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Abstract 

 

This essay sets out to examine how Swedish history books portray the religions Islam 

and Judaism, and their followers. The sources used for this essay are books previously used 

in upper secondary education during the year of 1946 and various years during the nineties. 

The conducted study looks at how the religions and its followers are depicted in the different 

books in order to see if there are any underlying tones of anti-Semitism or islamophobia 

present in the books and if the way the religions are being portrayed changes over time. The 

theoretical tools used are partly a perspective used when analyzing textbooks regarding the 

different functions that textbooks may have when it comes to influencing the readers. I am 

also using a theory regarding how the author may try to influence the reader by projecting 

their own beliefs into their writing. The result shows that there may have been some 

islamophobia and anti-Semitism present in some of the books used and that there has been a 

change in the way the religions are portrayed. There is also a didactic segment at the end of 

the essay that discusses the practical application of looking at old books that have been used 

in schools in order to understand how history can be used to create opinions in the people 

who read them. 
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1. Inledning 

  

Antisemitism är något som den judiska befolkningen alltid har haft problem med, från 

romarriket till Israel-Palestina konflikten som påbörjades efter andra världskrigets slut. 

Nyligen trappades Israel-Palestina frågan upp igen efter att USAs president Donald Trump 

erkände Jerusalem som Israels huvudstad i december 2017. Samtidigt så har under 2000-talet 

ett relativt nytt fenomen trappats upp i Europa och Sverige, islamofobi, ett sätt att tänka och 

agera på som riktar aggression och förtryck mot muslimer. Antisemitismen har i historien 

gestaltats i restriktioner gällande vad judar fick arbeta med i samhället. 

Islamofobin i världen eskalerade efter terror-attacken mot World Trade Center 2001 

då den muslimska organisationen Al-Qaida tog på sig ansvaret för dådet. Detta ledde till att 

det muslimska folket som helhet sågs som delaktiga i gärningen och blev bemötta med 

skepsis och negativa associationer i den icke-muslimska delen av världen. 

Om författare dessa åsikter gav uttryck för dem i skolböcker skulle det ge en vinklad 

bild som inte ger eleverna rätten till analys och reflektion som de är skyldiga enligt skolans 

nuvarande styrdokument. 

De skolböcker som används i den svenska skolan idag är inte längre statligt granskade 

utan det är lärarens uppgift att välja ett material som passar skolans styrdokument och 

värdegrund. Eftersom det är lärarens uppgift att finna bra material anser jag att det är relevant 

med en undersökning av eventuell antisemitism och islamofobi för att förstå om läroböckerna 

som finns tillgängliga möter kraven på objektivitet som styrdokumenten efterfrågar. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det förekommer värderade 

benämningar kring religionerna judendom och islam samt dess utövare i historieböcker från 

gymnasiet. Eftersom läroböcker i Sverige granskades av staten mellan 1938 och 1974 så är 

det intressant att se vilka uttalanden om religioner eller religiösa grupper som var accepterade 

en gång i tiden.1 Efter 1983 förlorade staten möjligheten att granska skolmaterial men med 

tiden så återkom möjligheten till statlig granskning men den sker numera i efterhand. Idag 

ligger vad skolverket kallar ”kvalitetssäkring” hos lärarna och det är vår uppgift att granska 

material och välja det som passar in med vår värdegrund.2 Med detta i åtanke så vill jag 

                                                
1Henrik Åström Elmersjö, 2017. s 9-10. 
2Skolverket.se Kvalitetssäkring av läromedel. 
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undersöka hur det ser ut i läroböcker för att se vad som sägs om religioner och om man kan 

se någon förändring över tid. Jag kommer i uppsatsen att undersöka hur mycket utrymme 

religionerna ges i de böckerna jag kommer att analysera om det finns värderande omdömen 

samt i vilka sammanhang religionerna eller utövarna benämns. De frågor som jag har arbetat 

utifrån under skrivandet av uppsatsen är följande: 

 

● Hur mycket utrymme har religionerna judendom och islam i böckerna? I vilka 

sammanhang benämns religionerna? 

 

● Hur behandlas religionen och dess anhängare i böckerna? Finns det 

värderande beskrivningar om religionerna och utövarna? 

● Kan man se en förändring över tid hur religionerna beskrivs? 

 

 

1.2 Disposition 

 

Uppsatsen är upplagd så att i kapitel 1.4 kommer läsaren att få ta del av den metod 

som använts för att göra undersökningen och information om det källmaterial som används. I 

kapitel 1.5 tas tidigare forskning kring läroboksanalys, religion i läroböcker upp samt 

information om antisemitismen i Sverige under andra hälften av 1900-talet. I kapitel 2 

kommer bakgrunden där jag går igenom historien med exempel från böckerna jag analyserar. 

I kapitel 3 tar jag upp den information om religionerna och dess följare som fanns tillgänglig i 

de böckerna som analyserades och presenterar den i kronologisk ordning indelat efter bok 

och religion. I kapitel 4 ger jag svar till min frågeställning med hjälp av det materialet som 

presenteras i kapitel 3. I kapitel 5 kommer det en avslutande diskussion och jag ger förslag 

till vidare forskning. Avslutningsvis i kapitel 6 gör jag en didaktisk reflektion över mitt 

arbete. 

 

1.3 Material och metod 

De böcker som jag har använt mig av i min undersökning redogörs i punktform för att 

lättare urskilja dem. 

● Allmän historia för gymnasiet. Gustav Jacobson & Ernst Söderlund. 1946. 

● Alla tiders historia. Börje Bergström, Arne Löwgren & Hans Almgren.  Andra 

upplagan från 1994. 
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● Historiens spegel: Långa linjer. Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. 

● Epok Historia A. Sten Elm & Birgitta Thulin. 2000. 

● Perspektiv på historien A. Hans Nyström & Örjan Nyström. 2001. 

 

 Allmän historia för gymnasiet är en ny upplaga med bidrag från Ernst Söderlund. 

Originalversionen av boken kom ut 1925. Gustav Jacobson var verksam som både historiker 

och gymnasielärare under sin levnadstid. Han var också aktivt engagerad i ett pro-nazistiskt 

förbund i Sverige under andra världskriget vilket är bra att ha i åtanke vid analysen av 

judendomen i hans bok. Söderlund var aktiv som svensk ekonomisk historiker och 

publicerade flera läroböcker. I bokens förord framgår det att författarna har kortat ned vissa 

stycken i boken som de ansåg blev för långa i tidigare utgåvor. 

 Den versionen av Alla tiders historia som används i uppsatsen är andra upplagan och 

innehåller smärre förändringar från den tidigare. Ett kapitel om tvåflodslandet har lagts till 

och tiden efter 1945 är omarbetad i boken. Författarna till denna bok har bakgrunder i 

historia, religion och samhällskunskap. 

Historiens spegel: Långa linjer är redigerad av Sverker Oredsson och Lars Andersson 

och innehåller bidrag från Dick Harrison, Eva Österberg och Åke Holmberg som alla är 

historiker på olika institutioner i Sverige. Bokens förord behandlar vad Oredsson och 

Andersson har för mål med boken, vilket är att göra historien mångfacetterad och hur 

historiska händelser fortfarande påverkar världen. 

Epok Historia A skrevs av Sten Elm och Birgitta Thulin som har varit verksamma i 

både historia och religion och har skrivit flera läroböcker om ämnena. I bokens förord går det 

att läsa att boken är till för att ge grundläggande kunskaper om historia som sedan kan 

kompletteras antingen med självständigt sökande av information eller med författarnas bok 

ämnad för följande historiekurs. 

Perspektiv på historien A är skriven av Hans och Örjan Nyström. Hans Nyström har 

bakgrund som lärare på både högstadiet och gymnasiet medan Örjan har bakgrund som 

skribent och har medverkat i framtagandet av historiska fackböcker. I bokens förord står det 

att boken är menad att ge en översiktlig bild av historien och att det är upp till läraren och 

eleven att göra urval som behandlas utförligare. Den här boken är en av många i en serie som 

förhåller sig och bygger på de olika kurserna i historia som går att läsa i skolan. 

 

Jag valde dessa böcker dels för att de var lättillgängliga men också för att de är 

utspridda i tiden på ett sådant sätt så att jag kan undersöka om innehållet skiljer sig beroende 

på vilken läroplan de är tryckta under. De flesta av de böcker jag har valt att använda gavs ut 
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under läroplanerna Lgy 70 och Lpf 94 som reformerade den svenska gymnasieskolan och 

specificerade vilka mål eleverna skulle uppnå med sin utbildning. En av böckerna är tryckt 

under en äldre läroplan och blir därför intressant att ha med i undersökningen eftersom den 

kan ge en bild av hur innehållet i läroböcker såg ut längre tillbaka i tiden. 

De avgränsningar som jag har gjort gäller urvalet av läroböcker som jag har valt att 

analysera då jag ville ha böcker relaterade till flera tidsperioder och läroplaner. Dock hade jag 

problem med att hitta ett för mig tillräckligt utbrett urval av böcker. Eftersom en tidigare 

tillgänglig tjänst hos Stagneliusskolan där studenter har kunnat låna äldre böcker från deras 

bibliotek inte längre var möjligt så fick jag skaffa böcker på annat vis. De böcker som jag har 

använt hittade jag via Linnéuniversitetets bibliotek och genom min VFU plats på Lars 

Kaggskolan där jag kunde låna böcker från institutionen. De böcker jag lånade från Kagg var 

dock främst från -90 och 2000-talet och gav därför inte riktigt den breda bild som jag var ute 

efter. 

  

De metoder som jag har använt mig av under arbetet har varit till största delen 

kvalitativa. Kvalitativ metod innebär att man tolkar vad källmaterialet eller källorna som man 

har använt sig och drar slutsatser utifrån ens tolkningar. Jag har använt mig av den kvalitativa 

metoden eftersom jag har analyserat läroböcker i ämnet historia. I min undersökning har jag 

studerat hur religionerna islam och judendom har presenterats i olika historieböcker och jag 

har tittat på vilka ord som används och i vilka sammanhang som religionerna tas upp i 

böckerna. Jag har även använt mig av böckernas register för att se om det finns rubriker om 

just religionerna eller som är relaterade till dem och hur många rubriker varje religion har om 

de förekommer alls i registret. Jag har också använt mig av vissa sökord när jag har läst 

litteraturen. Orden jag har använd mig av är ord som är värderande, som exempelvis 

glänsande när det gäller de kristnas vinst över muslimerna. I min analys av läroböckerna så 

använder jag mig av ett funktionellt perspektiv i den benämning som Ammert beskriver i sin 

bok Att spegla världen.3 Detta perspektiv innebär att lärobokens innehåll analyseras och 

tolkas hur det kan påverka läsaren och dess syn på världen omkring dem. Detta perspektiv 

passar till de frågor som jag har arbetat med. Jag har också använt mig av komparativ metod i 

min undersökning eftersom en av mina frågor var att undersöka om det sker någon förändring 

över tid när det kommer till hur religionerna behandlas i läroböckerna. Den komparativa 

metoden används för att jämföra innehållet i de böcker som jag analyserat.4 

                                                
3Niklas Ammert, 2011, s 33-35. 
4Anders Florén & Henrik Ågren, 2010, s 55-59. 
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1.4 Tidigare forskning och teorier 

 

På området religionskunskap så finns det ganska gott om tidigare utförd forskning 

kring hur de olika religionerna framställs, dock har de undersökningarna valt att bara 

fokusera på hur enskilda religioner framställs. Exempelvis Mattias Carlgrens uppsats från 

2014, Studiet av den religiösa människan, där Carlgren jämför hur hinduismen har framställts 

i läroböcker under olika läroplaner där han konstaterar att de olika läroplanerna har inverkan 

på innehållet i läroböckerna. Carlgren visar att de aktuella styrdokumenten begränsade 

läroböckernas objektivitet gällande framställandet och jämförandet av kristendomen och 

icke-kristna religioner. Det går också att utläsa ur Carlgrens text att synen på religioner 

förändras i styrdokumenten, fokus skiftar från religion som ett fenomen som ska förstås till 

att eleverna ska ”analysera och reflektera över den religiösa människan”.5 I ämnet historia så 

har det genomförts färre undersökningar om hur religioner har framställts men en som går att 

finna är skriven av Daniel Svensson 2015, Kalifat, korståg och turkar, och handlar om 

attityden gentemot medeltida muslimer i svenska historieböcker. Svensson visar att attityden 

förändras med tiden ju mer kunskap om de medeltida muslimerna som blir tillgängligt. En del 

av förändringen som Svensson beskriver berör hur språkbruket går från objektivt till 

intresseväckande i de läroböcker som han har analyserat.6 Dessa studier erbjuder en bild av 

hur enskilda religioner har framställts medan min undersökning vill belysa hur synen på flera 

religioner har sett ut och eventuellt förändrats över tid. 

När det kommer till studerandet av läroböcker i allmänhet så är det ett område där det 

har utförts mycket olika studier och för många så är Niklas Ammerts bok Att spegla världen 

en grundsten i analyserandet av läroböcker eftersom den är ett ypperligt verktyg vid studier 

av läroböcker och även jag använde mig av boken vid skrivandet av min uppsats. Boken går 

igenom olika perspektiv som kan användas vid analyser och en bredare insikt i utformandet 

av läroböcker. Det Ammert skriver i sin bok som jag har använt mig av i min uppsats är ett 

perspektiv som används vid läroboksanalyser som handlar om läroböckers funktioner. Detta 

perspektiv innebär att lärobokens innehåll analyseras och tolkas hur det kan påverka läsaren 

och dess syn på världen omkring dem. Jag kommer alltså att titta på vad som står i 

                                                
5 Mattias Carlgren. 2014. s 23-38. 
6 Daniel Svensson. 2015. s 42-47 
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läroböckerna och tolka hur innehållet kan påverka läsaren, exempelvis med negativa 

betoningar på religiösa följare till de religioner som analyseras.7 

En annan teori som jag använder aspekter av kommer från Sture Långström och hans 

bok Författarröst och Lärobokstradition där han skriver om hur yttre omständigheter i 

samhället och böckernas författare har en påverkan när det kommer till innehållet i 

läroböcker.8 Denna teori passar ihop med vad Ammert skriver eftersom det handlar om 

innehållet i läroböcker och syftet med innehållet i längden förutom att lära ut historia. 

För att förstå den svenska antisemitismen bättre så används Ola Larsmos bok 

Djävulssonaten för att förklara den samhällsbild som skulle kunna influera innehållet i 

läroböckerna. Larsmo beskriver i sin bok hur politiskt aktiva studentföreningar och personer 

med nazistiska förbindelser under senare delen av 1930-talet försöker förhindra judiska 

flyktingar från att komma till Sverige genom att påverka flyktingpolitiken i landet.9 

Jag kommer använda Edward Saids bok Orientalism för att skapa en bild av hur 

islamofobi kan se ut och hur författare i Väst kan styra narrativet kring länderna och folket i 

Öst och hur synen på ett främmande land ofta är ur ett europeiskt perspektiv istället för ett 

mer opartiskt.10 

I kapitlet om didaktiska kopplingar används boken Historiedidaktiska perspektiv av 

Hans-Olof Ericson med bidrag från flera forskare. Boken används för att belysa några av de 

orsaker till varför böckerna som har undersökts är skriva på det sätt de är. Vad Alice Melin 

skriver om i sitt stycke i boken, handlar om hur läroböcker kan användas för att legitimera 

fenomen eller händelser. Detta är en aspekt som kommer att diskuteras mer i kapitlet om 

didaktik lägre fram i uppsatsen. 

 

2. Bakgrund 

 Denna del av uppsatsen kommer att ta upp de mest frekventa historiska händelserna 

som förekommer i böckerna för att sedan analysera hur dessa händelser beskrivs. 

 Islams bildande på 600-talet när Mohammed tvingades att fly från Mecka till Medina 

på grund av hårt motstånd till hans budskap hos invånarna i Mecka och hur religionen snabbt 

spred sig i Mellanöstern och Nordafrika under 700-talet och framåt efter hans död.  

 En av de mest förekommande händelserna i böckerna är korstågen som bedrevs 

mellan 1000 och 1200-talen och som gick ut på att ”befria” Jerusalem från muslimerna. 

                                                
7Niklas Ammert. 2011. s 33-34. 
8Sture Långström. 1997. s 67. 
9Ola Larsmo. 2007. s 75- 108. 
10Edward Said. 2016. s 63-68. 
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Under de här århundradena skedde det flera korståg varav flera var misslyckade och när de 

kristna riddarna lyckades ta Jerusalem var det inte ovanligt att de snart förlorade området 

igen. Ytterligare ett syfte med korstågen var att höja moralen hos de troende och styrka 

kyrkans makt i Europa.11 

 Nästa stora händelse som tas upp i böckerna är Dreyfus-affären. Detta var en händelse 

som skedde under tidiga 1900-talet i Frankrike. Händelsen gick ut på att en judisk officer 

anklagades för förräderi och spioneri och antisemitiska makter i Frankrike tillsammans med 

armén fabricerade bevis och dömde Dreyfus till straffarbete.12 

 Förintelsen tas också upp och hur judar och andra minoriteter systematiskt utrotades 

av nazisterna i Tyskland under andra världskriget. Även följderna för judarna tas upp, 

skadeståndet som FN gav dem och skapandet av Israel som 1948 blev en judisk stat. 

 Konflikterna i Mellanöstern som påbörjades efter Israels bildande tas också upp. I 

synnerhet konflikten mellan Palestina och Israel som påbörjades efter att det judiska folket 

började expandera sitt territorium utanför de gränser som FN satt. Dessa konflikter har 

fortsatt sedan 1960-talet när Israel segrade i ett krig mot sina muslimska grannar och 

expanderade sitt territorium ytterligare.13   

 

 De direktiv lärare ges av styrdokumenten är att jag ska presentera för eleverna en 

opartisk bild av historien som eleverna sedan ska skapa en egen bild utav. Så har det inte 

alltid varit. Under en tid vad historieundervisningen mer inriktad på att jämföra kristendomen 

med de andra stora religionerna och genom att påpeka skillnaderna skapa ett förstående om 

dem.14 

 

3. Innehållet i böckerna 

 

3.1 Allmän historia för gymnasiet 1946 

 

Islam 

 

Första gången som Islam nämns i boken är i ett kapitel som kallas för "Araberna" och 

tar upp islams bildande genom att Muhammed predikade sin lära och hamnade i konflikt med 

                                                
11John Mckay. 2015. s 401-404. 
12John Mckay. 2015. s 745. 
13John Mckay. 2015. s 967-970. 
14Daniel Svensson. 2015 s 42-47. 
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makten i Mecka. Kapitlet fortsätter med hur Muhammed flydde till Medina där han påbörjade 

ett "heligt krig" för att ena alla araber under islam. Sedan följer det beskrivningar om de 

erövringar som gjordes i Muhammed och Allahs namn och särskilda nedslag i historien görs 

där muslimernas framfart stoppades, i synnerhet vid ett slag mellan araberna och det 

romerska riket. I boken står det "Men genom en glänsande seger räddades Östromerska 

riket…" och den andra förlusten som återges är "muhammedanernas" förlust vid Poitiers år 

732 då Karl Martell stoppade dem. Sedan följer ett långt stycke om den muslimska kulturen 

och de vetenskapliga framsteg som gjordes i de muslimska länderna och dess påverkan i vår 

moderna värld.15   

Nästa kapitel som berör islam handlar om högmedeltiden och närmare bestämt 

korstågen. Här benämns "muhammedanerna" som Europas fiende och beskrivs i boken som 

"jämbördig eller överlägsen i kultur…" och man får läsa om hur kristna riddarordnar 

kämpade mot de "otrogna" och så småningom lyckades erövra och behålla Jerusalem tills 

muslimerna lyckades ta tillbaka det. Denna del fortsätter med att beskriva hur det muslimska 

väldet på den pyreneiska halvön blev borttvingade av ytterligare korståg från Europa på 700-

talet.16 

Nästa kapitel som tar upp muslimer är kallat "Turk Väldet" och handlar om 

folkgruppen turkar som förklaras att vara en liten stam som sedan vuxit sig större och blivit 

den regerande makten i det arabiska riket. Detta är sista gången som muslimer kallas för 

muslimer och från och med detta kapitel kallas de helt enkelt för turkar. I det här stycket 

beskrivs turkarna vara ett krigiskt folk och man får läsa om att de har erövrat Mindre Asien 

och nu vänder sig till Europa "Det östromerska riket inkräktades stycke för stycke av det 

oemotståndliga erövrar-folket…" Man får även läsa om hur turkarna med jämna mellanrum 

tog barn från "underkuvade kristna" för att lära upp dem till janitsjarer, elitkrigare med en 

strikt muslimsk lära. Kapitlet fortsätter med att berätta om hur turkarna erövrade 

Konstantinopel och hur de fortsätter att vara ett "ständigt hot för det kristna Europa." och 

sedan avslutas kapitlet med ett uttalande om hur medeltiden avslutades och den nya tiden 

började med vad boken kallar för turk-skräcken.17 

De sista gångerna som muslimer eller turkar som de numera kallas för i boken nämns 

är i ett kapitel om Europa under 1500-talet och man får veta att Frankrike ingick i ett avtal 

med Turkiet "som vid den här tiden hotade hela kristenheten med undergång.", sedan i ett 

                                                
15Jacobson & Söderlund. 1946 s 100-103. 
16Jacobson & Söderlund. 1946 s 117-119. 
17Jacobson & Söderlund. 1946 s 142-143. 
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stycke om det rysk-turkiska kriget där man får veta att Turkiet förlorade och sista gången i ett 

kapitel om första världskriget där det snabbt nämns att de stred med trippelalliansen.18   

 

 

Judendom 

 

Första gången som judar eller judendomen nämns i boken är i kapitlet om islam där 

det snabbt nämns att judar fick behålla sin religion i muslimska länder.19 

Nästa gång som judar tas upp i boken är i ett kapitel om Frankrike efter 1871. I det 

här kapitlet får man läsa om "Dreyfus-affären" som handlar om den judiske officeren som 

blev anklagad för att ha förrått militära hemligheter och dömdes till landsförvisning. I det här 

stycket lyfts det fram hur den här händelsen "... icke var blott en judisk affär; den blev också i 

hög grad en politisk stridsfråga…" och ledde till eskalerade konflikter mellan antisemiter och 

vad boken kallar "judevänner" samt andra religiösa konflikter som kommer att tas upp i 

kommande stycke om kristendom.20 

Judarna tas åter upp i ett kapitel om nationella minoriteter i Ryssland under 1800 och 

1900-talen. Vad som sägs om judarna är att de sedan länge har ett stort invånarantal i de före 

detta polska områdena i Europa och utsattes för svåra förföljelser.21 

I ett kapitel om England så kommer en judisk man på tal, Benjamin Disraeli, och 

boken påpekar att han var av "judisk börd" och en betydande statsman för det konservativa 

partiet i England och sedan följer hans politiska prestationer.22 

Sista gången som judar nämns i boken är i det kapitel som handlar om Tyskland efter 

första världskriget så får läsaren ta del av hur nationalsocialismen uppstod i Tyskland på 

grund av de svåra förutsättningar som landet fick efter Versaillesfreden. Kapitlet förklarar hur 

nationalsocialismen "utgav sig för att vara en ‘världsåskådning’, grundad på rasen och 

blodet…" och hur denna inriktning ville arbeta fram en rent arisk ras. Fortsättningsvis så får 

läsaren veta att nationalsocialismen riktade in sig fientligt mot judarna "som under 

efterkrigstiden hade fått stort inflytande inom det tyska samhälls- och kulturlivet…" och på 

grund av detta inflytande drabbades judarna av "utomordentligt svåra" förföljelser.23 

 

                                                
18Jacobson & Söderlund. 1946 s 325, 165, 370. 
19Jacobson & Söderlund. 1946 s 102. 
20Jacobson & Söderlund. 1946 s 341. 
21Jacobson & Söderlund. 1946 s 345. 
22Jacobson & Söderlund. 1946 s 347. 
23Jacobson & Söderlund. 1946 s 383. 
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3.2 Alla tiders historia andra upplagan 1994 

 

Islam 

 

Religionen islam går att finna i bokens register tre gånger och det finns ingen 

förteckning för muslimer, dock förekommer termen i stycket om islams bildande. Det första 

stycket som tar upp religionen är döpt "Arabstormen" och redogör översiktligt för islams 

bildande på 600-talet och spridningen under 700-talet. I det här stycket beskrivs den arabiska 

expansionen som ett "krigsföretag" och araberna blir jämförda med en virvelvind, "Likt en 

virvelvind svepte araberna fram över de omgivande länderna…"24 Stycket fortsätter med en 

redogörelse för hur den arabiska expansionen var möjlig på grund av Muhammed och hans 

enande av de arabiska stammarna med hjälp av grundandet av islam. Boken förklarar sedan 

att ordet islam betyder underkastelse och dess följare kallas för muslimer. Religionen 

förklaras som monoteistisk, alltså det finns bara en gud och det är Allah och att Muhammed 

är hans profet. Läsaren får också veta att under islamiskt styre rådde religionsfrihet för judar 

och kristna.25 

 Nästa stycke som tar upp islam handlar om korstågen och de strider mellan 

kristna och muslimer som följde i försöken att "befria" det heliga landet från de turkiska 

stammar som nu tagit kontroll över området och förhindrar kristna från att utöva sin tro. 

Stycket avslutas med ett konstaterande att de kristna misslyckades med att tränga bort 

muslimerna från det heliga landet.26 

Det sista stycket som tar upp islam handlar om hur Iran på 1980-talet blev en islamisk 

republik. I stycket får läsaren information om Irans inrikespolitik och den revolution som 

banade väg för islams övertagande av makten. Man får läsa om landet skulle styras enligt 

Koranen som är islams heliga bok och hur aggressioner uppstod mot västvärlden och dess 

värderingar. Boken gör också en stor sak av Irans syn på USA då det lyfts fram att i Irans 

utrikespolitik där USA kallades för "den store Satan" och ansågs vara "huvudfienden" till 

Iran.27 

 

 

                                                
24Börje Bengtström et al. 1994. s 53. 
25Börje Bengtström et al. 1994. s 54. 
26Börje Bengtström et al. 1994. s 71. 
27Börje Bengtström et al. 1994. s 339. 
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Judendom 

 

Själva religionen står inte med i bokens register men namnet på dess följare, judar, 

gör det 16 gånger. Det första stycket som nämner judar är benämnt "kristendomens födelse" 

och handlar kort om judarna och deras uppror mot Romarriket och deras efterföljande 

förflyttning och den delvisa förstörelsen av Jerusalem. I samma stycke nämns också Jesus 

som kallas för "den mest kände av alla judar" och hans död samt återuppståndelse beskrivs. 

Själva religionen judendom beskrivs också i stycket, den beskrivs som revolutionerande då 

den uttalade tankar om att det bara fanns en gud och att de kristna skrifterna även innehåller 

många judiska texter. Delen om judendom avslutas här med ett påstående om att den judiska 

kulturen på grund av dess tanke om bara en gud har påverkat västerlandet på ett religiöst plan 

men även som "inspirationskälla för konst och litteratur".28 

Nästa stycke som nämner judar handlar om medeltida samhällen i Europa och tar upp 

hur judarna delvis på grund av kyrkan möttes av hat och hur de tvingades att bära "ett 

särskilt, vanligen gult märke på sina kläder". På grund av detta märke så utsattes judarna för 

våld och hån från samhället de befann sig i.29 

I samma del av boken som handlar om medeltiden så tas judarna upp i kapitlet om 

digerdöden då boken förklarar hur folket under den här tiden anklagade judarna för att ha 

förgiftat deras vatten och hur detta ledde till en masslakt av judar och judiska samhällen 

brändes ned. 

Nästa gång judarna nämns är i ett stycke som handlar om kapitalism där läsaren får 

veta hur bankväsendet växte fram ur behovet av bland annat penningmedel för handel med 

andra länder. Detta bankväsende som boken kallar det bedrev lån mot ränta, något som den 

kristna kyrkan fördömde och kallade "smutsig och syndig" och den verksamheten sköttes 

därför av judar eftersom de stod utanför det kristna samhället.30 

Ett relativt stort hopp i tiden görs till nästa gång judarna nämns annat än i förbifarten 

till 1900-talet och nazismen i Tyskland. Läsaren får ta del av Hitlers ideologi om att judarna 

är den lägsta "rasen" och det massmord på judar och andra folkgrupper som följde.31 

Ett till hopp i tiden görs sedan till bildandet av staten Israel och detta stycke 

introduceras med ett hopp tillbaka i tiden till Dreyfus-affären på 1890-talet, när en fransk 

officer av judisk härkomst blev falskt anklagad för spioneri och deporterades efter att ha 

                                                
28Börje Bengtström et al. 1994. s 47. 
29Börje Bengtström et al. 1994. s 64. 
30Börje Bengtström et al. 1994. s 89. 
31Börje Bengtström et al. 1994. s 264-266. 
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blivit offentligt förnedrad. Man får här läsa hur han blev förlöjligad och hur folket omkring 

ropade "ned med judarna". Texten fortsätter med att redogöra kort om Theodor Herzl och 

sionismen, tanken om en judisk hemnation, och hur denna tanke spred sig bland det judiska 

folket i Europa.32 På nästa sida redogörs bakgrunden till bildandet av staten Israel och här 

skrivs det att judarna efter andra världskriget fick stöd av USA och Ryssland i frågan om en 

egen nationalstat och att "det fanns en vilja att gottgöra judarna för det som hade hänt".33 

Sista gången som judar går att finna i boken är i ett stycke om Jugoslavien och de 

konflikter som tidigare varit mellan kroater och serber och som ett exempel nämns folkmord 

på serbiska judar som genomfördes av kroater.34 

 

 

3.3 Historiens spegel: Långa linjer 1995 

 

Islam 

 

Den första gången som islam kommer på tal i boken är i förordet där det står att 

"Respekt ska prägla skildringen av islam och buddhism lika väl som av kristendom." I 

bokens innehåll så hittar man islam nästa gång i ett kapitel som handlar om just islams 

framväxt. I det här kapitlet får läsaren en ingående genomgång av hur religionen kom till, 

religiösa ledare och de olika indelningarna i religionen. Man får också veta hur andra 

religioner accepterades under det muslimska styret. Kapitlet fortsätter med att berätta om 

"islams storhetstid" och i detta stycke får man läsa om hur islam spreds och hur kulturen 

blomstrade ekonomiskt på grund av handel med pälsar och europeiska slavar. Stycket tar 

också upp förtrycket av kvinnor och nämner att de tvingas att bära slöja och att männen får ha 

flera fruar. Kapitlet fortsätter med ett stycke om hur det muslimska riket föll sönder och 

redogör för hur inre konflikter ihop med krigföring mot Europa ledde till att riket bröts upp 

och så småningom övertogs av de osmanska turkarna. Kapitlet avslutas med att säga att i och 

med turkarnas övertagande och invasion av Konstantinopel så "hotas" Europa av en 

"muslimsk stormakt" igen.35 

Islam återkommer i ett kapitel om Indien där man får läsa om de religiösa 

motsättningar som fanns i landet mellan muslimer och hinduer. Man får läsa att den 

                                                
32Börje Bengtström et al. 1994. s 335. 
33Börje Bengtström et al. 1994. s 336. 
34Börje Bengtström et al. 1994. s 372. 
35Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. s 53-57. 
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muslimska delen av befolkningen erövrade områden och att de såg hinduerna som 

allvarligare fiender än kristna och judar på grund av deras "avgudadyrkan", alltså deras tro att 

det finns fler gudar än den sanna guden.36 

Nästa kapitel som nämner islam handlar om korstågen och man får läsa om konflikten 

som blev mellan kristna och muslimer. I stycket framkommer inte resultaten av korstågen 

men man får veta att det förekom flera.37 

I ett kapitel som kallas "De muslimska krut imperierna" tas olika grupper inom islam 

upp och man får läsa om osmanerna, safaviderna och stormogulerna i Indien. I dessa stycken 

får man läsa om krigföring som bedrevs av de olika grupperna samt gruppernas syn på andra 

religioner. Det framkommer att osmanerna var toleranta, men också grymma mot utövare av 

andra religioner. Som exempel tas här upp janitsjarerna som var kristna pojkar som togs från 

sina familjer med tvång för att bli muslimska soldater. Om safaviderna får man veta att de 

hade en annan inriktning inom islam än vad osmanerna hade och detta gjorde dem till fiender. 

Stormogulerna, får man veta, var väldigt toleranta mot andra religioner och inkluderade 

tjänstemän från olika kulturer i administrationen i landet.38 

I ett kort stycke efter första världskriget kan man läsa om hur muslimer i Indien 

fruktade att den hinduiska delen av befolkningen skulle ta makten efter Indiens 

självständighet. Man kan också läsa om att osmanska riket har splittrats och det finns ett 

missnöje hos folket i Palestina efter att Storbritannien låtit judar bosätta sig i landet.39 

 I ett kapitel efter andra världskriget får man läsa om hur det skedde en "religiös 

renässans" i Mellanöstern. Man får läsa om hur flera stater vann självständighet och hur 

nationalism och stark religiös tro band samman nationerna. Kapitlet tar också upp att det 

förekom konflikter mellan olika inriktningar av islam och hur dessa påverkade exempelvis 

Libanon. Kapitlet går också in på konflikten mellan judar och araber i Palestina och de krig 

som följde efter att judarna hade börjat erövra landområden genom terrordåd.40 

Redan i nästa kapitel behandlas muslimska stater och deras frigörelse från sina 

kolonialmakter och hur muslimska ledare tog makten i länderna. Man får också läsa om hur 

vissa muslimska länder, exempel från boken är Libyen, ständigt hamnade i konflikt med 

västvärlden och gav stöd till antiisraeliska grupper.41 

                                                
36Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. s 64. 
37Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. s 88. 
38Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. s 104. 
39Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. s 250-251. 
40Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. s 271-273. 
41Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. s 276-277 
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Sista gången som islam tas upp i boken är i ett kapitel som handlar om muslimsk 

fundamentalism och här lyfts det fram hur fundamentalism ses som ett hot mot statsmakterna 

i exempelvis Turkiet. Man får också läsa om hur Turkiet sekulariserades för att bli mer 

"modernt". Stycket fortsätter med att ta upp Iran och hur landet blev en fundamentalistisk stat 

som ansåg att USA var "den store Satan" och de krig som blev mellan Iran, USA och senare 

även Irak. 

 

Judendom 

 

Första gången man kan läsa om judendomen och dess folk är i ett kapitel om 

flodkulturerna och här får man läsa om det forna judiska folket och hur de skapade ett judiskt 

rike i Israel ungefär tusen år före Kristus. Man får också läsa om att judarna underkuvade 

grannfolk och att det är stora skillnader mellan den gamla judendomen och den nuvarande. 

Stycket om judarna avslutas med att säga att flera av huvuddragen inom deras religion 

skapades under den tid som judarna var babyloniska fångar.42 

I bokens kapitel om korstågen kommer judar och antisemitism upp och man får läsa 

om judarna sedan länge blivit förföljda men att efter första korståget blev det allt vanligare 

med attacker mot judar. Det står också att i många delar av Västeuropa blev judendomen 

förbjuden men i Polen-Litauen frodas det judiska folket fram till nazisternas framträdande. I 

en bildtext på samma sida beskrivs det hur judar anklagades för pesten och dödades genom 

att eldas upp i en grop.43 

Judarna kommer upp igen i boken i ett stycke som inleds med "judarnas historia i 

Europa är fylld av lidande och förföljelser" men att under 1800-talet blev det bättre. Stycket 

berättar sedan om "Sions vises protokoll", ett dokument som talar om judiskt 

världsherravälde, och hur detta ledde till våldsamma förföljelser. Man får även läsa om 

Dreyfus-affären i Frankrike i en bildtext. Boken nämner också Herzl och sionismens 

skapande i under slutet på 1800-talet.44 

I bokens kapitel om andra världskriget kommer judarna upp igen och man får läsa om 

hur Hitler skickade judar och andra "misshagliga" till koncentrationsläger. Boken nämner 

även kristallnatten och att judarna tvingades betala ett gemensamt skadestånd till Tyskland.45 

                                                
42 Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. s 20-21. 
43Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. s 88. 
44Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. s 192-193. 
45Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. s 252. 
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Nästa gång som judarna tas upp är i ett kapitel om Israel och de konflikter som skulle 

komma med araberna. Här får man läsa om judarna som flyttade till Palestina efter andra 

världskriget spred ut sig mer än vad som var avtalat med hjälp av judiska terrororganisationer 

och terrordåd. Man får också läsa om de krig som fördes mellan Israel och de runtomliggande 

länderna.46 

Boken avslutas med ett kapitel tillägnat Förintelsen där man får en fördjupad insikt i 

judarnas historia som helhet och antisemitismens ursprung och olika perioder av förföljelser. 

Man får läsa om hur kristendomen målade ut judarna som "ett av Gud förbannat folk" och hur 

judarna anklagats för bland annat naturkatastrofer. Kapitlet fortsätter med att beskriva 

judarnas situationer genom medeltiden och fram till den moderna tiden och tar upp flera 

exempel på hemskheter som judarna utsattes för. Man får också en inblick i hur förintelsen 

kom till och vad som ledde till den. I denna del får läsaren veta att det tidigare nämnda 

dokumentet "Sions vises protokoll" var förfalskat och hur Hitler använde antisemitiska 

"myter" för att skilja på det ariska folket och judarna. Stycket går också in djupare på Hitlers 

anledningar till Förintelsen och avslutas med ett stycke om förintelseförnekande.47 

 

3.4 Epok Historia A 2000 

 

Islam 

 

I bokens register går islam att finna två gånger och den första gången är i ett kapitel 

om folkvandringar. Här får man läsa om hur Västroms fall lämnade ett maktvakuum i 

Nordafrika där den arabiska folkvandringen påbörjades. Man får läsa om hur araberna 

erövrade stora delar av Nordafrika och även den pyreneiska halvön och hur deras "erövringar 

störde den traditionella medelhavs handel och bidrog till den ekonomiska tillbakagången i 

Europa." Kapitlet fortsätter med att berätta om själva religionen om Muhammed och i denna 

del kan man läsa att "människorna i erövrade områden behandlades väl…" och att de förde 

vidare arvet från de grekiska och romerska kulturerna. Stycket avslutas med att boken klargör 

att kristendomen och islam kom att bli "de stora ideologiska fienderna under medeltiden" och 

att en kvarlevande kulturgräns finns vid Medelhavet.48 

                                                
46Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. s 272-273. 
47Sverker Oredsson & Lars Andersson. 1995. s 341-345. 
48Sten Elm & Birgitta Thulin. 2000. s 48. 
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Islam nämns snabbt i ett kapitel om korstågen där det framgår att det gjordes åtta 

korståg med målet att "frita" Jerusalem från muslimerna.49 

Sista gången som islam är med i boken är i ett kapitel som kallas 

"Mellanösternkonflikten", och som namnet antyder handlar det om Mellanöstern under 18–

1900-talen. Kapitlet börjar med en ruta om som förklarar "islamisk fundamentalism" och 

förklarar detta som en både politisk och ideologisk rörelse vars mål är att islam ska "styra och 

genomsyra samhället och politiken" och man får veta att rörelsen fick stöd i några stater och 

grep makten där. Kapitlet fortsätter med att berätta om Israel och den splittring som blev efter 

andra världskriget då FN beslutade att dela landet mellan judarna och araberna och de 

konflikter som följde. Kapitlet fortsätter med att beskriva de konflikter mellan palestinier och 

israeler och tar upp terrordåd utförda av båda sidorna. Sedan kommer kapitlet till Iran och 

man får läsa om hur en fundamentalistisk rörelse växte fram på grund av ekonomiska 

orättvisor och så småningom tog denna rörelse makten och införde en islamisk republik och i 

denna republik framställdes USA som Irans huvudfiende.50 

 

Judendom 

 

Varken judendom eller judar går att finna i registret men däremot finns det en punkt 

som kallas "judiska pogromer" som går att hitta i kapitlet om pesten under 1300-talet. Här får 

man läsa om hur judarna bodde i särskilda ghetton, betalade speciella skatter och var tvungna 

att klä sig med symboler som visade att de var judar. Man får också läsa att under pestens tid 

utsattes judarna för förföljelser och fick skulden för bland annat pesten men även andra 

olyckor som drabbade folket.51 

Nästa gång som judar går att hitta i boken är i ett kapitel om nazistpartiet där man får 

läsa att "antisemitism genomsyrade den nazistiska ideologin" och judarna fick skulden för 

kommunismens uppkomst och att judarna gjordes till nazismens huvudmotståndare. Lite 

längre fram i kapitlet får man veta att Hitler rensade ut judar ur armén och förvaltningen. 

Man får också läsa om hur judarna fråntogs rättigheter och förföljdes. Det står även att 

nazisterna hade svårigheter med att utröna hur man skulle bestämma vilka som var judar eller 

inte. I ett litet stycke får man läsa om Förintelsen och där står det att koncentrationsläger 

uppfördes och dit skickades politiska motståndare och folkgrupper som inte accepterades av 

                                                
49Sten Elm & Birgitta Thulin. 2000. s 59. 
50Sten Elm & Birgitta Thulin. 2000. s 364-368. 
51Sten Elm & Birgitta Thulin. 2000. s 63. 
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nazisterna, men majoriteten av de som skickades var judar. Sedan står det om dödsdomen för 

judarna och att ca 6 miljoner judar dödades i lägren.52   

 Judarna återkommer nästa gång i kapitlet om Israel och statens bildande efter FNs 

uppdelning av Palestina. Man får läsa om hur mängder av judar på grund av sionismen, 

tanken om en judisk stat i Palestina, efter andra världskriget flyttade till Israel och hamnade i 

konflikt med araberna som redan bodde där. Kapitlet fortsätter med att beskriva hur Israel 

utropar sig själv som en självständigt och de krig som följer. Här lyfts det fram att Israel får 

stöd av USA på grund av "den politiskt viktiga judiska befolkningen", men även kom att bli 

en bundsförvant med USA. Kapitlet fortsätter med att ta upp Palestinas synvinkel på 

situationen och påpekar att Israel ska ha tagit till terrormetoder för att skapa sin judiska stat.53   

  

 

3.5 Perspektiv på historien A 2001 

 

Islam 

 

 Religionen islam kan man hitta i bokens register fyra gånger och den första är i ett 

kapitel om folkvandringarna. Här nämns islam som en ny religion som spreds snabbt när 

araberna "erövrade nya områden" och man får också läsa att arabernas erövringar förhindrade 

europeisk handel i medelhavsområdet. På följande sidor kommer det en informationsruta som 

tar upp hela sidan och en del av nästkommande, som handlar om islams bildande och i vilken 

muslimernas religiösa tolerans tas upp.54 

Nästa gång som islam nämns är i kapitlet om korstågen och här får man läsa om hur 

krig fördes mot hedningar och muslimer och hur muslimerna förlorade kontrollen över 

iberiska halvön.55 

Muslimer tas upp nästa gång i ett kapitel om Indien och landets kamp om 

självständighet. Här får man läsa om hur kamper mellan hinduer och muslimer pågick i 

landet och man får också veta att Pakistan och Indien utropades som självständiga stater men 

att konflikterna fortsatte även efter uppdelningen.56 

Sista gången som religionen benämns i registret och i boken är i ett kapitel om 

bildandet av de arabiska nationerna och konflikten i Mellanöstern. Vad man får läsa här är att 

                                                
52Sten Elm & Birgitta Thulin. 2000. s 291-295. 
53Sten Elm & Birgitta Thulin. 2000. s 364-367. 
54Hans Nyström & Örjan Nyström. 2001. s 47-48. 
55Hans Nyström & Örjan Nyström. 2001. s 65. 
56Hans Nyström & Örjan Nyström. 2001. s 405. 
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länderna i det forna turkiska riket hade samma religion och på så sätt kände att de hörde 

samman. Boken påpekar också här att många av länderna i Mellanöstern styrs av shejker och 

"var klart västvänliga" när det gällde politik. Kapitlet fortsätter med att beskriva hur Israel 

bildades och tryckte undan araberna som ursprungligen bodde i Palestina.57 

 

 

Judendom 

 

Boken särskiljer judar och judeförföljelser i sitt register och förföljelserna har fler 

noteringar. Första gången man får läsa om judar i boken är i sammanhanget att de blev 

förföljda i Europa och kunde söka skydd i arabländerna.58 

Nästa gång som judar tas upp är i samband med den stigande penningekonomin och 

man får läsa att det var judar som tog hand om låneverksamhet eftersom det ansågs vara 

syndigt för kristna att driva verksamheter med ett vinstintresse.59 

En kort notis om judeförföljelser under pestens tid görs och det står att dessa var de 

"mest omfattande" förföljelserna i historien fram till nazisternas under andra världskriget.60 

Nästa kapitel som nämner judar handlar om Förintelsen. Här får man läsa om 

antisemitismen historia som grundar sig i att man anklagade judarna för Jesus död och hur 

judarna därefter fortsatte att vara syndabockar för folket när olika katastrofer inträffade. Man 

får också veta att under 1800-talet så ska antisemitismen ha slutat vara ett religiöst betingat 

fenomen, utan i stället vara grundat i rasism. Kapitlet fortsätter med att beskriva hur den 

sociala situationen för judar i Tyskland försämrades under krigets gång och hur 

förintelselägren kom till och fungerade.61   

Sista gången som judar förekommer i boken är i ett kapitel om Finland under andra 

världskriget och här får man läsa om hur just Finland vägrade att delta i judeförföljelser trots 

att de samarbetade med Tyskland.62 

 

 

                                                
57Hans Nyström & Örjan Nyström. 2001. s 110-111. 
58Hans Nyström & Örjan Nyström. 2001. s 48. 
59Hans Nyström & Örjan Nyström. 2001. s 63. 
60Hans Nyström & Örjan Nyström. 2001. s 67. 
61Hans Nyström & Örjan Nyström. 2001. s 337-341. 
62Hans Nyström & Örjan Nyström. 2001. s 355. 
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4. Analys 

 Efter att ha gått igenom böckernas innehåll så kommer jag nu att påbörja min analys. Jag ska 

nu presentera mitt resultat och besvara mina frågor gällande religionernas utrymme och 

kontext, beskrivningar och förändring över tid. 

 

4.1 Religionernas utrymme och kontext i böckerna 

  

I alla böcker som jag har analyserat så får läsaren ta del av islams bildande och en 

ingående bild i det muslimska samhället när det gäller arabernas kultur. Läsaren stöter även 

på det muslimska folket i olika skeenden i historien. De mest gemensamma områdena där 

muslimer påträffas i böckerna, förutom delar dedikerade till religionen är i kapitel som 

handlar om korstågen och sedan det mer moderna Mellanöstern efter andra världskrigets och 

hur religionen och dess följare agerar mot västvärlden. Oftast i böckerna så har det 

muslimska folket en antagonistisk roll, som i kapitlen om korstågen där de kristna ska befria 

den heliga staden. Ett par av böckerna, Epok historia A och Perspektiv på historien, nämner 

även hur den muslimska expansionen stör den europeiska handeln och hur detta negativt 

påverkar Europa i allmänhet. I den tidigaste boken kan man också läsa om janitsjarerna, 

kristna barn som uppfostrades strikt muslimskt för att sedan bli krigare, och det går sen att 

hitta janitsjarerna igen i Historiens spegel men dessa är de enda böckerna som nämner 

fenomenet. Det förekommer också i böckerna när det gäller religionens spridning att den 

beskrivs som ett hot mot Europa, exempelvis i Allmän historia där erövringar gjorda av 

muslimer beskrivs och det påpekas hur de stoppas innan de når längre in i Europa än 

Konstantinopel eller den Iberiska halvön. Det är dock kanske den mer moderna sidan av 

religionen och dess anhängare där skildringarna skiljer sig åt i de böcker som tar upp historia 

närmare modern tid. I tre av dessa böcker läggs det mycket fokus på att förklara hur de mer 

radikala sidorna av religionen griper makt och riktar aggressioner mot västvärlden och USA i 

synnerhet som kallas för "den store satan" eller liknande. De kapitel som behandlar det 

modernare muslimska samhället tenderar också till att vara större än de som handlar om 

religionens uppkomst. 

När det kommer till den judiska religionen i böckerna så är det magrare med 

information kring själva religionen och dess ursprung. Däremot så ges det judiska folket mer 

utrymme i böckerna än muslimerna. Det är bara i Alla tiders historia som läsaren kan få 

information om själva religionen, men den informationen som finns är väldigt ytlig eftersom 

den bara behandlar synen på gud och avslutas med ett påstående om hur den judiska 
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religionen och kulturen påverkade Europa på olika vis. Generellt sett ges det judiska folket i 

böckerna som analyserats en roll som offer, vilket de är under omständigheterna, men 

samtidigt går det att finna uttalanden och formuleringar som kan ses som nedvärderande i 

böckerna. Exempel på detta som kommer att diskuteras vidare senare i uppsatsen är när det 

står i ett par av böckerna att arbete med pengar och utlåning med vinstintresse ses som 

smutsigt och att till största delen judarna arbetade med detta yrke. De mest förekommande 

situationerna då judarna kommer upp i böckerna är under medeltiden, då de beskylldes för 

pesten som spreds i Europa, dock är det ingen av böckerna som säger att anklagelserna inte 

stämmer, utan det är upp till läraren att klargöra. Nästa gemensamma nämnare för böckerna 

är Dreyfus-affären, andra världskriget och de problem som följde med Israels bildande. När 

det kommer till Israel och judarnas erövrande av landområden så är de böcker som tar upp det 

ganska överensstämmande i hur judarna agerade utanför det avtal som gjorts med FN när de 

började expandera och använde sig av terrordåd för att uppnå sina mål med expansionen. 

Det är intressant varför böckernas författare har valt att ha med det här innehållet i 

sina böcker. Niklas Ammert skriver om läroböckers olika perspektiv och funktioner och hur 

de kan användas för att exempelvis förankra politiska åsikter eller identiteter hos läsaren.63 

Med detta i åtanke kan det spekuleras kring varför detta innehåll är med, kanske togs det med 

för att ge läsaren negativa associationer till muslimer eller kanske för att varna för radikala 

åsikter i samhället. Hur innehållet behandlas är ju upp till läraren och vid situationer som 

dessa måste läraren vara uppmärksam när det gäller hur innehållet tas emot hos eleverna. 

När det kommer till valet och framställningen av innehållet påverkar även yttre 

omständigheter, exempelvis regerande parti i riksdagen eller författaren till böckerna. I sin 

avhandling Författarröst och lärobokstradition skriver Sture Långström om hur skolböcker 

genom Sveriges historia har använts för att forma åsikter hos läsaren. Långströms exempel 

kommer från Metodiska anvisningar till rikets allmänna läroverk 1935 och beskriver hur 

historia beskrivs som ett verktyg för att påverka eleverna i en "önskvärd" politisk riktning.64 

Denna aspekt kan man se spår av i boken Allmän historia från 1946 då boken nästan 

skuldbelägger judarna för vad som händer dem under andra världskriget med förklaringen att 

det ansågs att de fått för mycket inflytande och behövde tas bort från samhället. Att boken 

skulle göra en sådan här distinktion gällande judarna skulle man långdraget kunna koppla till 

de styrande socialdemokraterna och deras relativt pro-tyska agenda som möjligtvis hade 

påverkan på utformandet av skolböcker under tiden. 

                                                
63Niklas Ammert, 2011, s 33-34. 
64Sture Långström, 1997. s 67 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att i de böcker som har analyserats har 

religionen islam mer utrymme samt att det händer att religionen förklaras. Judendomen å 

andra sidan har ett tydligt mönster gällande vad som tas upp och i vilken grad. Exempelvis 

förekommer det i tre av fem böcker att judarna anklagades för pesten under medeltiden. 

Generellt sett har religionerna en större roll i början av böckerna med ju närmare modern tid 

läsaren kommer så avtar mängden religion, förutom när det gäller den radikala islamismen 

som är väldigt framträdande i slutet av de nyare böckerna. 

 

4.2 Beskrivningar av religionerna och dess följare 

 

4.2.1 Muslimer 

 

Det muslimska folket blir i den äldsta boken kallade för muhammedaner i den första 

delen av boken för att klargöra deras religiösa förbindelser, men blir sedan bara kallade för 

araber. Bytet av namn på folket som tas upp i boken kan tyda på ett försök att skilja på 

religionen och folket och man kallar dem nu efter deras etniska tillhörighet efter att islam 

spridits ut över Nordafrika och dagens Mellanöstern. Trenden att kalla muslimerna namn som 

är relaterade till deras etnicitet fortsätter i Alla tiders historia då muslimerna först kallas för 

araber men efter en viss tid kallas för turkar eftersom det folkslaget blir det ledande i 

regionen. I Historiens spegel kallas muslimerna för muslimer genom hela boken och det görs 

inga distinktioner beroende på regionen. Även i Epok historia A kallas muslimerna för 

muslimer, med några undantag i senare kapitel då de kallas för araber. I den sista boken 

Perspektiv på historien blir de troende kallade för muslimer genom hela boken. 

Som tidigare nämnt i uppsatsen blir de tidiga muslimerna kallade för erövrare och i 

nästan alla av böckerna som analyserats används termen erövring för att beskriva den 

muslimska expansionen som påbörjades efter Muhammeds död. 

I Allmän historia för gymnasiet i ett stycke om korstågen kallas muslimerna för 

”otrogna” vilket kan signalera ett ställningstagande från författaren där han vill göra 

muslimerna till historiska antagonister till de kristna. Det kan även vara ett uttryck utvalt just 

för att visa på fientligheten mellan de kristna och muslimerna under den tidsperioden. Said 

skriver om hur författare genom historien har skapat en bild av främmande länder eller icke-

européer som ett gemensamt ”dem” och européer som ett ”oss” och att dessa två enheter på 

något sätt står mot varandra.65 I samma bok ges de kristna korsfararna en hjältebild när de 

                                                
65Edward Said. 2016 s 71. 



26 

”räddar” det Östromerska riket med en ”glänsande seger” och detta kan åter vara författaren 

som försöker glorifiera och rättfärdiga de kristnas agerande genom att tillskriva handlingen 

positiva attribut. 
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4.2.2 Judar 

 

När det kommer till beskrivningarna av det judiska folket görs det inga distinktioner 

om deras geografiska ursprung utan i samtliga sammanhang i böckerna så kallas de för judar. 

Dock förekommer det intressanta beskrivningar och företeelser kring det judiska folket i 

några av böckerna. I Alla tiders historia och Perspektiv på historien så tas det upp hur 

judarna arbetade med att bedriva verksamheter med utlåning och de gjorde detta på grund av 

att det enligt kristendomen var ett "smutsigt" eller "syndigt" yrke och därför fick inte kristna 

arbeta med det. Att attribuera ett syndigt eller smutsigt yrke till en folkgrupp kan, med Said i 

bakhuvudet, ses som att man försöker få folkgruppen att framstå som det man tillskriver den. 

Författarna beskriver hur judarna behandlades med ett ”vi” och ”dem” perspektiv för att visa 

på skillnaderna i social status som förekom under tidsperioden som beskrivs i böckerna.66 Att 

sådana beskrivningar förekommer i läroböckerna är därför inte förvånande, men det som 

förvånar mig är att det är i de nyare böckerna som beskrivningarna görs och inte i de äldre 

böckerna. Detta förvånar mig eftersom antisemitismen i Sverige under 40-talet var relativt 

vanligt förekommande och det är inte helt otänkbart att antisemitiska tankar skulle kunna 

förekomma i läroböcker från den tiden med syftet att skapa en falsk bild av det judiska folket. 

I Allmän historia, som är den äldsta boken, finns termer som "judevänner" som beskriver 

personer om inte var antisemiter under Dreyfus-affären i Frankrike. Att författarna väljer att 

ha med detta i sin bok kan ses som ett försök av författarna att inkludera en bild av hur 

samhället i Frankrike och stora delar av Europa såg ut under denna tid i historien och hur 

synen på judar var. Det skulle också kunna vara resultatet av ett försök att förmedla de åsikter 

som statsmakten i Sverige ansåg skulle inkluderas i skolböcker i ett försök att aktivt påverka 

de åsikter som skapas hos läsaren. 

De aspekter av samhällelig antisemitism som framkommer i böckerna som har 

analyserats kan kopplas till det program som nämns i Larsmos bok, där både 

ungdomspolitiker och vanliga politiker förespråkar en linje som var ganska enhetlig med 

Tysklands eftersom man lade vikt på att hålla Sverige "rent" rasmässigt.67 Denna rasrenhet 

som eftersträvades understryks i Larsmos bok av ett uttalande från en person som senare kom 

att vara aktiv under det rasbiologiska institutet i Lund, "Pro primo kan tyvärr rashygienen 

knappast komma mycket längre än att den håller de värsta graderna av urartning någorlunda 

tillbaka."68 Just den renligheten återkommer i ett par av böckerna som jag har undersökt, där 

                                                
66Edward Said. 2016. s 71. 
67Ola Larsmo. 2007. s 103-105. 
68Ola Larsmo. 2007. s 105. 
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att arbeta med pengar ansågs vara smutsigt kristna avstod från det och judar valde att arbeta 

med det. Att läroböcker som kom ut flera decennier senare präglas av liknande, till synes 

antisemitiska, sätt att skildra judar handlingar utförda av judar på är förbryllande. 

En intressant aspekt gällande beskrivandet av det muslimska folket är att i de tidigare 

böckerna blir de kallade för erövrare. I den äldsta boken beskrivs de som ett "oemotståndligt 

erövrarfolk" medan termen erövring används för att beskriva religionens geografiska 

spridning i världen i alla böcker som analyserats. Att författarna till böckerna gör valet att 

beskriva det muslimska folket som erövrare kan relateras till vad som står i Ammerts bok om 

läromedel, att författaren försöker införliva antingen sina egna värderingar eller de 

värderingar som statsmakten anser ska förmedlas i läroböcker.69 Om det är så att böckernas 

författare försöker medvetet att få de forntida muslimerna att framstå som ett hot mot Europa 

i sina böcker kan detta utan en lärare som är medveten om detta och kan hantera det skulle 

kunna leda till att antimuslimska åsikter kan bildas hos de elever som läser böckerna. Utan en 

bredare historisk referensram om religionen och dess följare kan elever uppleva svårigheter 

när det kommer till långa skeenden av förändring kring religionen. 

 

4.3 Förändring över tid 

 

Det finns en förändring i hur religionerna beskrivs i böckerna och vad jag vill kalla 

för en trend. När det kommer till hur islam och dess följare beskrivs så tonas de mer 

våldsrelaterade aspekterna av religionen ned över tiden. Ett exempel på detta är janisharerna 

som bara nämns i två av böckerna, Allmän historia för gymnasiet från 1946 och Historiens 

spegel från 1995. Det här exemplet berör till en viss del hur muslimerna under medeltiden 

behandlade sina kristna grannar och tappar nästan sin relevans när skolans styrdokument 

börjar beröra jämställdhet och skolan uppmanas att belysa hur kulturer samspelade genom 

historien istället för hur de var i konflikter med varandra. Skolverkets värdegrund som alla 

lärare och skolor ska förhålla sig till lägger stor vikt i våra mänskliga rättigheter och hur 

dessa ska förmedlas i undervisningen.70 Om läroböcker då tas ifrån förmågan att förmedla en 

bild av världen där sådana rättigheter inte fanns, exempelvis janisharerna eller de svenska 

korstågen, hur ska då den kunskapen förmedlas och behandlas på ett givande sätt för 

eleverna. En lärobok som tar upp aspekter som skiljer sig från den världsbild vi har idag ger 

eleverna möjligheter att granska sin egen tid och se hur och varför den ser ut som den gör.   

                                                
69 Niklas Ammert, 2011, s 49. 
70Skolverket. Förskolans och skolans värdegrund. 2013. s 34-37. 
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En annan trend som kom fram under studerandet av böckerna var hur det judiska 

folket blir förknippat med syndighet och smuts. I Alla tiders historia och Perspektiv på 

historien, två böcker med sju år mellan utgivningarna förekommer det att judarna indirekt 

beskrivs med just orden "syndiga och smutsiga" på grund av att de arbetade med utlåning av 

pengar med vinstintresse. Förklaringen som böckerna erbjuder till varför judarna arbetade 

med detta "smutsiga" yrket är den dåvarande kristna synen på pengar, det är syndigt att arbeta 

med vinstdrivande verksamheter som lånar ut pengar. Sättet som författarna till böckerna 

beskriver denna situation på, hur judarna arbetar med ett "smutsigt" yrke, kan ses om 

missgynnande för det judiska folket på grund av bristen på förklaringar till varför judarna inte 

kunde ha andra arbeten. Böckerna skulle exempelvis kunnat berätta om hur judarna under 

medeltiden förbjöds med hjälp av olika lagar från att äga mark eller att ha andra arbeten som 

inte hade med ekonomi att göra. Att det i böckerna bara står att judarna arbetade med vad de 

kristna ansåg vara syndigt kan tolkas som att författarna associerar judarna med synd och 

smuts och skulle kunna uppfattas på ett sådant sätt av läsaren. Det kan också vara så att 

författarna försöker exemplifiera hur judarnas situation såg ut under tidsperioden som 

beskrivs och detta görs genom att placera judarna i en underlägsen situation. 

En tydlig förändring är synen på det judiska folket från 1900-talet och framåt i 

böckerna. I Allmän historia för gymnasiet kan man som tidigare nämnt läsa om hur det 

judiska folket i Tyskland utsattes för hemskheter på grund av deras "inflytande" över 

kulturlivet i landet. I den här boken skuldbeläggs i princip judarna för deras förföljelse och 

förintelse. I senare böcker läggs skulden hos nazisterna och judarna ses mer som offer än 

aktiva aktörer i sin egen förintelse. 

 Även synen på islam och muslimer förändras dock sker det mer gradvis. I de 

tidigaste böckerna beskrivs muslimerna som aggressiva erövrare som hotar Europa. Den här 

synen på muslimer mildras över tiden och synen på den medeltida muslimska kulturen går 

från hotfulla erövrare till mångkulturell granne. Ett exempel på detta är i Epok Historia A där 

man kan läsa om hur den nybildade muslimska stormakten behandlade minoriteter väl och 

förde vidare kunskaper från antikens stormakter Grekland och Rom. Den här relativt fredliga 

synen på muslimer består sedan både i Epok Historia A men också även i de andra böckerna 

som gavs ut efter -95. En förklaring till de förändringar som har tagits upp är de förändringar 

som läroplanen för historia har genomgått. Från att ha varit mer komparativ mellan 

kristendomen och de andra stora världsreligionerna till att vara mer inriktad mot analys och 

reflektion för att uppnå förståelse för olikheterna mellan religionerna. Eftersom samhället 

också förändras speglas allmänhetens syn på exempelvis det muslimska folket. När 
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flyktingströmmar för muslimer till Sverige så förändras synen på folket och dess 

framställning i litteraturen går från att vara en antagonist till att vara mer opartisk. 

 

 

5. Slutdiskussion 

  

Vad som kan konstateras är att synen på islam och judendom och dess följare har 

förändrats i Sverige och likaså har deras framställande i läroböcker. Den kanske mest 

markanta förändringen är hur den judiska populationen beskrivs. Min undersökning visar att 

beskrivningarna rör sig från att vara relativt antisemitiska till att vara apologetiska för de 

handlingar som judarna utsattes för. En intressant undersökning hade varit vad som orsakar 

detta skiftet i synen på judar och när exakt skiftet sker. Synen på muslimer har också 

förändrats. De tidigare böckerna framställer muslimerna som våldsamma erövrare som 

hotade den europeiska världen med sin expansion. Denna syn förändras till något positivare 

under 90-talet och även här skulle det vara intressant att undersöka varför den förändringen 

sker. 

För att se ett bredare spektrum gällande förändringen över tid skulle vidare forskning 

använda sig av källor från fler årtionden än vad som användes i den här uppsatsen. Att 

använda fler böcker som är mer utspridda i tiden skulle kunna ge en bild av när i tiden en 

förändring sker kring synen på religionerna och dess följare. Även böcker som publicerats 

efter Lgy 11 skulle kunna användas för att granska hur synen på religionerna framställs i 

nuvarande böcker. Den informationen skulle sedan kunna undersökas på en samhällelig nivå 

för att förstå vad som driver fram förändringen. 

När det kommer till valet av böcker som kommer att användas i skolan så skulle en 

undersökning göras om hur lärares subjekt påverkar valet av böcker. Syftet blir att se om 

lärarens personliga eller politiska åsikter speglas i litteraturen som valts. Här skulle man 

kunna göra en anonym enkätundersökning för att uppskatta lärarnas politiska riktning och 

sedan undersöka om materialet som lärs ut speglar den på något vis. 
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6. Didaktisk reflektion 

  

 För att relatera min uppsats innehåll till mitt kommande yrke som lärare så finns det 

ett par aspekter från mitt arbetssätt som kan användas i skolan. Först och främst kan jag 

använda äldre böcker i klassrummet. En praktisk användning av äldre skolböcker i skolan är 

just att titta på förändringar i historieböcker som skolor har använt sig av. Här kan jag som 

lärare visa eleverna hur synen på vår omvärld ständigt förändras och hur det påverkar läsaren. 

Detta för att ge eleverna träning i de förmågor som skolverket nämner i kursplanen för 

kurserna i historia. I synnerhet ger en övning som den här eleverna en inblick i hur historia 

kan användas och de får träna sig på att kritiskt granska källor.71   

I lgy11 går det inte att läsa något om religioner i kursplanen för historia men det står 

att elever ska reflektera över kulturarv och dess betydelse i historian. Här kan läraren själv 

välja att introducera religion som en del i kulturen och om så är fallet behöver läraren ha 

material som är neutralt så eleven kan reflektera och skapa en egen uppfattning.72 

En fråga som ständigt kommer upp i yrket som lärare är i vilken grad lärare bör 

använda sig av läroböcker i klassrummet. Ett argument för att göra det är att böckerna 

erbjuder ett upplägg som kan underlätta för planerandet av områden och terminer. En negativ 

aspekt kring användandet av böcker i klassrummet är de tendenser som kan finnas gömda i 

böckerna. Alice Melin skriver i Historiedidaktiska perspektiv om hur skolans fostrande 

uppdrag under 1900-talet påverkade innehållet och upplägget i historieböckerna. Denna typ 

av historiebruk kallas demokratiskt ideologiskt bruk och går ut på att historien som beskrivs 

används för att legitimera demokrati och förskjuta den nationalism som genomsyrade 

historieböckerna innan andra världskriget.73 Detta är även ett exempel på hur regeringen styr 

skolans innehåll och hur det återigen hamnar på oss lärare att kvalitetsgranska de läromedel 

som finns tillgängliga. 

En aspekt som är viktig att ha i åtanke vid arbete med skolmaterial är vad som står i 

skolans värdegrund om hur skolan och undervisningen ska till viss del präglas av kristna 

värderingar.74 Dessa värderingar syns i böckerna eftersom det kristna Europa och Sverige ofta 

kan ses som huvudperson i böckerna och andra kulturer ses som de andra. I boken Epok 

Historia A kan man läsa om korstågen och hur de påverkade Europa på olika sätt. Man får 

                                                
71Skolverket.se Kursplan för historia. 
72Skolverket.se Kursplan för historia. 
73Hans-Olof Ericson. 2005. s 139-140. 
74Skolverket.se Värdegrund och uppdrag. 
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läsa om hur korstågen innebar en avspänning i Europa eftersom en ny fiende skapades i 

Jerusalem. Boken förklarar också hur korstågen förde med sig nya handelsvägar och på sikt 

gynnar Europa.75 Att författarna väljer att belysa en händelse som innebar många år av krig 

för att sedan avluta med allt gott som det förde med sig är en aspekt som är viktig att 

diskutera i klassrummet och informera eleverna om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
75 Sten Elm & Birgitta Thulin. 2000. s 59-60. 
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