberg (2012) s. 190-201 



 26 

6.2 Över och underordning – islams roll 

6.2.1 Histor isk analys 

1980-ta l  

Islam får många gånger spela en central roll i framställningen av Mellanöstern. Beskrivningarna av 

islam är i majoritet kortfattade och kopplade till erövring och fundamentalism, begreppet fylls 

därför med innebörder som tradition och våld. I Alla tiders historia beskrivs islam i samband med 

det arabiska rikets expansion under 600-talet på följande sätt: [h]an skapade en ny religion, som 

fick namnet islam. Ordet betyder underkastelse [...] För den som trodde på Allah väntade ett 

härligt liv efter döden. Det säkraste sättet att nå paradiset var att med svärdet i handen sprida den 

nya läran”.100 Här är det tydligt att islam får spela huvudrollen i erövringarna av de nya områdena. 

Erövringen motiveras med hänvisning till att den islamska tron förespråkade våld för att komma 

till paradiset. Liknande tema finns även i grepp om historien: ”[a]tt strida för islam med vapen i hand 

var en säker väg till paradiset. Muhammeds förkunnelse enade snart de arabiska stammarna [...] 

drog de ut i det heliga kriget mot de otrogna”.101  Denna bild förstärks med ett citat från 

”muhammedanska trossatser” på nästföljande sida ”Den som strider för islam, om också bara så 

kort stund som det tar för en kamel att dra andan, kan vara förvissad om paradiset”.102 Att dessa 

hänvisningar står ensamma gör att inga alternativa framställningar av islam erbjuds eller att några 

alternativa förklaringar till arabiska rikets erövringar presenteras, islam framstår alltså som 

våldsbejakande. En intressant detalj är att inga hänvisningar görs till islam när de tre läroböckerna 

behandlar Arabernas utveckling av naturvetenskaperna103, det vill säga det som beskrivs i mer 

positiva ordalag.           

Även i de senare kapitlen om Mellanöstern ges kortfattade och ensidiga förklaringar till vad 

islam innebär, När till exempel revolutionen i Iran 1979 behandlas förklaras det nya samhällsläget 

på följande vis: ”[v]ästerländska normer och värderingar förbjöds. Landet ska i fortsättningen 

styras enligt koranen, islams heliga bok”.104 Hur landet ska styras enligt koranen lämnas åt 

läsarens fantasi, men det är inte västerländska normer och värderingar. Vad dessa värderingar är 

får läsaren ett hum om på den föregående sidan:  

                                                
100 Bergström m.fl. (1984) s. 61. 
101 Häger (1983) s. 159 
102 Ibid s. 161 
103 Bergström m.fl. (1984) s. 161; Häger (1983) s. 163; Graninger m.fl. (1985) s. 93 
104 Bergström m.fl. (1984) s.418 
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[s]hahen satte som mål att med oljepengarnas hjälp föra det medeltida Iran in i det 20:e 

århundradet. [...] shahen satsade också på moderniseringar av annat slag. En jordreform 

genomfördes och stora investeringar gjordes i industrier, kraftverk och kommunikationer. 

Analfabetismen bekämpades och kvinnan fick rösträtt.105 

När revolutionen beskrivs på detta sätt så framstår islam som oförenligt med det moderna, det 

vill säga det västerländska. Att inte framföra några andra tolkningar eller rörelser inom islam gör 

att bilden cementeras för läsaren. Även i grepp om historien finns liknande teman.106 Detta framstår 

som ett tydligt exempel på en ekvivalenskedja, där islam endast kan förstås i förhållande till sin 

motsats det västerländska. Ur denna ekvivalenskedja framstår också en över- och underordning, 

där islam framstår som utvecklingsfientligt. Boken förklarar inte direkt vad det västerländska 

eller det islamiska innebär utan antas finns underförstått hos läsaren. 

1990-ta l  
Som visats kopplas Mellanöstern ofta ihop med islam och uttryck som den islamska världen eller 

den arabiska världen används många gånger som synonymer. Till exempel skriver Historia 

Gymnasieskolan: 

I väster erövrade araberna Nordafrika och nästan hela Pyrenéiska halvön. Arabernas 

erövringar störde den traditionella medelhavshandeln vilket bidrog till den ekonomiska 

tillbakagången i Europa[...] Det enorma islamska väldet föll snart sönder i självständiga 

kalifat.107 

Här är det tydligt att det arabiska och islamska smälter samman och att deras innebörder har 

någonting gemensamt, innebörden är dock många gånger otydlig. Islam beskrivs sällan men får 

många gånger stå som exempel för samhället, till exempel står det senare i samma bok: 

 

I de islamska staterna växte under 60-talet en protest mot den västerländska kulturens och livsstilens 

inflytande. Detta gav upphov till en ideologisk och politisk rörelse, islamisk fundamentalism. Den 

islamska fundamentalismen ville behålla västerlandets teknologi, men den islamska religionen skulle 

styra och genomsyra samhället och politiken.108 

 

                                                
105 Bergström m.fl. (1984) s. 417 
106 Häger (1983) s. 410 
107 Elm & Thulin (1996) s. 39 
108 Elm & Thulin (1996) s. 283 
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Avsnittet om islamisk fundamentalism står först i kapitlet som behandlar Mellanösternkonflikten 

och är det enda som beskriver någonting om islam. Det är fortfarande otydligt vad den islamska 

fundamentalismen står för men tydligare vad den inte står för, den västerländska kulturen och 

livsstilen. Detta i kombination med att det är den enda beskrivningen som erbjuds om islam gör 

att islam framstår som anti-västerlands och i sin tur anti-demokratisk. Islam fylls således med 

negativa innebörder. I Epos, den bok som utförligast beskriver Mellanösterns historia, finns ett 

avsnitt som beskriver det arabiska rikets samhälle: 

Det muslimska samhället var patriarkaliskt, i likhet med de kulturer det utvecklades ur [...] 

Det är troligt att kvinnorna på många håll var friare i verkligheten än vad Koranen och sharia 

påbjöd, men typiskt för det muslimska samhället var att kvinnorna isolerades.109 

En intressant notis angående detta avsnitt om samhällslivet är att enbart det muslimska samhället 

som benämning används, det vill säga att det arabiska har uteslutits. Att endast använda det 

muslimska i samband med patriarkala strukturer gör att islam framstår som enda anledning till 

dessa strukturer. Boken väljer också att ta upp att Koranen tillät männen att ha fler hustrur, och 

att kvinnliga slavar utnyttjades sexuellt.110 Detta tar upp halva stycket om samhällslivet och 

dessutom fungerar religionen som enda faktor till kvinnornas utsatta situation. Det blir tydligt att 

islam fungerar både som en ekvivalenskedja i böckerna, islam är ett mångtydigt begrepp som här 

fylls med negativa teman. Beskrivningarna, den dominerande diskursen, av samhället i 

Mellanöstern knyts på det sättet till islam, genom till exempel hänvisningar till koranen eller den 

muslimska världen.  

Islam får spela en viktig roll i regionen, men förknippas som anti-västerländskt eller i negativa 

teman. Islam fungerar på så sätt som en ekvivalenskedja där dess innebörd förstås gentemot 

någonting västerländskt. Det västerländska beskrivs sällan, utan antas vara undermedvetet 

förstått. Bristen av andra former av islam eller andra perspektiv på islam tyder på orientalism.  

6.2.2 Nutida analys  

I den nutida analysen är islam är inte lika framträdande som i den historiska analysen. Framförallt 

nämns religionen inte i alls lika stor utsträckning. Islam nämns dessutom nästan aldrig i 

sammanhang där den inte hör hemma vilket skiljer sig från den historiska analysen och dessutom 

ger en mindre tendensiös bild av religionen. De gånger islam nämns finns det en tendens till att 

den får bära en stor del av beskrivningen av området.  

                                                
109 Sandberg (1996) s. 78 
110 Ibid 
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I Epos 1b nämns Mellanöstern i samband med Muhammeds grundande av islam och arabernas 

expansion i Mellanöstern:  

Den nya religionen islam hjälpte Muhammed att ena araberna på den Arabiska halvön, och 

under det århundrade som följde efter hans död 632 erövrade araberna ett jätteområde från 

Spanien i väster till Afghanistan i öster.111   

I Alla tiders historia 1b finns en liknande redogörelse men med en något mer utförlig förklaring:  

Av stor betydelse för den arabiska expansionen var att flera arabiska stammar i början av 

600-talet hade blivit enade. Den som lyckades med detta var Muhammed. När han dog 632 

härskade han över ett rike som omfattade västra delen av arabiska halvön Till enandet 

bidrog att Muhammed grundade en ny religion, som fick namnet islam, ett ord som betyder 

underkastelse. Anhängarna kallas muslimer. Det grundläggande budskapet är att det finns 

bara en Gud (Allah) och att Muhammed är hans profet. Utmärkande för islamiskt styre var 

att judar och kristna kunde glädja sig åt religionsfrihet och t.o.m. inneha höga tjänster. Den 

religiösa övertygelsen är en annan förklaring till att araberna gav sig ut på krigståg och även 

till att de var så framgångsrika på slagfältet: för den som trodde på och stred för Allah 

väntade ett härligt liv efter döden.112  

I alla böckerna ges islam som förklaring till arabernas enande och deras snabba och stora 

expansion.113 Den bild som författarna till böckerna vill lyfta fram är relativt nyanserad men det 

ges inte alltid någon tydlig förklaring till vad som gör att islam påverkar Arabernas 

erövringsförmåga. I de avsnitt i böckerna som avhandlar korstågen får islam stå som en 

onyanserad mystisk fiende.114  I Epok är redogörelsen för korstågen väldigt kortfattad: 

Påven i Rom vill på 1000-talet öka kyrkans makt. I stället för att bekämpa varande skulle 

Europas feodaladel förenas i korståg mot de otrogna. Huvudmålet blev att återerövra Kristi 

grav i Jerusalem från muslimerna. Påven gav syndernas förlåtelse till deltagarna. Under nära 

två hundra år genomfördes åtta korståg mot islam.115  

Här görs återigen en felaktig uppdelning mellan Europa och, i detta fall, islam. Islam fanns i 

Europa och korstågen ägde i många fall rum i Europa både mot muslimer exempelvis i Spanien 

                                                
111 Sandberg (2012) s. 44 
112 Almgren m.fl. (2011) s. 60 
113 Almgren m.fl. (2011) s. 50-60; Elm & Thulin (2011) s. 70-80; Långström (2012) s.70-82 Sandberg 
(2012) s. 40-50 
114 Ibid s. 49 
115 Elm & Thulin (2011) s. 51 
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men även på andra håll mot andra former av religioner som Sveriges korståg över Östersjön på 

1200- och 1300 talet. Här fylls islam med negativa innebörder i och med att det bara ses som en 

fiende till det katolska Europa.  

I framställningen av osmanska rikets historia nämns, i stort sett, inte islam alls.116 Fokus ligger 

istället på de kulturella och ekonomiska faktorerna i arabvärlden och dess förhållande till 

Europa.117 De bilder som målas upp saknar i stort några av de diskursiva strukturer som kan 

liknas vid Orientalism. När Alla tiders historia 1b redogör för balkankrigen på 1800-talet kan man 

läsa:  

År 1853 besatte ryska trupper Moldau och Valakiet i nuvarande Rumänien som var en del 

av Osmanska riket. Men Storbritannien och Frankrike ville förhindra Ryssland expansion 

och kunde inte stillatigande se på hur Ryssland tog för sig. Därför sände de trupper till 

turkarnas hjälp. Två kristna stater hjälpte således ett muslimskt land mot ett annat kristet 

land.118  

Här görs en tydlig distinktion mellan det kristna Europa och det muslimska Osmanska riket. 

Ingen vidare information ges än att skillnaden finns och att den är viktig nog att nämna. I Epos 1b 

görs inte denna distinktion alls.119 

Framställningen av Mellanöstern på 1900-talet kan sammanfattas (förutom i Historia1b som 

här tidigare nämnts) som Israel-Palestinakonflikten, den muslimska revolutionen i Iran, 

Gulfkriget och kriget mot terrorismen efter 11 september 2001. I Alla tiders historia 1b kommer 

Israel-Palestinakonflikten först. Inledningsvis ges en historisk förklaring till konflikten där 

Storbritannien roll framställs som passiv aktör som agerar i syfte att lösa ett problem som 

uppstått.120 Även i de följande konflikterna mellan Israel och kringliggande länder. I denna 

framställning ges för första gången en nyanserad bild av själva begreppet islam eller muslim när 

boken gör en distansering mellan de religiösa extremister som utförde bombattentat mot Anwar 

Sadat och Yitzhak Rabin och de muslimer och judar som strävade efter samförstånd och fred i 

området: ”Men 1995 mörades Israels premiärminister Yitzhak Rabin av en judisk extremist. Det 

här visar att båda sidor har problem med militanta extremister som inte accepterar någon som 

                                                
116 Almgren m.fl. (2011) s. 50-60; Elm & Thulin (2011) s. 70-80; Långström (2012) s.70-82 Sandberg 
(2012) s. 40-50 
117 Almgren m.fl. (2011) s. 126; Sandberg (2012) s. 56 
118 Almgren m.fl. s. 195 
119 Ibid s. 384 
120 Sandberg (2012) s. 129 
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helst eftergift gentemot motparten”.121 Däremot framställs de utomstående parterna i konflikten, 

dvs Europa och framförallt USA och Sovjetunionen fåordigt. Bilden som läggs fram ger ett 

intryck av att araberna och judarna i olika grad inte kan komma överens och att västmakterna – 

och Sovjetunionen – får gå in som en överordnad fredsmäklare när konflikten eskalerar.  

I Epos 1b görs en annan framställning av Israel-Palestinakonflikten skiljer sig något från Alla 

tiders historia 1b i det att de utgår från arabvärlden i högre grad. Exempelvis inleds avsnittet om 

Israel ”[d]en arabiska nationalismen hade uppstått som reaktion mot de västerländska 

stormakternas närvaro. Den blev ännu hätskare när samma stormakter bestämde att en del av det 

arabiska området, nämligen Palestina, skulle upplåtas för judar från Europa”.122 Även Epos 1b 

håller sig från att blanda in islam i sammanhanget och har dessutom ett avsnitt i denna 

genomgång som tillägnats Edward Said och hans Orientalism.123 Men inte heller i denna bok lyfts 

västvärldens inblandning i konflikten fram tydligt vilket gör att bilden blir liknande den i Alla 

tiders historia 1b där Mellanöstern får stå som motsatsen till det fredliga väst och befolkningen i 

Mellanöstern blir en passiv aktör i sammanhanget som inkluderas i det större sammanhanget.  

I de avsnitt som berör Iran, Gulfkriget samt kriget mot terrorismen efter 2001 blir bilden den 

att västvärlden med USA i spetsen står på ena sidan och muslimska stater står på den andra. I 

Epok blir den bilden extra tydlig när de om Iran skriver:  

Iran är fortfarande en islamistiskt styrd republik. Inrikespolitiskt pågår en process där den 

fundamentalistiska statsledningen är i konflikt med en mera västerländskt orienterad 

medelklass.124  

Ingen förklaring till vad en islamiskt styrd republik innebär ges och inte heller vad det innebär att 

vara västerländskt orienterad. Det två sidorna får istället oförklarade stå som motpoler till varandra.  

Frågan som här måste ställas är om detta är en form av orientalism eller om det är en form av 

de som Anne Marie Berggren talar om i sin undersökning.125 Det vill säga att det som kan synas 

vara en struktur egentligen är en ovalbar skildring av ett faktum. Kriget mot terrorismen har de 

facto varit – och är – en konflikt främst mellan USA och Nato på ena sidan och olika former av 

                                                
121 Almgren m.fl. (2011) s. 387 
122 Sandberg (2012) s. 383 
123 Ibid s. 383-384 
124 Elm & Thulin (2011) s. 315 
125 Berggren, Anne Marie, Kvinnoperspektiv på läromedlen i historia, religionskunskap och konst- och musikhistoria 
samt i ämnet social- och familjekunskap, Skolverket, Stockholm, 1992 
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terrororganisationer och stater i framförallt Mellanöstern på andra sidan. Att avhandla detta utan 

att en sådan bild skulle lysa igenom skulle vara att ge en felaktig bild till eleverna.  

Sammantaget blir dock islam, de gånger religionen nämns, fyllt med mestadels negativ 

innebörd och det ges sällan utrymme för några nyanserade bilder av religionen. Detta kan liknas 

vid den fallgrop som Otterbeck beskriver i sin studie.126  Den bild som målas upp av islam tyder på 

spår av orientalism i lärobokstexterna. Islam fungerar på så sätt som en ekvivalenskedja där dess 

innebörd förstås gentemot någonting västerländskt. Det västerländska blir återigen fyllt med 

positiv innebörd som får sin innebörd i förhållande till Mellanöstern och islam. Detta skapar en 

dikotomi där västerlandet står som det överordnade och moderna i förhållande till de omoderna 

och traditionella muslimska Mellanöstern.  

6.3 Förändring i framställningen över tid 

Med den analys som här har gjorts kan vi slå fast att orientalism finns i samtliga böcker som 

ingått i undersökningen. Dock så finns det tydliga skillnader mellan den historiska och den nutida 

analysen. I de nutida böckerna är orientalismen mindre framträdande än i de äldre böckerna.  

I de böcker som användes under 1980-talet är skapandet av ”vi och de andra” påtagligt. 

Framställningen av mellanöstern görs ofta med begrepp som tradition, våld och diktatur. Dessutom 

görs hela tiden tydliga och ofta felaktiga uppdelningar mellan Europa och Mellanöstern i fråga 

om religion och kultur vilket skapar en tydlig dikotomi mellan Europa som ”vi” och Mellanöstern 

som ”de andra”.127 Dessa felaktiga uppdelningar finns visserligen även i böckerna i den nutida 

analysen. Ett exempel är den felaktiga uppdelning mellan ”det katolska Europa” och ”den 

muslimska världen” som görs i samband med beskrivningen av korstågen.128 Men distinktionerna 

i dessa böcker blir inte lika generella och framförallt inte lika tydliga.  

Framställningen av islam har också den förändrats sedan 1980-talet. Ett genomgående 

exempel är att böckerna i den historiska analysen i alla sammanhang kopplar ihop länder från 

mellanöstern med islam genom att benämna dessa som exempelvis ”det muhammedanska 

Turkiet” eller ”islamska staterna”.129 Eftersom islam dessutom fylls med negativ innebörd leder 

denna ständiga sammankoppling till att bilden av mellanöstern i sig blir negativ och då framförallt 

i förhållande till Europa och västvärlden. I den nutida analysen finns inte denna sammankoppling 
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i de sammanhang då religionen inte har en betydande roll. Detta gör att även om islam fylls med 

negativ innebörd blir inte bilden av Mellanöstern i samma grad påverkad av islams framställning.  

En förändring från en framställning tydligt präglad av orientalism till en mer nyanserad bild 

har skett. Även om orientalistiska strukturer även finns i de nya läroböckerna så är det tydligt att 

en medvetenhet om dessa existerar i högre grad, då till exempel Epok 1b har ett stycke som 

redogör för Saids orientalism.   
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7. Diskussion 

I detta avsnitt ges en med sammanfattad diskussion av de resultat som de båda analyserna 

kommit fram till utifrån de teoretiska instrument som använts och den tidigare forskning som 

uppsatsen byggt på.  

Syftet med denna studie var att, med bakgrund av tidigare forskning och orientalism, undersöka 

hur läroböcker i gymnasieskolan beskriver mellanöstern samt se hur denna beskrivning har 

förändrats under tre valda tidsperioder (1980-tal, 1990-tal och 2010-tal) från den svenska 

gymnasieskolans sammanslagning 1971 fram till idag.  

Studien kommer således utgå från följande frågeställningar: 

1. Hur konstrueras och formuleras ett ”vi och de andra”-förhållande i 

historieläroböckerna?  

2. Hur framställer läroböckerna Mellanöstern i termer av över och underordnad? 

3. Hur förändras framställningen av Mellanöstern i läroböckerna från 1980-talet och 

framåt? 

En första generell slutsats är att Mellanöstern får ett – i olika grad – begränsat utrymme i de 

läroböcker som ingått i vår undersökning. Dess historia behandlas nästan enbart när området 

varit en stormakt eller när det påverkat Europa och fem historiska perioder har kunnat urskiljas. 

Arabiska riket, Korstågen, Osmanska riket, Mellanösternkonflikterna och – i de nya böckerna – 

kriget mot terrorismen. Sammantaget leder fokuseringen på dessa historiska perioder till att 

området blir förknippat med våld och krig i större utsträckning än vad det egentligen är. Detta 

sammanfaller också med det som Nordgren kommer fram till, att andra kulturers historia främst 

får fungera som tillägg till den europeiska eller västerländska.130 En intressant aspekt kopplat till 

detta är ifall läroböckerna bör lämna större plats åt andra kulturers historia, för att kunna 

möjliggöra den globala identitet, som läroplanen beskriver. 

Utifrån de frågeställningar som analysen har utgått från har två teman framträtt. Det ena är 

uppdelningen av vi och de andra i form av att området avskiljs från det västerländska i form av 

geografi, värderingar och utveckling. De resultat som framkommit korrelerar också med de 

slutsatser som bland annat Kamali och Otterbeck gör i sina undersökningar då det finns 

strukturer som skapar det, som Kamali benämner, andrafiering.131 Dock måste här sägas att de 

nyare böckerna i undersökningen på en rad punkter skiljer sig från framförallt Kamalis slutsatser 

då det inte lika tydligt innehåller den nivå av främlingskapande formuleringar som hans studie 
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visar på. Detta kan vara ett tecken på en större medvetenhet bland läroboksförfattarna om 

poststrukturalism och orientalism som tidigare forskning visat på. Skapandet av ”vi och de andra” 

syns tydligast i de äldsta böckerna i undersökningen vilket kan visa på att en medvetenhet om 

strukturernas existens vuxit fram med tiden. I de böcker som användes under 1980-talet är 

skapandet av ”vi och de andra” påtagligt. Till exempel: ”På grund av den starkt traditionsbundna 

miljö araberna lever i, har den muslimska religionen blivit en del i deras livsstil och tankesätt, på 

ett helt annat sätt än kristendomen hos oss”. 132  Sådana här direkta distinktioner mellan 

västerlandet och Mellanöstern finns inte i samma utsträckning i de senare läroböckerna. Ett 

exempel från dessa böcker är: ”men under 1100-talen och 1200-talen fick kyrkan riddarna att 

också vända sin stridslust utanför det katolska Europa. Följden blev det som kallas för 

korståg”.133 Här finns en distinktion men den är inte lika framträdande.  

Det andra temat är hur islam fungerar i beskrivningen av mellanöstern, det vill säga hur 

Mellanösterns historia och samhälle förklaras utifrån något specifikt muslimskt. De två temana är 

sammankopplade med varandra då islam många gånger får fungera som förklaring till 

skillnaderna mellan västerlandet och Mellanöstern. Bilden som ges av islam problematiseras sällan 

och blir därför förenklad. Den förknippas med en rad negativa innebörder såsom våld, 

traditionalism och anti-”västerländsk”, vilket kan knytas till det Said menar är orientalism där 

folken i Orienten ses som underordnade. 134  Inom denna dikotomi existerar således en 

maktobalans där Mellanöstern ses som det svagare/omodernare i jämförelse med det 

västerländska. Detta liknar de resultat som Härenstam visar på i sin undersökning av 

religionsböcker där islam och muslimer kollektiviseras och förenklas.135  

I de äldre böckerna får islam ofta utgöra en central del av beskrivningen av Mellanöstern 

oavsett i vilket sammanhang området nämns. I de nyaste böckerna görs denna sammankoppling 

mellan området och religionen enbart i de sammanhang som religionen faktiskt har någon 

betydelse. Det tydligaste exemplet på detta är boken Grepp om historien som nästan uteslutande 

benämner länder från Mellanöstern som ex. ”det muhammedanska Turkiet”.136  

Vi anser inte att några generella slutsatser kan göras utifrån denna uppsats angående vare sig 

läromedel eller läroböcker. Detta då vår undersökning inte täcker av en tillräcklig mängd 

läroböcker. Däremot anser vi att vissa slutsatser kan dras. Vi kan slå fast att de äldre läroböckerna 
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starkast visar en orientalistisk struktur i sina texter och att en viss progression kan ses ju senare 

böckerna är publicerade. Detta skiljer sig från både Kamali och Härenstam som inte ser denna 

positiva trend i sina undersökningar.  
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8. Konklusion 

Denna uppsats har haft som syfte att undersöka förekomsten av orientalism i framställningen av 

Mellanöstern i läroböcker inom ämnet Historia för gymnasieskolan från 1980-talet fram till 2012. 

Utifrån teorier om orientalism och med en kvalitativ diskursanalys har vi försökt identifiera dessa 

strukturer i läroböckernas texter. De resultat som framkommit visar på att dessa strukturer finns i 

samtliga böcker som undersökts men i olika grad. De syns tydligast i de äldsta böckerna och avtar 

ju nyare böckerna är. Det som visas är att Mellanöstern ofta framställs och förklaras utifrån ett 

västerländskt perspektiv vilket skapar en dikotomi där Mellanöstern får rollen av de 

underutvecklade och negativa i förhållande till västvärlden. I denna dikotomi får ofta islam en 

viktig funktion i skapandet av Mellanösterns identitet i förhållande till det kristna eller 

sekulariserade Europa.  

I likhet med tidigare forskning har vi sett tecken på orientalism och diskurser i 

undersökningsmaterialet, men de finns även en skillnad i resultaten och då framförallt i de senaste 

böckerna i denna undersökning, som inte ingått i de tidigare studierna som gjorts. I de senaste 

böckerna är det tydligt att författarna försöker ge en allsidig bild av Mellanöstern medan 

författarna till de tidigare böckerna i hög grad verkar sakna denna målsättning. Förklaringar till 

denna olikhet kan vi här bara spekulera i. Vi tror att det faktum att världen blir alltmer 

globaliserad och intresset för andra kulturer och områden blivit större i Sverige är en bidragande 

orsak till att läroboksförfattare lägger ner mer energi på att ge en korrekt bild av omvärlden.  

Hur kommer utvecklingen att fortgå? Kommer vi någon gång att ha läroböcker i den Svenska 

skolan som helt saknar någon form av värderingar eller diskurser? Härenstam för ett sådant 

resonemang. Hans slutsats är att en lärobok, eller en text överhuvud, aldrig kommer kunna 

skrivas utan värderingar. Vår förhoppning är att läroboksförfattare med tiden blir mer medvetna 

om sina egna värderingar och uppfattningar. En skola som medverkar till mer toleranta och 

förstående elever tror vi är av största vikt i dagens samhälle.   
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