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ABSTRACT 

Malik, T. 2016. Bilden av Mellanöstern. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, 

Uppsala universitet.  

 

Skolan är en plats för lärande och utveckling, med mål som bland annat innefattar en ökad förståelse och respekt 

för sina medmänniskor. Som lärare är man ansvarig för att dessa mål uppnås, vilket gör att en medvetenhet om 

vilka val läraren gör i sin undervisning är ytterst viktig. Ett av de verktyg lärare kan använda sig av för att förmedla 

kunskap är läroböcker. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur området Mellanöstern framställs i 

geografiläroböcker för gymnasiet. För att besvara detta syfte undersöks sammanhangen området förekommer i, 

vad läroböckernas innehåll förmedlar och om etnocentrism finns. Läroböckerna jämförs sedan för att se likheter 

och skillnader i innehåll. Metoden som används är kvalitativ text- och bildanalys av diskursanalytisk ansats. 

Undersökningens resultat visar att alla läroböcker berör området Mellanöstern i negativa sammanhang, men att 

vissa författare belyser positiva aspekter också. De bilder som används i läroböckerna avspeglas i de flesta fall 

som ett konstaterande av verkligheten, och en normativ sådan, men några uppmanar också till djupare reflektion. 

Vidare syns också en etnocentrisk syn i vissa kontexter, där jämförelser med Europa är det som tydliggör 

fenomenet.  
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1. INLEDNING 
 
Slut ögonen och tänk Mellanöstern eller ’arabvärlden’. Vad ser du? Chansen är stor att det enda som 

flimrar förbi ditt inre öga är skäggiga män i turbaner, beslöjade kvinnor, åsnekärror, minareter, 

pansarvagnar och uppretade människomassor. […] Det är inte nödvändigtvis en falsk bild, men det är 

erbarmligt ensidig. 

 

Ovanstående citat är ett utdrag från journalisten Cecilia Uddéns reportagetext Arabisk Vår i 

antologin Orientalism på svenska (Matthis, 2005, s. 145). Uddén reste till Mellanöstern år 

2005 för att uppleva den arabiska våren och möttes av en annan bild av området än den vi är 

van vid från dagstidningar.  

 Jag har valt att undersöka förekomsten och framställningen av Mellanöstern i 

geografiböcker för gymnasiet. En anledning till att jag valt det ämnet är att det är något jag 

finner mycket intressant och det tidigare har skrivits C-uppsatser om hur Afrika framställs i 

läroböcker, men inte något om områden såsom länderna kring Mellanöstern. För mig är ämnet 

intressant då området är väldigt omdiskuterat i media och ständigt på nyheterna, främst när 

något negativt har skett. Det våra ungdomar lär sig om världen idag kan komma delvis från 

media, men också från sådant som nämns i de läroböcker de använder i skolan.  

 I värdegrunden och bland de mål och riktlinjer som finns i Gy11 föreskrivs att skolan ska 

främja förståelse för andra människor och bidra till att eleverna kan relatera till det globala. 

Likaså att de kan tänka kritiskt och granska fakta och förhållanden, samt att varje elev ska visa 

respekt för andra människor oavsett skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia 

(Skolverket, Gy11, s. 5,7,11). Utifrån detta kan man anse att användandet av läroböcker bör 

väljas efter huruvida de motsvarar dessa riktlinjer. En jämlik representation av världens 

kontinenter i alla läromedel är givetvis svårt och möjligtvis inte nödvändig, men att tolka av 

läroplanen ska undervisningen i alla fall bidra till en rättvist förmedlad bild av vårt globala 

samhälle.  

 Ytterligare en anledning till varför jag vill studera läroböcker är att jag själv kommer att 

jobba utifrån den senaste läroplanen (Gy11) när jag är yrkesverksam och därför är det av stort 

intresse att se hur innehållet presenteras i böcker som jag förmodligen kommer få möjlighet att 

använda mig av.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att redovisa framställningen av området Mellanöstern i läroböcker i geografi för 

gymnasiet som är aktuella på marknaden idag. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar 

formulerats: 

 I vilka sammanhang omnämns Mellanöstern och hur?  

 Vad förmedlar läroböckernas texter och bilder till läsaren?  

 Hur väl och på vilket sätt syns en etnocentrism i läroböckerna? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan de granskade läroböckerna? 
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1.2 Avgränsning 

För min undersökning har en avgränsning gjorts gällande de läroböcker jag har valt att 

undersöka. De jag har valt är: Sandelin och Andersson Vår Planet 1 (2011), Wiklund Geografi 

1 (2012), Östman Geografi 1: Människan, resurserna, miljön, hållbar utveckling (2011), samt 

Andersson et. alt. Geo: Geografi för gymnasiet (2008). Dessa böcker valde jag för att de är de 

läroböcker i geografi för gymnasiet som används i störst utsträckning i skolorna idag, sedan 

Gy11 implementerades. Därav bör de också vara dem som flest antal elever kommer i kontakt 

med i Sverige idag. Anledningen till att jag valt fyra läroböcker och inte flera grundar jag i 

Widerbergs (2002, s. 159-160) motivering om att antalet analyser måste begränsas när man 

genomför diskursanalyser, vilket är något jag ämnar göra.   
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2. BEGREPPET MELLANÖSTERN  

 

I följande kapitel presenteras teorier om Mellanöstern och faktorer som kan påverka den kunskap 

och information som förmedlas till allmänheten. Dessutom presenteras en kort bakgrund om 

områdets natur- och regionalgeografi.  

 Begreppet Mellanöstern har definierats olika över tid. NE (2016) uppger att Mellanöstern 

primärt var en brittisk kolonialterm som vid 1800-talet syftade på Afghanistan, Pakistan och 

Indien, samt att det område som var beläget mellan Mellanöstern och Europa kallades Främre 

Asien. Mellanösterns läge har sedermera successivt förflyttats åt väster till att idag omfatta det 

som förut kallades gamla Osmanska riket. Då jag förväntar mig få ett bredare resultat om jag 

inte enbart läser de sidor där begreppet Mellanöstern nämns, utan också där länderna som ingår 

i Mellanöstern förklaras, behöver jag en definition att gå efter och jag anser att NE är en 

tillförlitlig källa att använda mig av. Följande länder inkluderas numera under benämningen 

enligt NE: Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jemen, 

Turkiet, Syrien, Libanon, Israel, Egypten, Jordanien, Irak och Iran. Även Libyen, Sudan, 

Afghanistan och Cypern brukar inkluderas ibland men jag har valt att inte inkludera de länderna 

i min definition av Mellanöstern. Jag har också valt att inte inkludera de Nordafrikanska staterna 

som emellanåt även innefattas i begreppet på grund av att de länderna har gemensam kultur och 

historia med resterande länder i Mellanöstern. Denna avgränsning har jag gjort på grund av att 

de länder jag exkluderat vanligtvis brukar markeras genom att använda begreppet Mellanöstern-

Nordafrika. (NE, 2016, Mellanöstern).  

 Enligt de Blij (1997, s. 294) är det däremot färre länder som inkluderas i Mellanöstern: 

Israel, Jordanien, Libanon, Syrien och Irak. Han menar att sydvästra Asien innefattar sju 

regionala områden och de länder som NE benämner Mellanöstern menar de Blij är tre olika 

regioner. Nyligen uppräknade länder är, enligt de Blij, Mellanöstern. Turkiet, Afghanistan och 

Iran är Imperium-staterna och länderna på den arabiska halvön kategoriserar de Blij som just 

den arabiska halvön. Anledningen till att han skiljer dem åt är deras historiska bakgrund, 

religiösa skillnader, samt kultur som exempelvis araber och icke-araber (ibid, s. 290-291). 

 Mitt argument för att inte använda de Blijs indelning av Mellanöstern är att jag inte funnit 

något stöd för den grupperingen i svensk litteratur eller uppslagsverk. Dessutom är upplagan av 

de Blij som jag använt, något daterad och regionerna kan därmed ha förändrats sedan dess. Då 

jag undersöker svenska geografiböcker anser jag det vara fördelaktigt att använda den innebörd 

som är vedertagen i Sverige i dagsläget. 

 

2.1 Orienten och Orientalism 

Området Mellanöstern kan kopplas till det som kallas Orienten. Ett av de mest kända verken om 

Orienten är Edward Saids Orientalism (1978). Likt det som beskrevs om Mellanöstern i NE 

menar Said (ibid, s. 76) att begreppet Orienten har ändrat innebörd från att vara något exotiskt 

till att enbart innefatta den islamiska Orienten. Genom detta kan det tolkas som att 

Mellanöstern, vilket ofta beskrivs som ett islamiskt område (Esposito, 2011, s. 237), är en del 

av Orienten. Enligt Magnus Berg (2005, s. 57) syftar däremot inte begreppet på ett konkret 

område, utan på traditioner som västerländska beskrivningar ger om Orienten. Han fortsätter 
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vidare (ibid, s. 59) med att nämna hur Orienten oftast framställs som något fasansfullt, att det 

förklaras som motpolen till Västerlandet och normaliserar livet i väst.  

 Said (1995, s. 75, 93) menar också att en del av orientalismen, som är en rådande diskurs 

som visar på den europeisk-atlantiska makten, handlar om dess inställning till islam. Han 

hävdar att flera faktorer ligger bakom detta, bland annat att ett flertal religioner har sitt ursprung 

i samma område (kristendomen, judendomen, islam) som kan ge upphov till konflikter mellan 

folkgrupperna. Mellanöstern har tillika varit kärnan i det islamiska området, ett område som 

ligger nära Europa och det kristna.  

 

2.2 Mellanösterns politiska historia 

För att förstå vad som kan påverka uppfattningar och framställningar av områden, samt varför, 

är det av vikt att se till de politiska situationerna i valda regionen. Said (1995, s. 6, 21, 43) 

påvisar att Orienten har varit dominerat av stormakter sedan början av 1800-talet – först av 

England och Frankrike och efter andra världskrigets slut började USA ta övertaget. Trots att 

Frankrike och England ägde många kolonier i Afrika och Asien menar han att det var bland 

araberna i Mellanöstern som de stötte på mest protester. 

 Said (1995, s. 285) fastställer också att efter Oktoberkriget 1973 blev framställningen av 

araben i media av ett betydligt mer hotfullt slag. Oktoberkriget var en strid mellan de arabiska 

länderna Egypten, Syrien och Jordanien mot Israel, som ockuperat delar av dessa länder sedan 

1967 (NE, 2016). De bilder som Said beskriver visade oftast araber som oljeleverantörer eller 

bakom en bensinpump, båda framställningarna uppfattades som negativa.  

 Fortsättningsvis beskriver Said (1995, s. 286) hur araben mycket regelbundet förekommer 

i nyhetsinslag och tidningar som föreställer uppretade folkmassor, strider och misär. Utöver 

detta menar Said att en skräck för att muslimer ska ockupera världen har spridits bland 

västvärldens befolkning.  

 Esposito (2011) har skrivit en kursbok i islam som har varit till god hjälp. I boken skildras 

bland annat det politiska läget i Mellanöstern. Enligt Esposito (ibid, s. 237) har många länder 

krävt att statsöverhuvudet ska vara muslim samt att islam ska tillkännages som statsreligionen. 

Esposito (2011, s. 230) tillägger också att det kom en vändpunkt för den större delen av den 

muslimska världen i slutet av 1960-talet. I hans bok beskrivs hur många länder upplevde 

identitetskriser och var frustrerade över västinspirerade regeringar som misslyckats att 

upprätthålla samhällets behov. Tillägnandet av en västerländsk livsstil fick allt större motstånd 

och sågs som ett hot mot ländernas ursprungliga kulturella identitet.  

 Förutom detta skedde år 1973 en oljeblockad och västvärlden blev plötsligt beroende av 

arabhalvön (Esposito, 2011, s. 230). Detta menar Esposito att många muslimer såg som en 

markör för nyvunnen makt och rikedom. Länder som Saudiarabien, Libyen och Förenade 

Arabemiraten kunde på grund av detta ge stort ekonomiskt stöd åt muslimska regeringar i bland 

annat byggande av moskéer, skolor och sjukhus. Kring samma tidsperiod började radikala 

minoritetsgrupper bildas, som med åren blev allt mer etablerade (ibid, s. 235-240, 257).  

 Esposito (2011, s. 275-277) nämner mestadels manliga ledare genom sin bok men 

presenterar också ett närliggande lands (Pakistan) första kvinnliga premiärminister, Benazir 

Bhutto. Hon blev också den första kvinnliga premiärministern i den muslimska världen år 1988. 
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Hon hindrades dock från att skapa reformer som skulle gynna kvinnor i samhället och avsattes 

år 1990 av presidenten. När hon sedan återvände till landet år 2007 för att åter kandidera i 

parlamentsvalen mördades hon efter ett valmöte.  

 

2.3 Etnocentrism 

Begreppet etnocentrism uppkom inom psykologin och betyder att man ser sin egen kultur som 

den främsta (Logan, Steel & Hunt, 2015, s. 41). När man bedömer andra grupper utgår man 

från den egna kulturens normer och värderingar och detta medför att en oro kan skapas hos 

människor i interkulturella möten. Etnocentrism brukar också förknippas med begreppet 

stereotypisering, vilket är generaliserade föreställningar av medlemmar av en grupp (ibid). 

Problemet med etnocentrism är, som Lena Olsson (1986, s. 195) beskriver det: Den övriga 

världen jämförs och värderas utifrån vårt eget samhälle. Vår egen kultur utgör ”baskultur”, 

dvs den bildar mallen eller den sanna kunskapen. Om detta förekommer även i läromedel 

konstaterar författarna därmed att världen bör anpassa sig efter västvärlden. 

 

2.4 Mellanösterns natur och resurser 

Tidigare nämnd de Blij används i denna uppsats då han skrivit boken Geography: Realms, 

Regions and Concepts (1997) som redogör för regionalgeografiska aspekter i världen. Bokens 

innehåll skildrar olika regioner, däribland Mellanöstern, dess natur och kultur. 

 Inledningsvis beskrivs regionernas klimat och vegetation samt nederbörd. Den 

klimatklassificering boken presenterar är Köppens (de Blij, 1997, s. 16-17). Större delen av 

Mellanöstern indelas under kategorin torrt ökenklimat. Några länder som exempelvis Iran, 

anses ha varierande klimat som går från torrt ökenklimat till torr stäpp och hetta. 

Fortsättningsvis presenteras Israel, Syrien och Libanon som varmtempererade områden med 

het sommar. Gällande vegetation beskrivs majoriteten vara stäpp eller ökenklimat och större 

delen av länderna har en nederbörd på mellan 0-10 cm per år till 10-30 cm per år (ibid, s. 14-

15, 18). Delar av Turkiet har en högre mängd nederbörd, uppskattningsvis mellan 50-100 cm 

per år vilket liknar delar av Sveriges nederbördsmängd enligt kartan. Det som sedermera 

skildras i kapitlet om Mellanöstern är bland annat befolkning, oljeresurser och vattenresurser. 

Boken redogör för ett land i taget men jag har valt att presentera det som står utifrån respektive 

kategori.  

 Enligt de Blij (1997, s. 302) formades några av världens tidigaste civilisationer kring 

floderna Eufrat och Tigris. Sedan dess har befolkningen i landet, Irak, expanderat och utgör 

idag ungefär 40 procent av Mellanösterns totala befolkning. Att befolkningen valde att bosätta 

sig kring vattendrag är enligt de Blij ingen tillfällighet. På grund av områdets torra klimat var 

det nödvändigt att ha nära tillgång till vatten. Än idag är fördelningen av befolkningen belägen 

kring floderna, huvudstaden Bagdad är ett exempel som är belägen kring Tigris.  

 Utöver Irak beskriver de Blij (1997, s. 294-296) Egypten som ett väldigt befolkat land. 

Enligt honom bor 95 procent av Egyptens befolkning inom 20 kilometers avstånd från Nilen. 

Detta är, likt bosättningarna kring Eufrat och Tigris, inte heller en tillfällighet. Befolkningen 

har alltid varit i behov av tillgång till vatten och då klimatet också i Egypten är torr öken har 

det varit nödvändigt. Det beskrivs också hur antalet vinstfulla jordbruk kraftigt har minskats de 
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senaste decennierna, trots de dammar och utökade konstbevattningen som införts. Orsaken tros 

vara den snabba folkökningen som medfört ett högre krav på produktion. Fortsättningsvis 

beskrivs Kairo tillhöra en av världens 20 mest tätbefolkade städer (ibid, s. 297). 

 Angående oljeresurser poängterar de Blij (1997, s. 287) att det är felaktigt att påstå att olja 

är den mest värdefulla naturresursen för Mellanöstern, då majoriteten av befolkningen är 

jordbrukare. Områdets mest värdefulla resurser är därför vatten och odlingsbar jord. Vidare 

menar de Blij att oljan förvisso är en energikälla, men att väldigt få invånare är direkt beroende 

av oljeutvinningarna. Enligt honom är de mest produktiva länderna belägna kring Persiska 

viken, i synnerhet Saudiarabien och Iran. Egypten, däremot, beskrivs ha väldigt lite olja och 

Turkiet exemplifieras som ett land som är starkt beroende av oljeimport. De oljereserver som 

finns i området sträcker sig som ett bälte från Oman vidare över Qatar, Förenade Arabemiraten, 

Kuwait, västra Iran, östra Irak och Syrien, till sydöstra Turkiet. de Blij beskriver ändå att cirka 

65 procent av världens oljetillgångar finns i Mellanöstern, men understryker att oljan är ojämnt 

fördelad bland länderna. 

 Det land som är, och länge har varit, världsledande i oljeexport sägs vara Saudiarabien (de 

Blij, 1997, s. 287). Sedan 1970 har landet kunnat lägga många miljoner på nationella 

utvecklingsprogram och infört bland annat sjukhus- och skolreformer (ibid, s. 309). Efter 

oljepriskollapsen 1980 avtog detta något, men landets välfärd uppges ha ökat markant. de Blij 

skriver också att Saudiarabien har ytterligare naturresurser, nämligen i sina berg: guld och silver 

samt andra metaller. Detta är också något som landet hoppas kunna utvinna i större mängder 

och exportera på samma vis som med oljan. Bortsett från Saudiarabien står även Iran för en stor 

andel av de oljereserver som finns i Mellanöstern (ibid, s. 316). Cirka 90 procent av landets 

inkomst uppges vara från dess export av olja och oljeprodukter.  

 Plattektonik är ytterligare något som skildras. de Blij (1997, s. 332) menar att det 

Östafrikanska riftsystemet som har formats i Östafrika är ett bevis på de divergerande krafterna 

som finns i den Afrikanska plattan. Vidare beskriver han hur Röda Havet har uppstått genom 

sådana rifter och att Mellanöstern därmed kan förväntas få längre avstånd till Afrika allt 

eftersom detta fortgår.  

 Avslutningsvis nämns vattentvister mellan några länder i Mellanöstern (de Blij, 1997, s. 

302). En av de tvister som nämns är mellan Iran och Irak som pågått sedan 1980-talet. Orsaken 

sägs vara att floderna Tigris och Eufrat i Irak mynnar ut och bildar en gemensam flod vid namn 

Shatt al-Arab, som också är en del av gränsmarkeringen mot Iran, vilket gör att även Iran vill 

få ta del av vattentillgångarna. Ytterligare en vattenkonflikt uppges ske mellan Israel och 

Palestina som också delar på samma vattenreservoarer (ibid, s. 308).  
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3. LÄROBÖCKERNAS ROLL I UTBILDNINGEN  

 

3.1 Lärobokens betydelse 

För att förstå lärobokens betydelse behöver man förstå vad en läroboks innehåll menar att 

förmedla. Staffan Selanders bok Lärobokskunskap analyserar lärobokens betydelse och där 

skriver Selander (1988, s. 18-19) att en pedagogisk text, såsom läroböcker, ska återskapa eller 

återge befintlig kunskap. Vad texten ska innehålla beror på vad den skrivna läroplanen anger, 

men hur det ska presenteras beror å andra sidan på läroboksförfattare och förlag. Han betonar 

dock att läroplanen utformas av politiker och därför kan man tolka det som att läroplan och 

lärobok manifesterar de värderingar av kunskap och moral som finns i samhället.  

 Utöver detta skriver Selander (1988, s. 21-22) också om hur den pedagogiska texten blir 

en utgångspunkt för vilka ämnen som ska beröras och man återkommer eller utgår ofta från 

texten vid förhör och prov. Han menar att läroboken på så vis blir ett redskap för vad utbildning 

ska inkludera.   

 Vilka läroböcker som däremot används bestäms delvis av skolans ekonomi och Selander 

(1988, s. 37) beskriver att inte sällan används daterade böcker vars innehåll kan uppfattas som 

otillräckligt. Detta är därför något jag måste ha i åtanke när jag genomför mina undersökningar. 

De läroböcker jag har valt är dock relativt nyutgivna, men det kan finnas möjlighet att de inte 

har reviderats så mycket sedan tidigare utgåvor.  

 Lena Molin (2006, s. 160, 186) menar att lärare ofta förutsätter att det innehåll som finns i 

läroböckerna motsvarar det som läroplanen och kursplanen värderar som goda geografiska 

kunskaper. Vidare argumenterar hon för att läromedel sällan ifrågasätts av lärare och elever – 

deras innehåll anses visa sanningen.  

 Fortsättningsvis indikerar Molin (2006, s. 188, 196) att det finns olika presentationer av 

texter som kan påverka hur läsaren uppfattar den. De kan vara påbjudande och ge en given 

mening, eller erbjudande och uppmana till egen reflektion av texten. Hennes undersökning 

visade att texter sällan erbjuder kunskap – de påbjuder och ger därmed inte chans för läsaren 

att själv reflektera över det skrivna. Texter kan också bidra till att producera, reproducera och 

transformera olika maktrelationer – så kallade ideologier.  

 År 1938 inrättades SiL (Statens institut för läromedel) som genomförde granskningar av 

läromedel som användes i undervisning utifrån dess språk, objektivitet samt överensstämmelse 

med aktuell kursplan. SiL lades dock ner 1991 och sedan dess har det inte funnits någon statlig 

granskning av läromedel (Skolverket, 2015). 

  En viktig aspekt som Selander (1988, s. 17) framför var att läroboken har varit ett viktigt 

undervisningsinstrument som har gett elever chans att kategorisera och strukturera omvärlden. 

Detta till trots framkommer också att läroboken visserligen inte är lika självklar i 

undervisningen längre. Enligt en rapport från Skolverket använder nio av tio gymnasieelever 

ofta eller alltid en dator i skolan när de vill hitta information om något (Skolverket, 2013, s. 68, 

70). 
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3.2 Läroboksanalys i geografiämnet 

Geografiämnet har likt många andra ämnen, varit präglat av religion och i synnerhet en lutherskt 

inriktad sådan (Molin, 2006, s. 189-190). Molin beskriver hur läroböcker i geografi, fram till 

slutet av andra världskriget, rangordnade världens länder utifrån olika trosuppfattningar varav 

den kristna tron ansågs vara den mest framstående. Ytterligare en hierarki fanns i de böcker 

Molin undersökte: den vita rasens suveränitet. Efter andra världskrigets slut ändrades skolans 

direktiv och Lgr62 beslutade att geografiämnet skall bedrivas så, att den bidrar till att skapa 

en på faktisk kunskap grundad förståelse för andra folk (ibid, s. 191, 193).  

 Det resultat Molin (2006, s. 196) fick i sin undersökning var att texter och bild i läromedel 

för geografi allt som oftast bekräftat de stereotyper av folk och länder som har funnits. Hon 

menar att innehållet inte har förändrats avsevärt mycket över tid, att informationen ärver 

varandra och därför bidrar till att gamla fördomar likväl lever kvar i nyare läromedel.  

 Ytterligare en läromedelsanalys i geografi har gjorts av Mikael Wingård (2011) med 

titeln Blir vi för många? En läroboksanalys om befolkningsutveckling. Denna undersökning, 

likaså Molins, utfördes till skillnad från min undersökning när Lpf94 fortfarande var aktuell. 

Wingård uppmärksammar att läroboken bör vara ett verktyg för att eleverna ska uppnå 

kunskapsmålen i läroplanen och analyserade huruvida läroböckerna presenterade teorier, 

modeller och begrepp på ett behjälpligt sätt samt om böckerna problematiserade innehållet. 

Undersökningen var om ämnet befolkningstillväxt och läroboksförfattarnas syn på framtiden. 

Resultatet visade dock att läroböckernas presentationer av begrepp och modeller varierade, 

samt att de gav olika och ofta av läroboksförfattarna, en bestämd framtidssyn till eleverna.  
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4. METOD 

 

Metoden som valts för denna undersökning är text- och bildanalys i form av innehållsanalys 

och diskursanalytisk ansats. Min utgångspunkt för den diskursanalytiska ansatsen är Moira von 

Wrights tillvägagångssätt i undersökningen Genus och text (1999). Jag gör även en jämförande 

analys för att se likheter och skillnader läroböckerna emellan.  

 Den tidigare forskning som har samlats in har funnits via Uppsala universitets 

bibliotekssök, samt genom att se till tidigare studiers referenser.  

 Uppsatsen är disponerad som så att undersökningens resultat har skrivits samman med 

diskussionen och i det efterföljande kapitlet har läroböckerna jämförts och analyserats. Denna 

utformning har valts då jag anser det bli tydligare att förstå mina analyser i samband med att 

resultatet presenteras.  

 

4.1 Textanalys 

Den metod som tillämpats i denna uppsats är kvalitativ. Detta menar Patel och Davidson (2003, 

s. 118-119) lämpar sig väl för textanalyser. Johansson och Svedner (2006, s. 64-65) har skrivit 

en bok om undersökningsmetoder och menar att för textanalyser är närläsning grundläggande 

för att kunna fastställa det väsentliga innehållet. Närläsning innebär att man strävar efter att 

förstå innehållet i texten så exakt som möjligt. De menar också att man aktivt bör ställa frågor 

om texten och dess innehåll, till exempel: vad har tagits med, vad har uteslutits, vad betonas 

och vad tonas ned? (ibid, s. 79).  

Bergström och Boréus (2012, s. 24) behandlar också ämnet textanalys och beskriver att en 

av de mest förekommande formerna är innehållsanalys. Vidare nämner de att innehållsanalyser 

söker efter manifesta inslag i texten, med andra ord det explicit uttryckta (ibid, s. 51). Man kan 

dock modifiera detta men i mitt fall är det det explicit uttryckta jag utgått från när jag genomfört 

min innehållsanalys och det implicita har jag gjort med hjälp av aktiva frågor under läsningen. 

Bergström och Boréus (ibid, s. 80) tar också upp det faktum att höga frekvenser av något inte 

alltid betyder att det är mera viktigt. De poängterar att det viktigaste i många sammanhang är 

hur något sägs och inte antal gånger. Även detta är något jag beaktat när jag undersökt 

läroböckerna. 

 För att kunna besvara mina frågeställningar har jag även utgått från en diskursanalytisk 

ansats. Widerberg (2002, s. 156-157) diskuterar ordet diskurs och menar att det kan vara 

givande att tänka i termer av diskurser vid textanalys för att få större förståelse för vad som 

sägs. Hon förklarar diskurs på följande sätt:  

 

Diskurs är ett slags metasamtal som omfattar strukturerade övertygelser, rationaliteter, logiker och 

kunskapsformer som alla i ett samhälle förhåller sig till då de fattar beslut, argumenterar och prioriterar. 

Man positionerar sig och ger en bild av sig själv i förhållande till något eller någon just genom diskurser. 

 

Att sedan genomföra en textanalys och försöka se till diskurser är utrymmeskrävande menar 

Widerberg (2002, s. 159-160) och därför måste man begränsa antalet analyser. Som följd av 
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detta bör man också motivera de texter man har valt. Jag har begränsat mitt antal till att 

analysera fyra läroböcker, med en motivering som går att läsa i kapitel 1.2.  

 Ingen metod är helt problemfri. Johansson och Svedner (2006, s. 65) diskuterar en vanligt 

förekommande kritik om subjektivitet, nämligen att människor uppfattar sammanhang och 

resonemang olika beroende på sitt perspektiv. Dessutom menar de att detta gör att man finner 

intresse och fastnar för olika saker i texten. Detta faktum gör att textanalyser är svåra att 

genomföra men likväl måste man sträva efter så stor exakthet som möjligt. Bergström och 

Boréus (2012, s. 83-84) tar upp ett problem med just kvantitativ innehållsanalys, nämligen 

validiteten vid ordberäkning. De menar att ord kan vara mångtydiga samt att ord kan vara vaga 

i den meningen att de inte har klart avgränsande innebörder. Ytterligare ett problem är att 

diskursens betydelse förändras över tid. Det sistnämnda tror jag dock inte kommer att vara mitt 

största hinder eftersom samtliga läroböcker är utgivna sedan 2008.  

 

4.1.2 Utgångspunkt diskursanalytisk ansats 

Den diskursanalytiska metoden jag utgår från har använts av Moira von Wright (1999). von 

Wright har gjort en undersökning på jämställdhet i fysikläromedel. Hon undersökte hur 

läroböcker konstruerade genus och vilka perspektiv som presenteras genom text- och 

bildanalyser. Dock studerade hon enbart de bilder som kunde kopplas till brödtexten, alltså inte 

bilder som presenterades fristående (ibid, s. 54). Det von Wright kom fram till var att 

fysikläromedel värderar manligt genus över kvinnligt genus, samt att den naturvetenskapliga 

världsbilden får tolkningsföreträde.  

 von Wright (1999, s. 46, 49) menar att en jämställd text inte implicit förutsätter vem läsaren 

är och dess bakgrund, den är öppen för variation och olika elevers livsvärldar. Vidare poängterar 

hon att läromedelsförfattare medverkar till att skapa och återskapa diskurser genom sitt val av 

vad som inkluderas i böckerna och vad som förbises. Språkbruket i texten är väldigt viktigt, 

vem författarna vänder sig till och vilka elever de erkänner som ”vi” i texten.  

 Den metod von Wright (1999, s. 54) använde sig av var att ställa frågor till texten med 

syfte att analysera texternas förhållningssätt och konsekvenser i ett genusperspektiv. De frågor 

man formulerar ställer man därefter till innehållet i de utvalda texterna och detta 

tillvägagångssätt är det jag också använt. Såvida man ställer samma frågor till samtliga texter 

blir de också, enligt henne, ekvivalent behandlade (ibid, s. 50-52).   

 Med inspiration ur detta skapade jag egna frågor att ställa till innehållet jag analyserar. 

Följande frågor har tagits fram för att kunna besvara mitt syfte och frågeställningar och har 

skapats för att få en djupare förståelse för innehållet i läroböckerna. Man bör däremot ta hänsyn 

till att andra frågor än de jag valt har kunnat användas. Resultatet kan alltså variera beroende 

på vem och vilka frågor som används för att undersöka objektet.  

 Frågorna som ställs till de undersökta läroböckerna är: 

 När nämns Mellanöstern och hur beskrivs området i text?  

 Vad förmedlar bilden till betraktaren? 

 

  



14 

4.2 Bildanalys 

Anledningen till att jag valt både text- och bildanalys är för att läroböcker har många bilder som 

illustrerar något i texten och att bortse från dem anser jag skulle öka en risk att inte fullt förstå 

innebörden i texten.   

 I boken Lärobokskunskap skriven av Staffan Selander (1988) diskuteras hur bilder kan 

användas på olika vis i pedagogiska sammanhang. De kan fungera som stöd till en text, 

exempelvis när texten nämner en person och bilden visar denne person. Bilden kan också ha 

syfte att lätta upp en text såsom en karikatyr, eller att verka som självständig information, 

exempelvis genom att placera två bilder bredvid varandra som illustrerar olika världar (ibid, s. 

118-119). Selander (ibid, s. 14) argumenterar också för hur bilder förmedlar kunskap och moral 

och att de kan ha flertal olika värden, bland annat som kunskapsbärare i läroböcker men även 

som nyhetsförmedlare eller konst samt i film. 

 Björkvall (2012, s. 307) påpekar också att texter inte ensamt spelar huvudrollen. Han menar 

att kombinationen av språk, bilder och illustrationer gör perspektiv tydligast. Enligt honom 

visar bilder ofta attribut hos personer eller ting för att skapa betydelser knutna till identiteter 

eller det som det avbildade är. Dessa attribut kan i sin tur många gånger ge uttryck för sådant 

som anses ideologiskt laddat (ibid, s. 328). Detta väcker en förståelse för hur angeläget det är 

att inte utesluta bildanalyser i min undersökning. Dessutom menar Selander (1988, s. 91) att 

bilder används i större utsträckning i dagens läroböcker och att bilder generellt sett har blivit en 

större förmedlare av information i samhället.  

 Det finns dock skillnader mellan språk och bild som man måste vara medveten om och 

Björkvall (2012) berör detta. Den viktigaste skillnaden menar Björkvall är att språket främst 

berättar om världen och bilder visar den. En vanligt förekommande kritik mot bildanalyser är 

de kan bero på personens omvärldskunskaper och att sådana närläsningar får lägre reliabilitet 

om personen inte följer förutbestämda kriterier som den förhåller sig till (ibid, s. 342). Detta är 

således något som även är aktuellt i min undersökning. Vidare skriver Björkvall (ibid, s. 348) 

dock att fördelen med bildanalyser är att man kan diskutera maktfrågor genom den. Det som 

går att tolka i bilden grundar sig även i de diskurser som är aktuella samhällsfenomen. Enligt 

honom kan man alltså koppla det som den visuella texten visar till de generella diskurser som 

råder i samhället. 

 

4.3 Metodreflektion  

Uppsatsen har haft text- och bildanalys av diskursanalytisk ansats som metod. Detta gjordes för 

att resultatet skulle bli mer djupgående och inte bara en redovisning av ämnet, i exempelvis 

antalet gånger något nämns, som en kvantitativ metod hade kunnat presentera. För att 

undersökningen skulle bli djupgående använde jag mig av både en innehållsanalys där jag sökte 

explicita beskrivningar samt aktiva frågor under läsningen som ställdes till samtliga läroböcker. 

Att jag använde mig av samma frågor till alla läroböcker anser jag vara en fördel då det därmed 

blir lika behandlade. Det gör också att jag kan jämföra böckernas resultat med varandra för att 

se skillnader och likheter. Hade jag däremot valt olika frågor till alla hade jag inte kunnat 

redovisa en sådan jämförelse på samma sätt. Anledningen till att jag valde von Wrights 
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analysfrågemetod var för att den metoden besvarade hennes syfte bra och det var även 

applicerbart på mitt material. 

 Resultatet av text- och bildanalyser kan dock variera beroende på vem forskaren är och 

vilka frågor som ställs, vilket är nackdel man måste vara medveten om. Som Johansson och 

Svedner (2006) menade finns det en risk med subjektivitet då människor uppfattar sammanhang 

och resonemang olika beroende på sitt eget perspektiv. I detta fall kan det vara så att jag har fått 

svar på det jag letat efter och därför möjligen analyserat innehållet annorlunda än vad en annan 

person hade gjort. Ytterligare en nackdel med min valda metod är att mina associationer är 

privata och att min relation till ämnet påverkat vad som presenterats i resultatet. För att kringgå 

denna risk hade jag kunnat kombinera min metod med en kvantitativ ord- och sidberäkning. Jag 

ansåg däremot att en sådan undersökning skulle bli allt för omfattande och avgränsade min 

metod därefter.  
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5. FRAMSTÄLLNINGEN AV MELLANÖSTERN I LÄROBÖCKERNA  

 

Nedan visas resultatet av innehållet i läroböckerna. De besvaras enligt de två analysfrågor jag 

ställt till texten och kopplas samman med de tidigare studier och teorier som presenterats. En 

tabell över de analyserade läroböckerna visas också nedan för att ge en bättre överblick över 

vilka böcker som har undersökts. 

Tabell 1. Analyserade läroböcker. 

Titel Författare Förlag Utgivningsår Antal sidor Upplaga 

Geografi 1 Wiklund Capensis 2012 299 1 

Geografi 1: 
människan, 

resurserna, miljön, 

hållbar utveckling 

Östman Liber 2011 314 3 

Geo: Geografi för 

gymnasiet 

Andersson, 

Persson, Porsne, 

Schellenberg 

Gleerups 2008 366 1 

Vår planet 1 Sandelin och 
Andersson 

Liber 2011 302 2 

 

5.1 När nämns Mellanöstern i läroböckerna och hur beskrivs området? 

Geografi 1 (Capensis) 

Boken har ett inledande introduktionskapitel där världsbilder, kartor och sådant som är typiskt 

svenskt skildras. Egypten och Babylonien (nuvarande södra Irak) är de första av Mellanösterns 

länder som nämns och det görs när tidiga civilisationer och vetenskapsmän beskrivs. Egypten 

och Irak uppges ha haft en av de tidigaste civilisationerna i världen och Eratosthenes ges som 

exempel på en vetenskapsman som bedrev sina studier i Alexandria. Egypten beskrivs därefter 

mest i samband med Nilen och när städer diskuteras. Kairo anges vara en av de mest förorenade 

städerna i världen och är helt beroende av Nilens vatten för att genom konstbevattning kunna 

bruka jorden i stadens närhet. Qattarsänkan i Egypten beskrivs också som ett omdiskuterat 

område på grund av att stora katastrofer skulle ske om havsnivåytan höjs.   

 Denna lärobok avslutar varje kapitel med arbetsfrågor där Mellanöstern vissa gånger 

nämns. En av dem är en arbetsfråga som ber läsaren mäta avståndet mellan Kairo och Kapstaden 

på två kartor i boken och sedan jämföra dem, samt ange vilka projektioner som använts i 

respektive karta. Andra arbetsfrågor finns i kapitlet om klimatologi samt om staden där man 

ombeds diskutera var Nilens källflöden finns och rangordna världens storstäder i 

storleksordning varav Teheran och Kairo är två av städerna. Kairo har tidigare i boken beskrivits 

som Afrikas och arabvärldens största stad och Teheran har presenterats i en tabell över de 

folktätaste stadsområdena i världen där staden var på sjätte plats. Man ska även undersöka några 

geografiska perspektiv (Wiklund, 2011, s. 282) i en av städerna och jämföra med klassen. Den 

sistnämnda arbetsuppgiften är något jag skulle tolka som en erbjudande text. Molin (2006, s. 

188, 196) menade att lärobokstexter ofta påbjuder kunskap och inte ger chans för eleven att 

själv reflektera över texten. Jag tycker dock att denna uppgift gör det, då eleven själv får 
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bestämma vad ett geografiskt perspektiv innebär och därmed också avgör vad man vill diskutera 

med resten av klassen.  

 Som Berg (2005, s. 59) menade nämns svåra förhållanden i området ofta, i detta fall de 

stora flyktingströmmarna. Berg beskrev det som att Mellanöstern anses vara motpolen till 

Västerlandet, vilket man kan tolka som att denna lärobok bekräftar då den beskriver att många 

iranier har flytt till Sverige sedan sena 1980-talet på grund av oroligheter i hemlandet. Med 

andra ord menar läroboken att många migranter sökte sig till Sverige för att det var ett bättre 

land att leva i. Enligt läroboken har sedan ca 14 procent av dem återvänt till Iran. 

 Författaren skriver också om att Mellanöstern förväntas ta en allt större andel av 

världsekonomin fram till 2050. Detta grundar sig i deras ekonomiska utveckling och den 

demografiska övergång de förväntas genomgå. En anledning till detta kan vara det som boken 

tar upp i ett senare kapitel, om globalisering, att arabvärlden har varit ett av världens fyra största 

globala aktörer sedan Berlinmurens fall 1989. Alla fyra aktörer beskrivs dock befinna sig i olika 

typer av problem idag och i arabländerna påstås diktaturer vara problemet. Vilka länder som är 

arabländer framgår däremot inte. Detta kan skapa problem om läsaren har mindre kunskap i 

ämnet, då den kan dra slutsatser om att alla invånare i Mellanöstern är araber, eftersom media 

inte sällan kopplar samman dessa, men som däremot inte stämmer.  

 Jämställdhet är ett ämne som diskuteras i bokens befolkningskapitel. Tidigare citerade jag 

Esposito (2011) som redogjorde för hur ett närliggande lands första kvinnliga premiärminister 

senare blev mördad och att resterande länder i de muslimska samhällena i Mellanöstern enbart 

har manliga ledare. I läroboken bekräftas också detta och det nämns att några av de minst 

jämställda länderna i världen tillhör Mellanöstern – Jemen och Saudiarabien, samt Pakistan som 

Esposito hänvisar till. Texten påpekar dock att undersökningen var gjord år 2010, så situationen 

idag kan se annorlunda ut. Fortsättningsvis skriver författaren att Irak är ett av världens mest 

korrupta länder. Tilliten till varandra i samhällen anses vara liten enligt boken och man jämför 

detta med att säga att bland annat Sverige och Danmark är två av de minst korrupta länderna i 

världen.  

 Det som skrivs om den arabiska halvön är mestadels sådant som sammanhänger med 

ländernas oljetillgångar. Saudiarabien uppges ha ett högt ekologiskt fotavtryck på grund av det, 

en av världens största containerhamnar sägs finnas i Dubai och området anses också ha byggt 

upp enorma förmögenheter på sin olja (Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Kuwait). 

Nyligen nämnda länder anses också investera mycket av sitt kapital i västvärlden, vilket nämns 

i kapitlet om globalisering under ämnet för- och nackdelar.   

 

Geografi 1 (Liber) 

Lärobokens inledande kapitel är om kartografi. Där beskrivs framförallt framstående grekiska 

vetenskapsmän, men även Eratosthenes som verkade i Egypten. Ett flertal gamla kartor finns i 

boken där Egypten och gamla Mesopotamien (nuvarande Irak) många gånger finns avbildat. 

Författaren nämner även hur kyrkans makt under medeltiden påverkade kartornas utseende till 

den grad att projektioner och gradnät inte ens fanns med, samt att Jerusalem mestadels användes 

som centrum i kartorna. Araberna bevarade däremot detta och det var via översättningar från 

arabiska som den kristna världen, efter medeltiden, upptäckte grekernas världsbild och kartor. 
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(Östman, 2011, s. 20). Här synliggörs en kollektivisering där araberna får stå för de arabiska 

vetenskapsmän som förmodligen bevarade kartorna. Även grekerna kollektiviseras i detta 

avseende, trots att man tidigare i boken talat om grekiska vetenskapsmän.  

 När ämnet ökenklimat skildras förklaras även att arabiska halvön har sedimentär berggrund 

som är rik på olja och författaren beskriver det som viktigt att deras utvinningar inte orsakar 

störningar i ökenmiljön, genom exempelvis läckage i ledningar. (Östman, 2011, s. 210). 

Saudiarabien nämns också när boken redogör för gästarbete i länder och att de mer belönade 

invånarna även investerar i jordbruksmark i andra länder, exempelvis Etiopien. Huruvida detta 

är något som även förekommer i Sveriges kultur är däremot inget som framförs. Enligt boken 

finns ca 65 procent av världens oljereserver i Mellanöstern och Saudiarabien beskrivs vara det 

oljerikaste landet i världen, vilket de Blij (1997) också menade. Därefter skriver författaren att 

detta är ett politiskt problem – att ett enda område har så stor andel av en naturresurs som hela 

världen efterfrågar. Författaren menar också att Mellanöstern tjänar stora pengar på oljan, samt 

kan ställa höga krav på andra länder vid förhandlingar eftersom alla är i behov av oljan. Detta 

överensstämmer med det Esposito (2011, s. 230) menade hände efter oljeblockaden 1973. Just 

oljeblockaden är dock inget som nämns i denna lärobok, men att hela världen blev beroende av 

den arabiska halvöns oljetillgångar framkommer tydligt. Dessutom tyder sig denna läroboks 

beskrivning om att länderna tjänar stora pengar motsvara de uppgifter Esposito (ibid) bekräftade 

om att länderna sedermera har kunnat ge ekonomiskt stöd till olika byggnadsprojekt. Däremot 

har Mellanöstern även här kollektiviserats. Mitt exempel ovan visar på att alla länder i 

Mellanöstern likställs i denna fråga, ungefär som att Jordanien tjänar lika mycket pengar på 

oljan som Saudiarabien, trots att det tidigare mest varit den arabiska halvön som i boken fått 

representera den största oljeutvinningen. Ser man dessutom tillbaka till det de Blij skrev om 

oljefördelningen (se 2.4) påpekar han att fördelningen även är ojämn mellan länderna i 

Mellanöstern. Detta är något jag anser att läroboken skulle kunnat nämna också. 

 Tredje kapitlet som Mellanöstern nämns i är om befolkning och mänsklighet. 

Befolkningsutveckling är ett ämne som behandlas och i det avsnittet jämför boken ofta olika 

länder med västvärldens länder, mestadels för att belysa skillnader, till exempel i 

befolkningstäthet. Flodområden i Mellanöstern beskrivs vara mycket tätbefolkat (kring Nilen, 

samt Eufrat-Tigris) och även oljesamhällen på arabiska halvön. Mellanöstern ges också som 

exempel bland de områden där den snabbaste folkökningen sker i världen. Vidare redogörs för 

hur familjer i dessa länder inte sällan har åtta till tio barn på grund av att det är en nödvändighet 

eftersom barnen hjälper till i jordbruksarbetet. Fortsättningsvis nämner läroboken (Östman, 

2011, s. 71) I dessa länders kulturmönster ingår också att det är bra och önskvärt att ha många 

barn. Här syns ett explicit markerande att deras kultur är annorlunda från våran. Dessutom är 

min tolkning att det inte är kulturen som är en avgörande faktor om en folkgrupp ofta har stora 

familjer, utan att det snarare beror på demografiska och ekonomiska skäl. Det har trots allt varit 

önskvärt att ha många barn i Sverige också, för inte alltför länge sedan, och därför känns 

ordvalet kulturmönster aningen opassande. Bokens påstående överensstämmer med ett 

antagande om att barnarbete är vanligt i nämnda länder, vilket däremot är förbjudet i Sverige. I 

samma kapitel redogör författaren för Sveriges befolkning varav en underrubrik är migration. 
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Iran och Irak uppges vara länder vars många invånare har migrerat till Sverige de senaste 

decennierna.  

 Att den arabiska halvön är ett av världens torraste områden är något som tydliggörs. 

Läroboken utnämner Jemen, Kuwait, Oman, Förenade Arabemiraten, samt Saudiarabien som 

detta. Även Jordanien och Israel kategoriseras under denna beskrivning. Det 

uppseendeväckande i bokens redogörelse för världens torraste länder är att sju av de tio länder 

som nämns tillhör Mellanöstern. Någon vidare förklaring till varför dessa länder anses vara 

bland de torraste framgår inte, vilket däremot forskare som de Blij (1997) förklarar beror på 

dess ökenklimat. Att inte ge en djupare förklaring kan skapa förvirring hos läsaren och göra så 

att den inte en vidgad förståelse för det som skrivits. Däremot klargör läroboken att det är 

ojämnt fördelade vattenresurser i världen och att ett typiskt bristområde är Mellanöstern. Boken 

nämner också att det råder vattentvister mellan länderna Iran och Irak, samt Jordanien och 

Israel. Detta kan man koppla till att de länderna är torra men det förklarar inte varför just 

arabiska halvön har problem med torka. En bra motbild ges dock när vattentvisterna benämns. 

När läroboken exemplifierar med Irak och Irans vattenkonflikt upplyser den också om att 

länderna idag samarbetar trots förekommande motsättningar. Fortsättningsvis redogör boken 

även om andra naturgeografiska påfrestningar, exempelvis jordbävningar. Författaren beskriver 

hur Turkiet, Iran och Irak har haft stora jordbävningar de senaste decennierna och samtliga tog 

tusentals människors liv.  

 

Geo: Geografi för gymnasiet (Gleerups) 

Likt de övriga böckerna nämns området Mellanöstern mycket när författarna diskuterar ämnet 

naturresurser och energikällor. Enligt läroboken finns nästan två tredjedelar av världens 

oljetillgångar i Mellanöstern. Författarna nämner dock även att större delen av den olja Sverige 

förbrukar kommer från Nordsjön men skriver samtidigt på en annan sida att oljan som anländer 

med tankers till våra raffinaderier kan mycket väl komma från Mellanöstern (Andersson et al., 

2008, s. 262). Följaktligen beskrivs hur många av de rika länderna i Mellanöstern brukar 

använda sig av gästarbetare. De flesta sägs vara unga män och kvinnor från fattigare länder som 

dessvärre riskerar att utnyttjas och få dåliga arbetsvillkor. 

 Qatar är ett land från arabiska halvön som förekommer i läroboken. Det presenteras i en 

tabell som framställs över länder med högst BNP/capita. Tabellens siffror är däremot från 2007 

vilket gör att den är lite daterad idag och siffrorna behöver därmed inte vara korrekta i dagsläget. 

Qatar hamnade på plats fyra i tabellen, att jämföra med Sverige som var på plats åtta. En annan 

tabell som presenteras visar antal invånare bland utvalda städer där Kairo är på nummer 16 och 

Istanbul och Teheran delar nummer 21 (tillsammans med Rio de Janeiro). Huruvida det är 

världens största städer som rangordnas eller bara ett antal utvalda storstäder framkommer inte.  

 Såsom tidigare böcker har även denna lärobok med några av Mellanösterns länder i sitt 

kapitel om kartografi och när författarna beskriver den antika världen. De beskriver bland annat 

hur Eratosthenes verkade i Alexandria i Egypten men även att stadsplaneringen redan under 

antiken använde sig av rutnätsmönster och att det främst gjordes i Egypten och Induskulturen 

(nuvarande Pakistan). Något som framkommer är också att under antiken använde greker och 

romare rutnätssystem när de anlade nya städer (Andersson et al., 2008, s. 310) vilket får läsaren 
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att förstå att makten tillhörde grekerna och romarna under den perioden. Stadsbildningar vid 

flodkulturerna kring Eufrat-Tigris och Nilen beskrivs som några av de första civilisationerna 

och uppges ha skett för flera tusen år sedan. Här anser jag att läroboken hade kunnat utveckla 

detta och nämnt, som de Blij gör (se 2.4), att Bagdad är ett sådant exempel på en nuvarande 

stad som är belägen vid Tigris. Detta hade skapat en djupare förståelse hos läsaren att 

flodkulturer inte enbart var vanligt förut, men även nu. Boken beskriver också hur många kartor 

under medeltiden visar Jerusalem som centrum. Detta var något jag även uppmärksammande i 

Geografi 1 (Liber) och tyder på att Jerusalem, som ändå ingår i Mellanöstern vars majoritet 

anses vara muslimer, har varit av stor betydelse för det kristna samhället. Som Said (1995, s. 

75, 79) menade har detta varit sådant som skapat oroligheter bland folk för att både muslimer 

och kristna lever i samma områden och det skulle kunna leda till konflikter.  

 Vidare nämns området som en farozon och känsligt område för naturkatastrofer på grund 

av de plattgränser många av länderna ligger vid. Enligt författarna är det arabiska, iranska och 

turkiska plattorna som kommer i kläm och de hänvisar till det som en geologisk knipa. 

Dessutom beskriver författarna att stora flyktingvågor från länder i området har skett de senaste 

decennierna och att det beror på oroligheter i deras hemländer. Många iranier, irakier och 

palestinier uppges ha flytt från förföljelse och enligt boken kom många till Sverige under 1990-

talet. Ytterligare invandring skedde efter USA:s anfall mot Irak år 2003 och då var de främsta 

migranterna just irakier. Författarna nämner dock även att invånare i dessa länder även har 

migrerat till andra, mer närliggande länder. Ett exempel på detta ges med Afghanistan som var 

ett stort flyktingland under 1990-talet och att miljontals invånare flydde till Iran. Genom att 

författarna ger denna beskrivning förstår man att alla flyktingar i Mellanöstern inte alltid har 

valt att fly västerut, som till Sverige. De har även begett sig till närmre länder, men som trots 

det ändå möjligen inte har varit lika politiskt trygga som Sverige. 

 Klimatet och vattenfrågor är också något som nämns och Mellanöstern indelas som 

ökenklimat samt uppges ha vattenbrist i flera av länderna. Anledningen som ges är att många 

av dem delar på samma floder. Nilen, Eufrat och Tigris är två exempel på floder som rinner 

genom ett flertal länder och där samtliga länder vill få lika mycket vattenresurser som möjligt. 

Detta har lett till vattenkonflikter mellan länderna och bokens exempel med Eufrat och Tigris 

förklarar konflikten med att källorna till dessa floder är i Taurusbergen i Turkiet. På grund av 

det vill Turkiet ha sin andel, likaså Syrien där floden rinner igenom och slutligen Irak. Turkiet 

och Syrien uppges ha byggt dammar som vattenreservoarer till konstbevattning för att gynna 

jordbruket, men något avtal om hur vattnet ska fördelas mellan länderna finns inte. Även Israel, 

Jordanien, Syrien och Palestinierna har, enligt författarna, en vattenkonflikt där samtliga länder 

är i behov av Yarmukflodens vatten. Det som hävdas ovan medför givetvis problem hos 

befolkningen vilket gör att läsaren kan tolka dessa faktorer som ytterligare några av de 

oroligheter som tvingar folk att fly.  

 Efter varje kapitel följer ett par arbetsfrågor som behandlar ämnet där läsaren uppmanas 

beskriva olika begrepp samt några större diskuterande frågor. En fråga som behandlas i kapitlet 

om hav är om Genesaretsjön och Jordanfloden där läsaren uppmanas jämföra med de politiska 

gränserna och diskutera vattenförsörjningen och de problem som kan uppstå. Likaså denna 

fråga tolkar jag som en erbjudande fråga (Molin, 2006, s. 188, 196), likt en arbetsfråga som 
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analyserats från boken Geografi 1 (Capensis) eftersom den uppmanar läsaren att själv reflektera 

över vilka problem som kan uppstå och varför. Jag föredrar också när böckerna, efter varje 

kapitel, innehåller några arbetsuppgifter som både är beskrivande och diskuterande snarare än 

när de återfinns i slutet av boken eller inte alls finns. Detta för att frågorna kanske läses av flera 

om det ingår i bokens handling, än om alla frågor är i slutet av boken. 

 

Vår planet 1 (Liber) 

Denna lärobok var den enda där Mellanöstern förekom nästan lika ofta i bild som i text. Det är 

även bara i denna bok som regionen Mellanöstern förklaras något. Författarna skriver att Hur 

vi benämner olika områden i världen beror även på vårt geografiska läge i förhållanden till 

den. Främre Asien, Mellanöstern, Fjärran Östern har exempelvis fått sina namn utifrån deras 

lägen i relation till Europa. (Sandelin och Andersson, 2011, s. 12). Genom detta stycke visar 

också författarna att det finns en etnocentrism bland utformandet av regioner och att de förklaras 

utifrån hur de är beläget till Europa. Likt Olsson (1986, s. 195) menade utgör vår del av världen 

det som den övriga världen jämförs med. I läroboken beskrivs också att dessa benämningar har 

använts under väldigt lång tid men att deras geografiska utbredning kan vara lite otydlig. Ingen 

av de tidigare läroböckerna jag granskat har problematiserat detta och jag anser det vara bra att 

likväl en bok förtydligar detta eftersom Mellanösterns region har förflyttats över tid (NE, 2016) 

och inte alltid innefattar samma länder enligt alla.  

 Såsom tidigare läroböcker har även Vår Planet 1 inkluderat Egypten i sitt kapitel om 

kartografi. Författarna skriver att i nuvarande Turkiet började folk rita kartor för över sex tusen 

år sedan, samt att kulturerna i Egypten och Mesopotamien använde sig av kartor. Boken 

förklarar också att Jerusalem avbildades som centrum i många kartor under medeltiden då det 

religiösa inflytandet blev starkare.  

 Nilen förekommer frekvent i bokens vattenkapitel och vattenresurser är ett annat ämne i 

kapitlet där Mellanöstern ges mycket utrymme. Gällande Nilen förklaras det bland annat att den 

havsnivåökning som pågår har och kan komma att orsaka flera stora översvämningar vilket 

medför konsekvenser för invånarna runt deltat. Vidare beskrivs hur Nildalen är ett väldigt 

tätbefolkat område och antalet invånare uppskattas till sex miljoner. Detta överensstämmer med 

de Blijs beskrivning (se 2.4). Alla invånare, samt värdefulla jordbruksmarker och historiska 

kulturarv kan, enligt författarna, komma att hotas om havsytan höjs ytterligare en meter. 

Angående vattenresurser beskrivs det att man redan för fem tusen år sedan, i Egypten och Irak, 

började utnyttja kanaler för konstbevattning. Egypten beskrivs därefter som ett land vars snabba 

befolkningstillväxt har blivit problematisk på grund av att mark- och vattenresurserna inte är 

tillräckliga för alla invånare. Författarna skriver att redan när denna lärobok utgavs har 

invånarna svårt att livnära sig och enligt dem uppskattades det att Egyptens befolkning skulle 

öka med 14 miljoner under perioden 2005-2015. Nilen uppges också ha orsakat en del 

konflikter mellan de länder som delar på floden. Likaså Eufrats vatten har blivit en konfliktfråga 

då staterna som delar floden inte har kommit överens om hur mycket vatten varje stat ska få ta 

ur en vattentäkt. Författarna menar att flera av dessa vattentvister sedan har lett till krig mellan 

länderna. Angående detta utelämnas dock Tigris som enligt de Blij (1997) också är en del av 

vattenkonflikten då de båda floderna bildar en gemensam flod som gränsar till Iran. Att denna 
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flod inte nämns som en del av problematiken anser jag vara märkligt, men författarnas exempel 

visar ändå orsaken bakom konflikten, det vill säga att det inte finns någon överenskommelse 

om vad respektive stat får göra. 

 Befolkningsfrågor är ännu ett ämne där Mellanöstern förekommer. Först beskrivs hur 

dagens människa för omkring 90 000 år sedan nådde Mellanöstern och att homo sapiens kom 

sent till vår kontinent, för cirka 40 000 år sedan (Sandelin och Andersson, 2011, s. 143). 

Därefter sägs det att naturfyndigheter har fått folk att söka sig till platser där de finns och 

exemplifieras sedan med områden kring oljefälten på den arabiska halvön som uppges ha 

befolkats på så vis. Fortsättningsvis skriver författarna om befolkningsökning och att 

födelsetalen i området anses vara på en stabil och hög nivå. Jemen och Palestina nämns som 

två länder där kvinnor i genomsnitt föder fem till sex barn. Vilken siffra Sverige har nämns inte, 

men på den föregående sidan förklaras att flera europeiska länder ligger på eller under 

reproduktionsnivån. Befolkningsomflyttningar mellan länder diskuteras också och där beskrivs 

hur Förenade Arabemiraten och Kuwait har en stor andel gästarbetare, närmare bestämt 68 

procent samt 49 procent av den totala befolkningen. Majoriteten av dessa gästarbetare uppges 

arbeta inom oljeindustrin och den pull-faktor som anges är att arbetsmarknader med högre löner 

än de i individernas hemland kan få folk att emigrera.  

 Nuvarande Mellanöstern har även enligt läroboken de äldsta städerna som känns till. 

Författarna nämner att de är mellan 8000-10 000 år gamla och ger exempel på Jeriko (Syrien), 

Ur (Irak) och Merimde (Egypten) som tillhör bland de tidigaste. Andra städer från Mellanöstern 

som nämns i läroboken är Mecka, Jerusalem och Istanbul som anges vara religiösa säten med 

ett globalt inflytande. De sistnämnda beskrivs även vidare under temat städer man förknippar 

med en sorts verksamhet och att städer har olika funktionalitet.  

 Slutligen förekommer Mellanöstern under ämnet migration och i synnerhet migranter till 

Sverige. Författarna inleder ämnet med att skriva om att Sveriges invandrare, förr i tiden, 

mestadels kom från Finland, Jugoslavien, Grekland och Italien men att under 1980-talet 

ändrades det. Då uppges allt fler människor från bland annat Libanon, Iran och Irak komma för 

att söka skydd från krig och förtryck. Därefter beskrivs det att antalet invandrare, under senare 

år, har varierat beroende på situationen i omvärlden. Författarna nämner att asylpolitiken i 

Sverige skärptes på 1990-talet och att allt färre beviljades uppehållstillstånd som flyktingar efter 

det.  

 

5.2 Vad förmedlar bilden till betraktaren? 

Geografi 1 (Capensis) 

De bilder som fanns i denna lärobok var inte så många till antalet som förmedlade något om 

Mellanöstern. Av de fem som gick att hitta föreställde tre av dem Turkiet.   

Den första bilden från Turkiet (s. 8) är på Bosporen som är ett sund och en del av gränsen 

mellan Europa och Asien. Bilden beskriver att Istanbul ligger på båda sidor om vattnet och 

området ser väldigt harmoniskt ut med gamla byggnader längs sundet och en båt mitt i vattnet 

som troligtvis agerar transport av något slag. Det ser inte lika urbaniserat ut som den bild man 

fått av media. En annan bild från Turkiet (s. 63) visar Tuz Gölü som är en av världens största 

saltsjöar. Det står en kvinna på bilden med solhatt och himlen syns vara klarblå, men i övrigt är 
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det tomt på bilden. Bildtexten menar att kvinnan vid den avloppslösa saltsjön har en väldigt 

kort skugga och att sommaren är varm och nederbördsfattig. Brödtexten diskuterar jordaxelns 

lutning och solinstålning. Min tolkning av bilden är att den visserligen visar den korta skugga 

som beror på solen, men lämnar samtidigt betraktaren utan något svar på varför det har bildats 

en saltsjö där. Därför anser jag att en annan bild hade kunnat användas, möjligtvis någon som 

illustrerar öken, för att inte ge ut mer information i bildtexten än vad som besvaras i brödtexten.  

Ytterligare en bild på Turkiet visas (s. 239) men denna gång föreställer det en man som 

målar Coca Colas logga på en fasad. På fasaden vajar även en turkisk flagga i vinden. Bildtexten 

under beskriver globaliseringens effekter och exemplifierar det med företaget Coca Cola. 

Samtliga bilder från Turkiet får landet att framstå som relativt harmoniskt jämfört med den text 

i boken som beskriver Mellanöstern. Bilderna framställer främst naturgeografiska förhållanden 

och även globalisering som kan ge både för- och nackdelar för ett land. Man kan tolka den 

sistnämnda bilden som att mannen har fått ett arbetstillfälle tack vare det stora företaget. 

Huruvida arbetsvillkoren är rättvisa eller inte är dock en annan fråga. Den bilden skulle jag 

också tolka som en erbjudande bild (Molin, 2006, s. 188, 196) då det ger mer chans till 

reflektion än vad bilder på ett lands natur ger. De tidigare bilderna anser jag vara ett större 

konstaterande över att det är på ett visst sätt. Trots att Molin (ibid) diskuterade texter som 

erbjudande eller påbjudande har jag alltså också undersökt hur bilderna framställs. 

 Läroboken har flera världskartor och på en av dem som föreställer jordens litosfärplattor 

har den arabiska plattan markerats (s. 96). Pilar har dragits runtom plattorna för att visa i vilken 

riktning de rör sig och bilden visar att den arabiska plattan rör sig från den afrikanska plattan 

med två centimeter per år. Den här bilden är också erbjudande i den mån att om man är inne på 

ämnet kontinentaldrift och tar upp det som diskussion kan man ge eleverna chans att reflektera 

över vad som kan hända med kontinenterna när plattorna fortsätter att röra sig från varandra. 

Lämnar man däremot bilden i förbifarten är det lätt hänt att eleverna inte reflekterar över den 

och det som sker. Om jag inte hade de geografiska kunskaper jag har skulle jag inte förstå 

konsekvenserna av kontinentaldriften i det området genom att enbart se på bilden.  

 Den sista bilden på Mellanöstern i läroboken är på världens högsta byggnad, Burj Khalifa, 

i Dubai i Saudiarabien (s. 264). Enligt bildtexten rymmer byggnaden 1100 bostäder, samt 

kontorsutrymmen och hotell. Beskrivningen uppger också kostnaden som har beräknats till 10 

miljarder kronor. Denna bild bekräftar därmed det som tidigare stått om den arabiska halvön – 

att de har fått enorma förmögenheter tack vare oljetillgångarna, se 5.1. Det överensstämmer 

också med det som både Esposito (se 2.2) och de Blij (se 2.4) menar med att Förenade 

Arabemiraten har haft möjlighet att satsa mycket pengar på landets utveckling. Brödtexten på 

samma sida nämner däremot inte Dubai, så man kan tycka att de kunde exemplifiera detta med 

en bild på något av det som faktiskt nämns i texten, eller utveckla varför Dubai får representera 

det. 

 Om man sammanfattar intrycken av dessa bilder är det ingen av dem som förmedlar något 

absolut negativt. Förutom kartan över plattgränserna förmedlar bilderna det positiva med 

utvecklade transporter, industrialisering och globalisering. Man kan dock ifrågasätta det också 

och undra över varför det anses positivt att dessa länder börjar likna västvärldens allt mer och 
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till exempel varför en bild på Dubai användes som exempel på urbanisering när den platsen 

trots allt inte diskuteras i brödtexten.  

 

Geografi 1 (Liber) 

En av de första bilderna man möts av i boken (s. 8) är på en världskarta med vissa länder 

utskrivna och pilar som har dragits till närliggande länder. Denna bild vill visa tänkbara 

spridningsvägar för kunskap om jordbruk och nämner Syrien vars pil har dragits till de grekiska 

öarna och Västafrika. Bilden poängterar dock att den visar tänkbara vägar och att de inte 

behöver stämma. Som betraktare kan man däremot uppfatta bilden som ett generellt 

spridningsmönster för hur många kulturella ting kan spridas och då speglar bilden de 

antaganden som finns om att alla länder i Mellanöstern liknar varandra i kultur och värderingar. 

 Ytterligare världskartor har avbildats i boken och en av dem (s. 18) föreställer en 2000 år 

gammal världskarta som visar delar av Europa, samt Syrien, Egypten och arabiska halvön. På 

denna karta har även arabiska halvön och Egypten tecknats som betydligt större än hur man 

vanligtvis får se de länderna i svenska kartböcker. Det kan tänkas bero på en annan projektion 

eller att man inte hade möjlighet att mäta avstånd på samma sätt som man har haft under senare 

tid, med exempelvis flygfoton och satellitbilder.  

 Som tidigare nämnt jämför ofta innehållet i boken olika länder med varandra och särskilt 

förekommande är det vid världskartor. Ännu en världskarta jag noterade (s. 44) visade 

utvecklingsgrader och livsvillkor i världen. Färgskalan gick från att visa de 40 mest utvecklade 

respektive 40 minst utvecklade samt övriga länder. Majoriteten av Mellanöstern var färgad 

enligt kategorin Övrigt förutom Jemen som kategoriserades som en av de 40 minst utvecklade. 

Fortsättningsvis kategoriserades Israel som ett av de 40 mest utvecklade länderna, tillsammans 

med västvärlden. Precis som Berg (2005, s. 59) menade synliggör detta att Mellanöstern ses 

som en motpol till västvärlden eftersom inget land förutom Israel tillhörde de 40 mest 

utvecklade länderna. Att Israel ses som ett av världens 40 mest utvecklade länder tydliggör att 

det landet, till skillnad från övriga Mellanöstern, anses likna västvärlden i vissa aspekter.  

 I ett kapitel om migration syns en bild (s. 86) på en familj i ett immigrationscenter i Sverige. 

Bilden visar att de bor i ett trångt rum med två våningssängar. Alla på bilden ser nedstämda ut 

och en 4-årig flicka håller upp en bild på sin döda pappa som mördats i Bagdad, Irak. Texten 

under bilden på pappan säger att en terrorgrupp misstänks för brottet. Brödtexten på samma 

sida som bilden berättar om hur olika livssituationer kan kräva en flykt från hemlandet och att 

det oftast beror på krig, naturkatastrofer eller förföljelse. Just denna bild ger intrycket av att 

många familjer flyr från sådana områden och att många barns föräldrar har dött under 

omständigheterna som råder i deras hemland. Denna uppfattning överensstämmer med den bild 

Said (1995, s. 286) beskrev ofta förekommer hos folk då det är det man mestadels ser på 

nyheterna. Fortsättningsvis kan det faktum att ett barn är med på bilden tolkas som att 

fotografen vill förstärka medlidandet hos betraktaren. Bilden skulle likväl enbart kunna 

illustrera vuxna som har förlorat en närstående i området. 

 En annan bild (s. 88) som demonstrerar migrationen till Sverige de senaste decennierna är 

en bild vars rubrik lyder Varifrån kommer invandrarna?. På bilden har man skrivit ut ett antal 

länder samt skrivit siffran som visar antalet invandrare från det landet. Libanon, Syrien och Iran 
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pekas ut som de länderna med högst antal migranter. Bilden visar siffror på 20 000 från Libanon 

respektive Syrien, samt 50 000 iranier som sägs ha flytt under den iranska revolutionen 1979 

och Iran och Irakkriget under 1980-talet. Att så tydligt se de höga siffrorna kan uppfattas som 

förvånande för betraktaren. Det blir väldigt uppenbart hur många som har invandrat. Bildtexten 

under säger att majoriteten av arbetsinvandringen eller flytt till Sverige är från Mellanöstern 

eller andra delar av Europa. På samma sida visas även en annan bild som föreställer två kvinnor 

i heltäckande klädsel och slöja som enligt bildtexten firar sitt medborgarskap genom att äta 

prinsesstårta. Kvinnornas ursprungsländer nämns inte, men i och med att den bilden visas på 

samma sida som bilden över Varifrån kommer invandrarna? är det lätt att tolka det som att 

kvinnorna är från något land i Mellanöstern och de blir därmed representanter för alla invånare 

i området. Denna bild visar emellertid en mer positiv sida av migration till skillnad från bilden 

från immigrationscentret som diskuterades i stycket ovan. Om bilderna enbart visar negativa 

aspekter på krig och flykt kan betraktaren lätt få en känsla av missrepresentation och att 

människorna som befinner sig i de situationerna inte kommer att få leva under bättre 

förhållanden. Bilden på kvinnorna visar däremot att deras livsvillkor kan förbättras och ger 

betraktaren hopp om att det kan fortsätta så.  

 Slutligen visas en världskarta över existerande tunnelbanesystem (s. 298). Av länderna i 

Mellanöstern är det enbart i Kairo samt Haifa i Israel som tunnelbanor finns. Det kan uppfattas 

som att dessa städer är de enda som är lika moderna som västerlandets städer på grund av att de 

har mer utvecklad infrastruktur än resterande. 

 

Geo: Geografi för gymnasiet (Gleerups) 

Denna lärobok hade relativt många bilder som föreställer Mellanöstern. Den första bilden man 

möts av är en som visar analfabetismen i världen, som författarna även menar är ett stort 

könsrelaterat problem (Andersson et al., 2008, s. 31) De siffror som uppges för analfabetism i 

Mellanöstern är 51 procent hos kvinnor och 27 procent bland männen. Bilden visar siffror för 

hela världen och lägst antal står det att industriländerna har. Vilka länder som räknas in som 

industriländer utvecklas dock inte, men som läsare kan man anta att det i alla fall är västvärldens 

länder. Detta eftersom västvärldens länder inte heller nämns lika uttryckligen som de andra som 

kategoriseras som Latinamerika, Ostasien och Oceanien, Nordafrika och Mellanöstern, Afrika 

söder om Sahara, samt Sydasien. Även i detta fall synliggörs hur Mellanöstern beskrivs som en 

motpol till västvärlden där analfabetismen inte är lika utbredd (Berg, 2005, s.59). Att 

analfabetism är något man bör arbeta för att minska är nog allmänt vedertaget och det kan vara 

bra att betraktaren blir varse om ojämna förhållanden. Samtidigt markerar bilden väldigt tydligt 

att detta område inte är som vårat. 

 Många bilder som visas har med plattektoniken att göra. En bild (s.55) visar en världskarta 

över de litosfärplattor som finns, där författarna också har markerat hur den arabiska plattan 

och den afrikanska rör sig ifrån varandra. En annan bild (s. 65) visar just det området med de 

afrikanska, somaliska, arabiska, iranska och turkiska plattorna och deras rörelseriktningar. 

Bildtexten under beskriver också hur plattgränserna i Mellanöstern bildar ett invecklat och 

känsligt system där jordskalv är vanliga (Andersson et al., 2008, s. 65). På samma uppslag som 

den senare bilden visas en bild på en sönderrasad stad med byggnader och en mur. En helikopter 
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ses också flyga ovanför byggnaderna. Denna bild föreställer, enligt bildtexten, den 2000-åriga 

staden Bam i södra Iran som vid ett jordskalv år 2003 nästan helt förstördes. Omkring 30 000 

människor uppges ha omkommit och mer än 30 000 människor ska ha skadats.  

 Av de bilder som visas är även många av dem världskartor som symboliserar något. En av 

världskartorna (s. 12, 44) är en flödeskarta över oljeexport. Den tjockaste pilen som syns går 

från Oman och har dragits till alla världens kontinenter. Detta symboliserar att de flesta av 

världens länder får sin olja från den arabiska halvön. Det finns även en liten pil som går från 

Nordsjön, men den är inte ritad mot Sverige utan har istället dragits till Kanada. Ytterligare en 

världskarta (s.176) där Mellanöstern nämns är en världskarta över världens största 

avrinningsområden. Nilen är ett av de 21 avrinningsområden som nämns och även det enda som 

är beläget i Mellanöstern. En tredje världskarta (s. 268) som Mellanöstern finns representerad 

på är en karta över kända turistmål. Turistmålen har därefter kategoriserats enligt 

kulturhistoriskt resmål, vallfärdsort, semesterort, vintersportort, äventyrspark, samt 

naturresmål. De enda turistmål som är markerade i Mellanöstern är Mecka och Jerusalem som 

kategoriserats enligt vallfärdsort, samt pyramiderna vid Giza som kategoriserats som ett 

kulturhistoriskt resmål. Denna bild är i ett kapitel om turism och förutom de tre ovan nämnda 

turistmålen på bilden nämns inte Mellanöstern något i brödtexten i resten av kapitlet. På grund 

av att det inte gör det får man som läsare en bild av att det området inte är ett särskilt attraktivt 

resmål och att det inte finns mycket där som är meningsfullt eller extra intressant att besöka. 

 Angående bilder som inte är världskartor visar också en av dem på klimatet i området (s. 

169). Det är en bild på öken i Wadi Rum National Park i Jordanien där sand och några klippor 

syns. Himlen på bilen är väldigt blå och det är väldigt få moln. Att en sådan bild får representera 

Jordanien överensstämmer med den text som har beskrivit området tidigare, som menat att det 

är ett av de länder som har ett väldigt torrt klimat. Denna beskrivning återfinns även i de Blijs 

(1997) presentation av Köppens klimatklassificering över området. Jordanien visas även på en 

till bild (s. 182) som föreställer Israel, Jordanien, Libanon och Syriens vattenförhållanden och 

nederbörd per år. Mängden nederbörd är dock bara utritat i Israel, men de områden som gränsar 

till Jordanien har ändå minst mängd nederbörd per år, vilket gör att man kan tolka det som att 

Jordanien har snarlika förhållanden.  

 Det finns även två bilder i läroboken som jag fann extra intressant. Den ena föreställde en 

gråtande pojke med en kvinna i förgrunden som håller om honom (s. 126). Som betraktare 

tolkar man detta som att det är någon närstående till pojken. Bakom dessa finns flera till synes 

besvärade barn och kvinnor och män. Bildtexten bredvid säger att Beirutbor flyr Libanon när 

israeliskt flyg bombar områden strax intill staden. Kommer något land att ta emot dem som 

flyktingar? Och när kan de återvända hem? (Andersson et. al., 2008, s. 126). Denna bild är 

placerad i kapitlet om befolkning under rubriken migration. Att detta är något som förekommer 

i Libanon (och andra länder i Mellanöstern) är man numera van vid att höra i 

nyhetsrapporteringar och bilden är därför inget som förvånar. Bilden kan däremot göra så att 

betraktaren får en bild av att detta är det som representerar länderna och att man därmed 

förknippar Mellanöstern med krig och otäcka förhållanden. Fortsättningsvis används ännu ett 

gråtande barn i samband med en negativ händelse. I Geografi 1 (Liber) syntes också detta vid 

ett tillfälle och mina analyser för den bilden gäller också för denna. Fotografen vill möjligtvis 
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skapa större medlidande genom att inkludera barnet, snarare än att utelämna det och bara visa 

de vuxna.  

 Den andra bilden jag fann extra intressant var en bild som uppges vara tagen i Dubai vid 

en Formula 1-tävling (s. 326). Bildtexten säger Möte mellan olika kulturer vid Formula 1-

tävling i Dubai. (Andersson et al., 2008, s. 326) och föreställer fyra män iklädd Thawb (fotsid 

vit skjorta och rödmönstrad sjal på huvudet med svart fäste) som kollar på och ler mot tre 

kvinnor som går i högklackat, åtsittande T-shirt, keps och jeans eller kjol (kjolen går ovanför 

kvinnans knän). Kapitlet bilden finns med i är om regioner och samhällsplanering och texten 

innan diskuterar identitet och geografiska områden, där det beskrivs att man brukar tala om fem 

stora civilisationer i dagens värld, däribland den västerländska och den muslimska. Att döma 

av bilden ska detta vara ett exempel på olika civilisationer och hur de vanligtvis går klädd, samt 

hur individerna reagerar på att möta varandra. Alla män syns se åt kvinnornas håll men ingen 

av kvinnorna kollar på männen. På grund av att några män ser ut att le kan man tolka bilden 

som att de antingen inte är vana vid att kvinnor klär sig såsom de gör på bilden, eller att de inte 

är vana vid att vistas så nära främmande kvinnor. För mig som betraktare kan jag även relatera 

mer till hur kvinnorna klär sig och att männens klädsel, för mig, är mera främmande eftersom 

det inte tillhör normen i det svenska samhället att klä sig så. Bilden förklaras däremot inte vidare 

och verkar därmed som självständig information (Selander, 1988, s. 118-119). Till följd därav 

är det betraktaren själv som kan avgöra vilken av grupperna den känner sig tillhöra, men bilden 

uppvisar ändå många attribut som är knutna till en muslimsk respektive västerländsk identitet 

och markerar därmed att det skiljer människorna på bilden åt. Författarna hade däremot kunnat 

använda sig av andra aspekter som skiljer kulturer åt än könens användning av klädsel.  

 

Vår planet 1 (Liber) 

Som tidigare nämndes i 5.1 hade denna lärobok relativt många bilder som föreställde något om 

Mellanöstern. Den första bilden man möts av som man kan ifrågasätta är en världskarta över 

kulturella storregioner (s. 18). Denna karta har markerat ut alla storregioner med namn och alla 

områden utom Mellanöstern benämns med regionens eller landets namn, till exempel 

Europeisk, Indisk, Latin-Amerikansk (Sandelin och Andersson, 2011, s. 18). Mellanöstern, 

Nordafrika, samt några närliggande länder (bland annat Pakistan, Afghanistan, Armenien) 

benämns däremot som Islamisk (ibid.). Detta område som markerats som islamiskt kan 

visserligen tolkas så eftersom majoriteten av befolkningen anses vara muslimer och som 

Esposito (2011) menade har många av dessa länder, åtminstone i Mellanöstern, ett krav på att 

islam ska tillkännages som statsreligion. Frågan kvarstår ändå varför området Indien i så fall 

inte har markerats som hinduiskt, samt varför Europa inte har markerats tillsammans med 

exempelvis Nordamerika under benämningen kristet. 

  Även i denna lärobok visas jordens litosfärplattor och den arabiska plattan har markerats 

ut samt pilar som visar alla plattornas rörelseriktning (s. 53). Också klimatet är sådant som 

illustreras och i en av bilderna visas en svampformad sten i öknen (s. 87) som enligt bildtexten 

har eroderats fortare på den undre delen än den övre och därav fått sin svampform. Denna bild 

har jag visserligen sett i några av de andra läroböckerna också men platsen har inte nämnts. En 

annan bild som visar Mellanöstern och något som också ofta förekommit i andra läroböcker, är 
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ett översvämmat område vid Nildeltat i Egypten (s. 125). Det som syns i bilden är några 

industrier i bakgrunden förutom den stora mängd vatten som visas. Bilden är troligen menad 

som ett stöd för texten (Selander, 1988) som handlar om Nildeltats eventuella konsekvenser, 

vilket jag skrivit om i 5.1 och ger därmed en tydligare förståelse för hur området kan komma 

att drabbas när man även ser något visuellt.  

 Bilder på Mellanöstern förekommer också bland ämnet ekonomiska förutsättningar. En 

bild (s. 240) som illustrerar en världskarta har markerat Turkiet som ett NIC-land tillsammans 

med bland annat Kina, Indien och Mexiko. Ett NIC-land beskrivs därefter som ett nyligen 

industrialiserat land (Newly Industrialised Country) där inkomsterna snabbt har ökat hos 

länderna och som gjort att de närmar sig i-ländernas välfärdsnivå. Därefter syns en världskarta 

på världens stora handelsnationer (s. 243). Av Mellanösterns länder är enbart Saudiarabien 

markerat och enligt bildtexten är alla länder som står för minst en procent av världshandeln 

markerat. Varje markerat land har en stapel som är uppdelad i en färg för export och en färg för 

import. Det som syns på Saudiarabiens stapel är att deras export är betydligt högre än importen. 

Jämför man däremot med Sveriges stapel så är de relativt lika varandra både på höjden (det vill 

säga mängden) samt uppdelningen av export och import. Den högsta stapeln har USA följt av 

Tyskland. Bildtexten under kartan menar att västvärlden är den del som dominerar 

världshandeln och det syns tydligt då majoriteten av staplarna befinner sig i Europa. Ingen 

stapel återfinns i Afrika och enbart en finns i Mellanöstern. Vidare beskriver bildtexten att 

mönstret avspeglar den ojämna ekonomiska resursfördelningen i världen. Just denna lärobok 

nämner visserligen inget om att Mellanöstern har tjänat stora pengar på oljan och att de står för 

den största exporten, såsom tidigare läroböcker har gjort och därför blir det inte heller 

missvisande att bara Saudiarabien finns markerat på denna karta. Hade det däremot varit så att 

denna bok hade nämnt Mellanösterns oljetillgångar på liknande sätt som de andra hade man 

kunnat ifrågasätta varför då enbart Saudiarabien är markerat som en del av världshandelns 

största nationer.  

 Avslutningsvis finns en bild som illustrerar Jerusalem (s. 177) där klagomuren syns i 

förgrunden tillsammans med ett stort antal människor på gatan och bakom muren syns 

klippmoskén med sin gyllene kupol. Bildtexten säger att Jerusalem är ett religiöst centrum för 

såväl kristna som judar och muslimer (Sandelin och Andersson, 2011, s. 177) och brödtexten 

under bilden diskuterar stadens funktionalitet där bland annat Jerusalem nämns som ett religiöst 

säte. Denna bild anser jag vara både stöd till texten (Selander, 1988) och påbjudande (Molin, 

2006, s. 188, 196) då den visar en av städerna som texten beskriver och ger även en konkret 

bild av att så ser det ut i Jerusalem. Bilden ger en given mening av hur det är och är inte så 

erbjudande eftersom den inte ger chans att själv reflektera över vad som kan finnas i området. 

Återigen visas här ett exempel på det som Said (1995) menade gör att många människor antar 

att området är konfliktfyllt då de islamiska länderna delvis täcker Bibelns länder.  
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6. JÄMFÖRELSE AV LÄROBÖCKERNA 

 

Denna studie har redovisat i vilka sammanhang Mellanöstern nämns, samt hur området beskrivs 

och kan tolkas i text och bild. Följande avsnitt ämnar redovisa likheter och skillnader mellan 

läroböckerna, samt om det finns spår av etnocentrism i innehållet. 

 Till att börja med bör de tendenser som framkommit i resultatet redovisas. Av de fyra 

undersökta läroböckerna förklaras inte Mellanöstern i någon av dem. Länderna som ingår i 

området är därmed outtalat och något läsaren redan förväntas veta. Det faktum att områdets 

länder är omdiskuterat är inte heller något som problematiseras i böckerna förutom i Vår Planet 

1 (Liber), trots att begreppet Mellanöstern ofta används i samtliga. 

 Alla läroböcker benämner området i samband med vattenbrist, flyktingströmmar, 

oljeutvinning och gamla kartor. Innehållet är i stort sett detsamma; vattenbristen beskrivs 

orsakats av ett torrt klimat och att flera länder delar samma floder och flyktingströmmarna sägs 

vara mestadels från Iran och Irak. Skillnader finns dock i vilken omfattning flyktingströmmarna 

diskuteras. Geografi 1 (Liber) och Geo: Geografi för gymnasiet (Gleerups) innehöll både 

information i form av text och bilder som visade immigranter i Sverige, samt ett krigsdrabbat 

område i Libanon. De övriga läroböckerna diskuterade mest detta faktum i text. Även vilket 

land som står för den största oljeutvinningen skiljer sig åt bland böckerna. Geografi 1 (Liber) 

anger Saudiarabien som oljerikast, medan resterande läroböcker anger hela den arabiska 

halvön. Likt Wingårds (2011) läromedelsanalys framgår här att läroboksförfattarna ger olika 

förklaringar till samma ämne. Att beskriva hela arabiska halvön som oljerikaste området i 

världen gör det problematiskt i den bemärkelse att läsaren kan tolka det som att samtliga länder 

på halvön är oljerikast. Författarna är emellertid överens om att de största tillgångarna är beläget 

kring samma länder och därmed kan man tolka det som ett mindre problem. Angående gamla 

kartor från området presenterar samtliga det i samband med vetenskapsmannen Eratosthenes 

och hans yrkesverksamhet i Alexandria. Ytterligare likheter finns i hur läroböckerna förklarar 

vattenkonflikterna mellan länder kring Nilen, Eufrat och Tigris, samt vattendrag kring Israel 

och Jordanien. Samma länder nämns av samtliga författare och orsakerna beskrivs vara 

detsamma som för vattenbristen i områdena.  

 De flesta bilder som används i läroböckerna är påbjudande (Molin, 2006, s. 188, 196) och 

normativa genom att de konstaterar hur verkligheten är på liknande sätt som media gör. 

Undersökningen har dock visat att det finns erbjudande bilder, som ger betraktaren större chans 

till egen reflektion, i alla läroböcker men i mindre utsträckning. 

 Två av läroböckerna problematiserar ämnet jämställdhet kring området Mellanöstern. Geo: 

Geografi för gymnasiet (Gleerups) nämnde till exempel analfabetismens utspridning i världen 

och uppdelningen bland könen. Jämställdhet var ett ämne jag förväntade mig att flera 

läroböcker skulle diskutera. Å andra sidan kan man anse att det tillhör ämnet samhällskunskap 

och läroböckerna tenderar faktiskt mestadels beskriva Mellanösterns naturgeografiska 

förhållanden.  

 Andra skillnader som går att se bland läroböckerna är vilka länder som beskrivs ha fått 

störst ekonomisk tillväxt av oljeexporten. Geografi 1 (Capensis) uppger att Förenade 

Arabemiraten, Saudiarabien och Kuwait är de länder som byggt upp störst förmögenheter på 
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sin olja. Geografi 1 (Liber) menar däremot att hela Mellanöstern har tjänat stora pengar. Geo: 

Geografi för gymnasiet (Gleerups) och Vår Planet 1 (Liber) skriver inget om vilka länder som 

har gynnats mest ekonomiskt, utan uppger bara att cirka två tredjedelar av världens 

oljetillgångar är beläget i Mellanöstern. Visserligen kan nog de flesta länderna i Mellanöstern 

ha gynnats av områdets sammanlagda oljetillgångar eftersom oljereserverna sträcker sig över 

flertalet. Däremot, som de Blij (1997, s. 287) menade, är länderna kring Persiska viken de som 

går mest i vinst och även i Mellanöstern är oljan ojämnt fördelad. Utelämnar man detta kan 

läsaren få en felaktig bild av verkligheten.  

 En annan tydlig skillnad syns i vilka aspekter författarna väljer att ta med när de beskriver 

flyktingströmmarna. Alla läroböcker beskriver orsaker bakom det stora antalet invandrare som 

migrerat till Sverige, men enbart två av dem ger positiva aspekter också. Till exempel menar 

Geografi 1 (Capensis) att 14 procent av de iranier som under 1980-talet sökt sig till Sverige 

sedan kunde återvända till Iran. Geografi 1 (Liber) visar också en bild på två kvinnor som firar 

sitt svenska medborgarskap, vilket ger läsaren hopp om att dessa personer kan få ett tryggare 

liv.  

 Av analysen av läroböckerna att döma tenderar samtliga vara etnocentriska. I vilken 

utsträckning har varit svårt för mig att avgöra då jag inte analyserat hela läroböckernas innehåll, 

utan bara där Mellanöstern förekommit. Alla böcker kan ändå tolkas innehålla spår av 

etnocentrism och nedan ger jag exempel från varje.  

 Under arbetet med läroböckerna har jag kommit fram till att samtliga jämför andra regioner 

med västvärlden. Vid jämförelserna är det bland annat Europa som framstår som det bättre 

området och resterande framställs som sämre. I Geografi 1 (Capensis) syntes detta tydligt när 

de rangordnade världens minst jämställda länder, samt angav de mest och minst korrupta 

länderna. Irak ansågs vara ett av världens mest korrupta, vilket jämfördes med Sverige och 

Danmark som ansågs vara två av världens minst korrupta. Olsson (1986) menade att 

etnocentrism handlar om att vår egen kultur bildar mallen över hur andra länder bör vara och 

detta anser jag förekomma i denna lärobok.  

 Ytterligare jämförelser med Europa och väst görs i Geografi 1 (Liber). En tidigare 

analyserad bild (se 5.2) om utvecklingsgrader – livsvillkor visar Europa som några av de 40 

mest utvecklade länderna, sett till inkomst, livslängd och läskunnighet. Mellanöstern hamnar 

däremot i kategorin Övrigt och Jemen i kategorin 40 minst utvecklade stater. Denna bild 

konstaterar därmed också att Europa är bättre sett till dessa faktorer och att resterande länder 

har sämre förhållanden. Genom detta kan slutsatser dras om att Mellanöstern bör sträva efter 

att uppnå samma utveckling som Europa och genom att följa västvärldens fotspår kan man lösa 

den underutvecklingen. 

 Även i Geo: geografi för gymnasiet (Gleerups) förekommer en jämförelse, denna gång 

bland industriländer och övriga regioner. Analfabetismen, som tidigare analyserats (se 5.2) 

påstås vara väldigt hög bland befolkningen i Mellanöstern och lägst av alla regioner bland 

industriländerna, där Sverige inte uttryckligen nämns men förmodligen tillhör.  

 Vår Planet 1 (Liber) gör visserligen ingen jämförelse på samma sätt, men de beskriver 

Turkiet som ett NIC-land och menar att landet närmar sig i-ländernas välfärdsnivå. Genom att 

uttrycka sig så indikerar författarna också att det är något önskvärt. Denna lärobok är däremot 
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den enda som förklarar att det finns en etnocentrism bland utformandet av regioner, vilket gör 

att läsaren blir direkt medveten om det och kan reflektera över det på ett annat sätt än om det 

inte problematiseras av författarna.  
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7. SLUTSATSER 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur området Mellanöstern framställs i 

geografiläroböcker för gymnasiet. Frågeställningarna jag arbetat utifrån är: i vilka sammanhang 

omnämns Mellanöstern och hur, vad förmedlar läroböckernas texter och bilder till läsaren, hur 

väl och på vilket sätt syns en etnocentrism i läroböckerna, samt vilka likheter och skillnader 

finns mellan läroböckerna? 

 Resultatet visar att samtliga läroböcker nämner Mellanöstern i samband med naturresurser 

och resursbrister, flyktingfrågor, tidiga kartografer och ofta vid jämförelser med resten av 

världen. Ett märkbart mönster i hur området beskrevs var att det oftast skildrades som motsatsen 

till det samhälle och den natur svenska invånare är van vid. Inte sällan nämndes området i 

negativa sammanhang som visade på sämre förutsättningar i dessa länder, både sett till 

livsvillkor och naturgeografiska påfrestningar.  

 Likaså framkom tydliga skillnader mellan läroböckerna, exempelvis i hur författarna 

beskrev fördelningen av oljetillgångar i området och ländernas ekonomiska vinst. Alla 

författare var inte lika tydliga med vilka länder som gynnats mest eller var de största 

tillgångarna fanns. Förutom oljefördelningen var förhållandet till flyktingströmmarna något 

som tydligt skiljde sig åt. Två av lärobokstexterna gav positiva motbilder till det elände som 

annars beskrevs, genom att bland annat visa kvinnor som fått svenskt medborgarskap. I de två 

andra lärobokstexterna beskrevs endast negativa aspekter och en av dem ställde frågan om 

något land ens kommer att ta emot flyktingarna.  

 Läroböckernas innehåll framställde även vissa länder mer olikt det västerländska än andra. 

Turkiet och Israel beskrivs som två länder vars utveckling har skett fortare än i de övriga 

länderna. En fortskridande industrialisering ansågs vara den bakomliggande orsaken och något 

som har gynnat ländernas ekonomi. Israel beskrevs även som ett mycket betydelsefullt land för 

både muslimer, judar och kristna, med Jerusalem som det religiösa sätet. Likaså de bilder som 

återfanns av dessa länder kunde tolkas som mer harmoniska än bilder som illustrerade händelser 

i Iran och Irak, för att nämna några. Många bilder föreställde något som brödtexten beskrivit, 

vilket innebär att de flesta också symboliserade något negativt eller illustrerade en jämförelse 

där Mellanöstern ansågs vara motpolen till västvärlden. Genom detta visar även samtliga 

läroböcker på ett etnocentriskt synsätt i vissa kontexter. Vid jämförelser av världens regioner 

framställdes Europa ständigt som den bättre regionen i förhållande till de frågor som 

presenterades. Enbart en lärobok problematiserade etnocentrism och poängterade att det är ett 

rådande fenomen i vårt samhälle. 

 Tidigare läromedelsanalyser inom geografiämnet för gymnasiet har inte undersökt 

framställningen av Mellanöstern, vilket gör att denna undersökning bidrar med ny kunskap. 

Uppsatsen kan med fördel användas för att vidga förståelsen för vad lärare kan behöva 

problematisera om någon av de undersökta läroböckerna används. Däremot bör man undvika 

att, utifrån denna undersökning, dra slutsatser om geografiundervisningen i sin helhet. 

Läroböcker används väldigt olika i skolorna och att utgå från att undervisningen automatiskt 

kommer sakna vissa perspektiv enbart för att läroboken tycks det, kan ge en felaktig syn på 

undervisningen. 
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