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Abstract 
 

This essay is about how islam is illustrated in textbooks of History in Sweden during 

1980-s and first decade in 2000.  This study does not aim to give all answers about 

those tendencies, but it will lift up and discuss this issues. 

The essay has two questions to answers. They are:  

1- How does textbooks from 1980-s and 2000-s illustrate Islam? 

2- Do we see any tendencies of Orientalism in textbooks? 

The most focus in this study will be in first question, because this question is more open 

and need more empirical material to answer. The second question is more specific and 

has to do with first questions results. 

 

The first part of off essays investigation has to do with description of what textbooks 

writtes about Islam. After this I will compare and analyze what differences they are 

between textbooks from 1980-s and first decade of 2000-s. The last chapter of essay 

will summarize conclusions that came from results of investigation. 

 

English title: Islam in Swedish schoolbooks of History 

 

Nyckelord 
Islam, araberna, muslimerna, orientalism, islamofobi, läroböcker i historia, jihad och 

disskurs. 
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1 Inledning 
 

Det var terrorattackerna den 11 september som fick mig att fundera om inställningen till 

islam hade förändrats efter det. I  uppsatsen skall jag undersöka om det framkommer 

några förändringar i hur islam och de samhällen där denna religion dominerar, beskrivs 

och diskuteras i läromedel. Jag har valt att titta på läroböcker i historia från 1980-talet 

och första decenniet på 2000-talet. Läroböckerna är både från grundskolenivån 7-9 

(Levande Historia 7-9) och gymnasienivån (Alla tiders historia). Det som skrivs i 

läroböckerna kommer att analyseras med hjälp av olika teorier om framställningen av 

islam. Läroplanen kommer också att undersökas för att se om läroböckerna följer 

läroplanens föreskrifter.  

 

 

1.1 Disposition 
 

Det här stycket kommer att handla om uppsatsen upplägg. Uppsatsen  kommer att delas 

in i fyra delar. Dessa är inledningen med följande underrubriker. Disposition, val av 

ämne, syfte och frågeställningar, teorianknytning, forskningsläge, metod och käll 

material samt bakgrund. Uppsatsens andra del består av undersökningsdelen med 

följande avsnitt: Varje lärobok kommer att ägnas ett kapitel var i undersökningen. 

Läroböckerna som används i denna undersökning är följande läroböcker: Alla tiders 

Historia, 1987, Levande Historia, 1987 och 1988 samt Alla tiders historia, 2008 och 

Levande historia, 2007.Sista avsnittet i den del där undersökningen presenteras kommer 

att behandla läroböckernas innehåll utifrån västerlandets syn på islam. Diskussionsdelen 

är det tredje kapitlet i denna uppsats. Här kommer resultatet från undersökningen att 

diskuteras och analyseras. Sista kapitlet i uppsatsen är avslutningsdelen, där slutsatserna 

kommer att presenteras. 
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1.1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall hur bilden av islam 

förändrats i läroböcker i historia (7-9 och gymnasienivå). Islam och muslimer har sedan 

terrorattackerna den 11 september 2001 hamnat i fokus i media. Ofta beskrivs en 

konflikt mellan västerlandet och islam. Så beskrevs det också i t ex Huntingtons 

Civilisationernas kamp, som gavs ut första gången 1993 som artikel, 1996 som bok och 

återutgavs 2002. Redan  Edward Said tog i sin bok Orientalism från 1978 upp relationen 

mellan väst och orienten och visade hur man i väst konstruerade en viss bild av orienten 

som ”det andra” och människor därifrån som ”de andra”. Mot denna bakgrund har jag 

valt att ställa följande frågor i uppsatsen: 

1. Hur framställs islam i historiska läroböcker från 1980-talet och första decenniet på 

2000-talet? 

2. Finns det några tendenser i framställningen av islam och muslimer kopplat till 

begreppet Orientalism.
1 

            I första frågeställningen kommer fokuseringen att ligga på att ta upp de avsnitt 

som behandlar islam i läroböckerna. Här presenteras och sammanfattas det mest 

väsentliga empiriska materialet från läroböckerna om islam. Att undersöka 

framställningen av islam innebär att ge en bild av böckernas berättelse om islam. Andra 

frågeställningen syftar till att svara på frågan om man kan tyda orientalistiska tendenser 

i läroböckern. 

1.2Teoretiska utgångspunkter 

 

Undersökningen kommer att handla om vad historiska läroböcker skriver om islam 

under 1980-talet och 2000-talet. I denna undersökning kommer jag att i analysen 

använda mig av flera teorier som på ett eller annat sätt behandlar samma arbetsområde 

det vill säga västerlandets syn på islam det som kallas orientalismen. Said som i sin bok 

Orientalism tar upp och beskriver den västerländska synen på islam. En annan teori som 

kommer att användas i denna uppsats är Andreas Malms bok Hatet mot muslimer som 

går ut på att beskriva de senaste islamofobiska tendenserna i Europa, det vill det säga  

                                                 
1
 Said, E, 2000, s.72 



  

 

3 

hatet mot muslimer som grupp och ett hat som ofta har att göra med rädsla för det 

främmande. 

 

1.1.3  Edward Saids orientalism 
 

I sin bok Orientalism från 1978 kritiserar Said den västerländska diskursen om Orienten 

som kallas för orientalism.
2
 Denna tes gick ut på att hitta skillnader mellan Orienten och 

Västerlandet. Kontentan av detta var att Västerlandet var motbilden av Orienten, där 

Västerlandet var överlägsen österlandet på alla sätt och viss. Orienten var enligt Said, en 

västerländsk uppfinning eller diskurs som hade som mål att beskriva orientalernas liv 

och kultur. 
3
Diskurs i vetenskapliga sammanhang är en helhet av sammanhängande 

uttryck, utsagor och begrepp, t. ex. den moraliska , den vetenskapliga eller den religiösa 

diskursen, eller formen hos en sådan helhet. 
4
  

          Said menar alltså kort och gott att orsaken till att orientalismen som diskurs finns 

till är att Västerlandet vill hitta på skillnaderna mellan Västerlandet och Orienten. Han 

förklarar vidare anledningen till att orientalismen kom till som en vetenskaplig diskurs. 

Orientalismen som diskurs kom till ur samarbetet mellan kolonialmakterna och 

akademikerna i Västerlandet.  Eftersom Västerlandet hade erövrat Orienten militärt ville 

Västerlandet dominera Orienten i alla avseenden menar Said. Hade inte Västerlandet 

haft denna militära överlägsenhet gentemot orientalerna hade den klassiska 

orientalismen aldrig kommit till, menar Said. Enligt honom kom orientalismen till på 

grund av västerlandets militära, politiska och ekonomiska överlägsenhet. Utan dessa 

fördelar hade inte Västerlandet kunnat skildra orientalerna och dess historia som det 

passade deras intresse. 
5
 

         Said kritiserar mest orientalisternas metodologiska brister.  Källorna granskades 

inte kritiskt utan skildringen byggde oftast på dogmatiska föreställningar om 

orientalerna, menar Said. Orientalerna beskrivs ofta av västerländska forskare, men de 

får inte kom till tals i den västerländska diskursen. Beskrivningen av orientalerna 

grundade sig på allmänna idéer och detaljerad logik och inte av empirisk logik. 

Forskningen grundade sig på: önskningar, satsningar och projektioner och 

förträngningar, menar Said. Orientalismen blev ett system om hur orientalerna skulle 

                                                 
2
 Said, E, 2000 

3
 Said, E, 2000, s.72 

4
 Nationalencyklopedin, 2009,  Band 4, 164 

5
 Ibid 
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skildras. I systemet ingick: Akademier, universitet, kongresser, politiker, militärer, 

missionärer etcetera. Eftersom alla viktiga institutioner i västerländska samhället var 

med på detta blev det ett normsystem om hur orientalerna skulle skildras i Västerlandet. 

Det är bara detta förhållande som kan förklara att få forskare i västerlandet vågade 

ifrågasätta diskursens dogmatiska föreställningar, menar Said. 
6
 

          Said är mycket kritisk mot orientalismens teori om islam och araberna. 

Orientalisterna menar att muslimerna eller araberna inte kan moderniseras, förändras 

eller organiseras. Said menar att det är helt fel att påstå detta och tar upp muslimernas 

avkolonisering. Om araberna inte haft förmågan att organisera sig hur kan man förklara 

avkoloniseringen då. 
7
 

 

1.1.4.Andreas Malms- Hatet mot muslimerna 

 

Andreas Malm är doktorand i humanekologi vid Lunds universitet. I Hans bok  Hatet 

mot muslimer 2009, försöker Malm fånga de växande islamofobiska tendenserna i 

Sverige och Europa på senare tid. Det är den antimuslimska samhällsdebatten i 

medierna som har lett till att fascistiska partier har kommit in på de flesta europeiska 

parlament, däribland sverigedemokraterna i Sverige. Detta parti är invandrarfientligt 

men framförallt är den islamfientlig. Det är inte den organiserade extremhögern som är 

den enda källan till hatet mot muslimer, menar Malm. Malms främsta syfte med studien 

är att belysa en speciell trend i den europeiska debatten om muslimerna. Hatet mot 

muslimer är inte bara ett hat mot bekännande det vill säga troende  muslimer utan mot 

alla muslimer, menar Malm.
8
 

          I boken beskrivs det ökade hatet mot muslimerna. Malm försöker hitta spår av 

varifrån detta hat kommer, hur det ser ut och vart det leder. Islamofobiska strömningar i 

Europa studeras i boken. Varje månad  blossar det upp någon  islamrelaterad debatt i 

medier som kan handla om   ”ett teveprogram som leds av tre kvinnor i slöjor, ett 

upplopp i Malmöförort efter att polisen stängt en källarmoské eller ett avslöjande om att 

författaren till en megabästsäljare i centrala avsnitt har fabricerat sin historia om en 

demonisk ond arabmuslimsk man”. 
9
 

                                                 
6
 Ibid 

7
 Said, E, 2000, s. 464 

8
 Malm, A, 2009, s.8 

9
 Malm, A, 2009, s.12ff) 
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          Malms mål är att identifiera en tendens så som den har varit under 00-talet och ge 

läsaren verktyg att känna igen hatet mot muslimerna, undersöka den vidare och 

bekämpa den. Kränkningarna mot muslimerna har pågått länge, men Malms 

förhoppning med studien är att belysa de färska antimuslimska tendenserna som är värre 

än de tidigare kränkningarna. De nuvarande kränkningarna riktar sig mot muslimernas 

fysiska närvaro i Europa, den så kallade eurabismen. Denna diskurs företrädare hävdar 

att Europa kommer snart att styras av muslimer, eller redan styrs av dem. 
10

 

 

1.1.5.Metod och material 

 

Jag kommer att använda mig av komparativ metod i denna kandidatppsats. Det betyder 

att jag kommer att undersöka samma fenomen under två olika tidpunkter, det vill säga 

1980-talet och första decenniet på 2000-talet. I denna uppsats skall det jämföras vad 

läroböcker i historia från 1980-talet och 2000-talet skriver om islam och muslimerna. 

Levande historia från 1987, 1988 och 2007 är läroböcker för grundskolan, medan Alla 

tiders historia böckerna från 1985 och 2008 är avsedda för gymnasiet.  

         Varje lärobok i historia kommer att presenteras i ett avsnitt för sig.  Läroböckerna 

från 1980-talet och 2000-talet kommer att utgöra ett eget kapitel var. Innehållet i 

läroböckerna kommer att presenteras kronologiskt. Det vill säga i den ordning som 

händelser tas upp i läroböckerna. När den nya upplagan kommer att presenteras kommer 

jag inte att ta upp de avsnitt som har samma innehåll i både den gamla och nya 

upplagan. Detta för att det inte ska bli repetition. Det är först i andra frågeställningen 

som jag kommer att analysera innehållet med hjälp av olika teorier om islam. Vidare 

kommer resultatet att presenteras i avsnittet diskussion och egna åsikter. 

           Jag kommer att analysera innehållet i läroböckerna utifrån Saids teorier om 

orientalism och Malms teori om islamofobi. 

             Skillnaden mellan orientalism och islamofobi är att orientalism går ut på att vi i 

Västerlandet väljer att urskilja och beskriva orientalerna utifrån vårt perspektiv, medan 

islamofobi går ut på att vi i Västerlandet har en ogrundad rädsla för att islam är ett stort 

hot mot oss.            

Stycket nedan kommer att handla om hur jag har gått tillväga i min analys av 

läroböckerna. Jag kommer att analysera och presentera alla avsnitt i läroböckerna som 

                                                 
10

 Ibid 
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direkt eller indirekt berör islam. Först kommer jag att analysera läroböckerna från 1980- 

talet och sedan analyseras böckerna från första decenniet på 2000-talet. I första stycket 

där läroboken presenteras kommer omfånget och de olika teman som tas upp i 

läroboken presenteras och sedan diskuteras detta i analysen. Detta för att läsaren skall 

ha lättare att hänga med i resonemanget. 

            Både hur mycket som skrivs om islam det vill säga omfånget i läroböckerna och 

vilka teman som tas upp kommer att diskuteras och analyseras. Även värdeladdade 

 ord som : Jihad
11

 och erövringar kommer att analyseras och diskuteras. När det gäller 

de nya upplagorna av både Alla tiders historia 2008 och Levande Historia 2007 

kommer det att presenteras nytillkommna teman som inte fanns med i de gamla 

upplagorna. 

            I undersökningsdelens sista avsnitt analyseras och jämförs läroböckernas 

innehåll med varandra.  I andra frågeställningen analyseras och presenteras resultaten 

om det finns spår och tendenser av orientalism i läroböckerna. Sedan sammanfattas 

resultaten i sammanfattningen. 

1.1.6.Avgränsningar 

I den här undersökningen kommer följande avgränsningar att göras. För det första 

avgränsar undersökningen till två olika tidsepoker det vill säga 1980-talet och första 

decenniet på 2000-talet. Anledningen till att jag valt att undersöka dessa perioder är att 

de ligger på ett visst tidsavstånd till 11 septembers terrorattacker 2001. Nästa 

avgränsning handlar om läroböckernas antal och skolnivå. Alla tiders historia och 

Levande Historia är de läroböcker som kommer att studeras i undersökningen. Det var 

lite problematiskt att hitta läroböcker från samma serie som gavs ut både på 1980-talet 

och första decenniet på 2000-talet. Det var dessa läroböcker Levande historia och Alla 

tiders historia som jag fick tag på.  

 

Följande läroböcker kommer att användas i undersökningen: 

Alla Tiders Historia, 1985 och 2008. 

Levande Historia från 1987, 1988 samt Levande historia 2007. 

 

 

                                                 
11

 Se Ne definition om Jihad 
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1.1.7. Forskningsläget 

 

Nu ska viktiga forskare som har forskat inom mitt ämnesområde och angränsande 

område tas upp. Den förste forskare som tas upp är professor Kjell Härenstam som är 

verksam vid Karlstads universitet. Han är religionsvetare med specialisering mot 

ämnesdidaktik. Hans studie Skolboksislam. Analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap, (1993), utgör referensramen för läromedelsstudier om islam i 

framförallt religionskunskap.  Härenstams undersökning om islam kommer fram till att 

islam framställs i läroböcker främst i samband med våld, krig och konflikter. 

 Härenstam har  2006 skrivit en underlagsrapport till Skolverket om hur läroböckerna 

framställer olika trosuppfattningar. Här studeras hinduismen och islam utifrån skolans 

värdegrund. Titeln på boken är: En granskning av hur religion/trosuppfattning 

framställs i ett urval av läroböcker.  Undersökning från 2006 kommer fram till samma 

slutsatser som undersökningen från 1993 med skillnaden att värdeladdade ord används 

mindre i de senaste läroböckerna.
12

 

         I boken Hatet mot muslimerna, 2009 beskriver Andreas Malm hatströmningarna 

mot muslimerna i både Sverige och Västerlandet. I boken behandlar Malm olika grenar 

av samhället som är huvudrollsinnehavare i det utsprida hatet mot muslimerna. Malm 

menar att hatet mot muslimerna finns inte bara hos sverigedemokraterna och dess 

syskonpartier i Europa. Hatet mot muslimerna har en bredd förankring i 

samhällsdebatten i Europa, menar Malm. Malm beskriver sedan vilka som stödjer hatet 

mot muslimerna. Hatet mot muslimerna blir starkare av skriverierna om ”Eurabien” 

som går ut på att muslimerna skall ta över styret i Europa. Malm nämner sedan alla 

parter som bidrar till ökandet av hatet mot muslimerna. Där pekar han ut en del 

västerländska akademiker som Huntington och Harris, borgerliga medier i Sverige 

såsom; Neo, Axessmedia Expressen som element som spär på hatet mot muslimerna i 

sina skriverier och propaganda om islam. Även Muhammedkarikatyrerna som 

publicerades i Jyllands Posten var ett sätt att utrycka hat mot muslimerna, menar 

Malm.
13

 

            Mathias Gardell, professor i religionshistoria vid Uppsala universitet, har skrivit 

boken  islamofobi från 2010. Hans bok handlar om hatet och stereotyperna om islam 

och muslimerna. Detta illustreras genom följande citatutdrag från Gardells bok:  

                                                 
12

 Härenstam, K, 2006, s.13 
13

 Malm, A,2009,s.8ff 
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             ”Vi hör det hela tiden: ett ständigt tal om hur muslimer är. Muslimer är våldsamma,  

                  kvinnoförtryckare, terrorister. Muslimer är ett hot mot demokratin, yttrandefriheten,  

                  Mänskliga rättigheter. Muslimer är si, muslimer är så. Men de är. Alltihop. Framförallt 

                  Är muslimer främmande. För Sverige, för Europa, för Väst”.
14 

 

Detta är tecken på att särskilja muslimerna från oss, så att de blir främmande och farliga 

för oss, menar Gardell. När det gäller muslimerna får vi kritisera de hur som helst, 

menar Gardell. När man tänker på islam förknippas det med begrepp som; beslöjade 

kvinnor, självmordsbombare, steningar, bilbomber, skrikande skäggiga män, feta 

schejker och vapen. Dessa bilder enligt Gardell förmedlas till oss via nyheter, filmer och 

internet. Alla dessa stereotyper leder till den s.k. islamofobin, menar han. 
15

 

         En annan viktig forskare i sammanhanget är Jonas Otterbeck som forskar 

islamologi vid Lunds universitet. Han har skrivit boken Islam, muslimer och den 

svenska skolan som handlar om hur muslimska elever, föräldrar och skolpersonal ska 

möta varandra. Ett annat verk som handlar om islam har skrivits 2006 och kallas 

Islamofobi- en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet. 

Boken handlar om islamofobis betydelse som begrepp och den andra delen av boken 

handlar om studiet om inställningen till muslimer.
16  

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
14

 Gardell, M, 2010, s.8ff 
15

 Ibid 
16

 Otterbeck, J, 2006, s.7ff 
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2.Bakgrund 

 

2.1 Läroplanen för grundskolan 80 (Lgr 80) 
 

”Det är skolans uppgift att fostra eleverna så att de känner solidaritet med andra länder, 

folkslag och kulturer”
17

. Läroplanen uttrycker vikten av att skolan främjar solidaritet 

och motverkar främlingsfientlighet. Utifrån detta borde läromedeln illustrera en 

framställning av andra kulturer som överensstämmer med läroplanen och skolans 

uppdrag. 

            I avsnittet nedan kommer Läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94 att presenteras. I 

detta avsnitt kommer utdrag från skolans mål och riktlinjer att presenteras. Det är 

skolans uppgift att fostra eleverna så att de känner solidaritet med andra länder, folkslag 

och kulturer står det i första punkten nedan. Läroböckernas innehåll måste präglas av 

direktiven från skolans styrdokument. Dessa punkter som tas upp nedan skall vara 

relevant utifrån ämnet historia och religionskunskap. 

           ”Det är skolans uppgift att fostra eleverna så att de känner solidaritet med andra 

länder, folkslag och kulturer. Det är också skolans uppgift att fostra eleverna att förstå 

och känna samhörighet med minoritetsgrupper inom vårt eget land.” 

 ”Skolan är alltid skyldig att klargöra och hålla fast vid de grundläggande 

demokratiska värderingar som skolan skall söka förmå alla barn och ungdomar 

att omfatta. Skolan skall ta klart avstånd från allt som strider mot dessa 

värderingar.” 

 ”Respekten för människors egenvärde och aktning för andra skall likaså vara 

den etiska grunden för skolans arbete med frågor i vilka vårt land har skiljaktiga 

värderingar.” 

 ”Kravet på saklighet och allsidighet måste beaktas jämsides med andra krav som 

kan och bör ställas på både lärare, undervisning och läromedel. Ett pedagogiskt 

krav och exempelvis att trycka läromedel skall skriva på ett medryckande och 

livfullt sätt och stimulera till kritiskt debatt.”
18

 

   Kursplanernas riktlinjer för historia och religionskunskap 

 

                                                 
17

 Lgr 80 
18

 Lgr 80 
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 ”Skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron. 

Eleverna skall få vidgade kunskaper om den kristna religionen med bibeln i 

centrum. Även om kristendomen betyder mest för att förstå vår egen kultur, 

skall det kristna arvet jämföras med andra religiösa trosåskådningar. Det 

religiösa arv som många invandrare för med sig ger värdefullt bidrag till 

belysningen av dessa frågor.” 

 ”Eleverna skall också ta del av andra livsåskådningar än de religiösa. 

Undervisningen skall hjälpa eleverna att utveckla en personlig uppfattning samt 

förståelse och respekt för andra människor och kulturers värderingar”.
19

 

2.2 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). 

 

I detta avsnitt skall jag gå igenom vad Lpo 94 säger oss om religionsfrihet, tolerans och 

kultur.  I Lpo 94 i avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag står det bland följande: 

  

 ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse 

med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker 

detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande.”
20

 

I avsnittet Förståelse och medmänsklighet i Lpo 94 står det följande: 

 ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser. Det svenska samhällets internationalisering och 

den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors 

förmåga att leva med och inse de värden som ligger i kulturell mångfald.”
21

 

Nu ska jag ta och rada upp mål att sträva mot som korresponderar med religionens 

relevans för elevernas kunskapsinhämtning. Dessa är: 
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 ”Respekterar andra människors egenvärde”. 

 ”Känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och vissa respekt i samspel med 

andra” 

 ”Befäster en vana att självständigt formulera ståndpunktergrundade på såväl 

kunskaper som förnuftigmässiga och etiska övervägande.” 
22

 

När det gäller målen att uppnå i grundskolan skall följande punkter tas upp: 

 ”Har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och 

historia.” 

 ”Har utvecklat förståelse för andra kulturer.” 

 ”Har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av 

varandra.”
23

 

 2.3Läroplanen för frivilliga skolformerna (Lpf 94) 

 

 ”Undervisningen i skolan skall vara icke- konfessionell. 

 ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser”. 

 ”Skolan är en social och kulturell mötesplats som har både möjlighet och 

skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.” 

 

Alla läroplaner och kursplaner som tas upp betonar att alla människor har lika värde 

oavsett: etnicitet, kön, sexuell läggning och religion. Läroplanerna lägger också stor vikt 

vid att eleverna skall lära sig att förstå andra kulturer och nationer.  I läroplanen från 

1980 står det att den kristna religionen med bibeln i centrum skall vara viktigast i 

undervisningen i skolan. I Lpo och Lpf 1994 är formuleringarna om kristendomens 

betydelse i undervisningen mildare. Först säger man i Lpo 1994 att undervisningen skall 

ske i ”överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism”
24

 och sedan står det i Lpf 1994 citat ”undervisningen i skolan 

skall vara icke- konfessionell”. 
25
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             Jag vill se om den öppna synen mot andra kulturer och bekämpandet av 

främlingsfientlighet som tas upp i läroplanerna slår igenom i läroböckerna. Det är 

viktigt att läroböckerna verkar för tolerans gentemot andra kulturer som läroplanerna 

förespråkar.  

 

3.Undersökning 
 

3.1  Alla tiders historia  1985. 

 

Läroboken tar upp islam under följande avsnitt i läroboken Alla tiders historia 1985: 

Den arabiska folkvandringen (s. 49-50), Korstågen (s.72-73), koloniseringen och 

frigörelsen (s.245, 347-50 och 356), Israel-Palestina konflikten (356-361) och den 

iranska revolutionen (361-362). Det är i dessa avsnitt som islam behandlas i Alla tiders 

Historia från 1985. 

          I Alla Tiders Historia, 1985 talas det om araberna i avsnittet om 

folkvandringarna. I avsnittet om folkvandringarna  ägnas bara två sidors text åt den 

arabiska folkvandringen. I detta avsnitt går man igenom den arabiska expansionen på 

600- och 700-talet. Orsakerna till att de arabiska erövringarna lyckades tas upp och även 

orsakerna till att det islamiska väldet föll tas upp. Det var det geografiska avståndet från 

kalifatets centrum (Damaskus) till Västeuropa och det starka Östromerska riket i Öster 

som räddade Västeuropa från det araberna. Det islamiska riket delades i fyra olika 

kalifat det vill säga självständiga stater. 
26

 

          När det gäller orsaken till arabernas expansion tar författaren upp två viktiga 

aspekter. Det var enandet av de arabiska stammarna och Muhammed och hans nya 

religion, islam som möjliggjorde den arabiska folkvandringen, menar man i läroboken. 

Han skapade både ett arabiskt rike och en ny religion som kallades för islam som 

betyder underkastelse. Huvudbudskapet gick ut på att det finns bara en Gud och att 

Muhammed är hans sändebud. Den som trodde på Allah och spred den nya läran med 

svärd väntade härliga tider och paradiset som belöning (Jihad).
2728
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         Vidare beskrivs araberna ha haft en betydande roll både när det gäller handeln och 

kulturen. Det finns dock en koppling mellan erövringar och handelns betydelse när det 

gäller araberna. Handeln mellan Västeuropa och Orienten var påtaglig.
29

 

          I boken beskrivs araberna ha haft lätt för att ta intryck från andra kulturer och 

skapat något eget ifrån det. Araberna gjorde en viktig insats när det gällde att upptäcka 

och översätta klassiska antika verk. Araberna beskrivs ha haft en mycket utvecklad 

kultur. Araberna var mycket intresserade av olika vetenskap. De hade stora framgångar 

inom medicinforskning och mattematik. Exempel på dessa framgångar är det 

matematiska begreppet algebra som är arabernas uppfinning. Även siffersystemet kallas 

för arabisk, men det är en bearbetning av en indisk modell.
30

 

           Nästa avsnitt som behandlar muslimerna är avsnittet om korstågen. Avsnittet tar 

upp korstågen på s.72-73.  Beskrivningen av avsnittet börjar med ett citat på s.72. ”Gud 

vill det, Gud vill det” ropade folk från ett kyrkomöte i södra Frankrike 1095. Där håller 

påven ett flammande tal till folkmassan. Kristna uppmanas att mobilisera till strid mot 

de otrogna muslimerna i öst för att försvara de kristna i det heliga landet Palestina där 

de kristna blir utsatta för överfall och plundring. Västerlandet kan inte ta denna 

förnedring och måste mobilisera sig för att återta Jerusalem från muslimerna. Påven 

lovade att alla som deltog i korstågen skulle få förlåtelse för sina skulder och de som 

skulle dö i strid skulle hamna i paradiset. Det var en enorm uppslutning i dessa korståg. 

Efter tre framgångsrika år 1096-99 lyckades de kristna erövra Jerusalem efter ett enormt 

blodbad. Staden styrdes sedan av kristna i cirka 100 år.
31

 

           Författaren menar att den enorma uppslutningen bakom påvens uppmaning om 

krig mot islam beror på olika faktorer. Dessa är; religionens betydelse för medeltidens 

människor, befolkningsökningen, handelns uppsving och västerlandets militära 

återhämtning gjorde korstågen möjligt. Dessutom var det så att den islamiska världen 

vid den här tidpunkten råkade i politiska problem. Alla de här aspekterna gjorde att de 

första korstågen blev så lyckade för de kristna. 
32

 

           När det gäller resultatet av korstågen så fick de kortvarig effekt. Syrien och 

Palestina organiserades som feodalstater, men de kunde inte stå emot trycket från 

muslimerna. I slutet av 1100-talet föll Jerusalem i muslimernas händer och 100 år 

senare föll det sista kristna fästet. Trots att korstågen pågick i 200 år lyckades man inte 
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nå det främsta syftet som var att erövra det heliga landet från muslimerna. Betydelsen 

var dock stor i handels-och kulturutbytet mellan Orienten och Västerlandet. Kontakten 

med den österländska kulturen som på många punkter var överlägsen den västerländska 

kulturen ledde till västerlandets kulturblomstring som kallades senare renässansen. 

Författaren menar vidare att korstågen ökade tempot i det kulturella och ekonomiska 

uppsvinget i Västeuropa som ledde till Renässansen. 
33

 

 

Nästa gång som muslimerna nämns specifikt i Alla tiders historia, 1985 i bokens avsnitt 

om Europa och världen på s.150. Européerna fick svårare att kolonisera Indien därför att 

området försvarades av Stora Moguls rike som härskade i Indien från 1500-talet till 

slutet av 1600-talet. Orsaken till att man lyckades försvara sig mot väst var att regimen 

visade tolerans mot den icke-muslimska religionen.
34

 

         Islam/muslimerna nämns inte mer en än gång i avsnittet om kolonisering på s.245 

i avsnittet om Indien. Det är år 1857 och sepoysupproret mot brittiska styret i Indien 

bryter ut i landet. Det är seypoys som var infödingar i britternas tjänst av hinduisk eller 

muslimskt härkomst. Upproret startades på grund av att rykten om att gevärspatronerna 

som soldaterna använde var smorda med ko-och svinfett.  Då kon var heligt för 

hinduerna och svinet orent för muslimerna utlöste det revolten.
35

 

          I bokens avsnitt om koloniernas frigörelse på s. 347-350 skrivs mer om muslimer 

och islam. I det här avsnittet tar man upp de muslimska länders frigörelse från väst. Ett 

eget avsnitt ägnas åt Pakistans och Bangladeshs tillkomst i samband med Indiens 

befrielse. Ett avsnitt ägnas också åt Indonesien frigörelse från Nederländerna. 

Genomgående beskrivs situationen i dessa före detta kolonier som kaotiskt med våld, 

krig och konflikter. Detta illustreras av påståenden från läroboken nedan: 

Kaschmirkonflikten mellan Indien och Pakistan, inbördeskriget mellan Ostra och Västra 

Pakistan som ledde till att landet delades i öst (Bangladesh) och väst (Pakistan). Vidare 

skriver man att Indien redan har kärnvapen och att många fruktar att även Pakistan ska 

bli en atommakt. I Indonesiens beskrivning är det samma tendenser man kan tyda. 

Mellan en halv och en miljon kommunister dödades efter ett påstådd kommunistisk 

kuppförsök i landet.
36
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           Nästa avsnitt som behandlar muslimerna är avsnittet om Mellersta Östern- en 

krisfylld värld. Arabländernas avkolonisering tas upp på s.356-357 i  Alla Tiders 

Historia, 1985.Det beskrivs att Mellersta Österns geografiska läge från Marocko vid 

Atlanten över Nordafrika fram till och med Iran enligt tidigare gränser, men nu säger 

man att regionen sträcker sig från Libyen till Afghanistan. Mellersta Östern började 

spela en viktig roll i världspolitiken efter andra världskriget mest på grund av oljan som 

hittades i muslimska världen. Mellanösternområdet hade varit politiskt splittrad under 

lång tid, men religionen/islam och det arabiska språket har bundit ihop det. Med 

arabvärlden menas Mellanöstern utom Turkiet, Iran och Israel.
37

 

           Efter andra världskriget befriades de muslimska länderna från fransk och brittisk 

styre, men britterna behöll sitt ekonomiska inflyttande över området. Frigörelsen skedde 

både fredligt och med våld. Muslimerna idag bor i självständiga stater slår författaren 

fast. Avsnittet om Mellanösterns frigörelse avslutas med att det har tillkommit en ny 

judisk stat mitt i arabvärlden det vill säga tillkomsten av Israel, 1948. Denna stat 

grundades på palestinsk mark och erkändes av FN. 
38

 

           Nu skall en sammanfattning om vad Alla tiders historia skriver om Nordafrikas 

befrielse från kolonialmakterna. Marocko och Tunisien fick oberoende utan större 

problem, men när det gällde Algeriet blev det svårare. Där bodde många fransmän och 

Frankrike satsade allt militärt för att kuva det algeriska upproret mot Frankrike. Det tog 

åtta år från 1954 till 1962 innan Algeriet befriade sig från Frankrike efter bittra strider 

där en miljon algerier dog i striderna. Inlägget om Nordafrika avslutas med att hela den 

europeiska befolkningen flydde från Algeriet och att det första tiden efter frigörelsen 

präglades av inre konflikter. 
39

 

            Nästa stycke på handlar om revolutionen i Egypten år 1952 då monarkin 

störtades i en militärkupp. Här beskrivs militärkuppen och Nassers tillträde. Han 

började med sociala reformer bland annat jordreformen, industrierna förstaligades 

etcetera. Nassers främsta mål var att minska västs inflyttande över den egyptiska 

ekonomin. Detta illustreras bäst genom förstatligandet av Suezkanalen år 1956, menar 

författaren. Detta ledde till att en konflikt med Storbritannien, Frankrike och Israel om 

Suezkanalen blev oundviklig. Sovjetunionen och USA som var ärkefiender under denna 

tid tvingade dock Frankrike, Storbritannien och Israel att avbryta anfallet mot Egypten 

om Suezkanalen. Trots nederlaget i kriget om Suezkanalen framstod Nasser som 
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arabvärldens ledare. Egypten blev förebild för andra arabiska länder när det gäller 

avskaffandet av monarkin och det s. k arabiska socialismen det vill säga närmandet till 

Sovjetunionen.
40

 

 

Nästa avsnitt handlar om Irans omvandling från monarki till islamisk republik. Fram till 

1979 styrdes landet av än västvänlig kung shahen som störtades av islamister i den så 

kallade islamiska revolutionen 1979. Shahen tvingades gå i exil. Första stycket avslutas 

med frågan: Hur kunde det hända?  En förklaring ges i resten av avsnittet. Motståndet 

mot shahens regim ökade på grund av de sociala klyftorna och den västerländska 

inblandningen i landet, det vill säga delningen av oljeinkomsterna mellan britterna och 

Shahens regering. Det var de ortodoxa muslimerna som mobiliserade massorna och 

revolutionen lyckades.  Nu styrdes landet av Khomeini som direkt förbjöd västerländska 

normer och värderingar och landet började styras av islamiska sharialagar.
41

 

          Avsnittet om Palestinafrågan får relativt stort utrymme i läroboken från s.357-

361. Rubrikerna i avsnittet är som följer: Israel – Judiskt stat, Palestina blir ett nytt 

Israel, Israelerna får ”öknen att blomma”, Israel i krig med araberna, Flyktingproblemet 

och PLO, Egypten lägger om kurs och Israel går in i Libanon. Första avsnittet börjar 

med att man sammanfattar sionismens grundande och omständigheterna som gjorde det 

möjligt. Nästa rubrik handlar om Palestinas historia från forntiden till Israels 

självständighet 1948. Här går man igenom detaljerna som ledde fram till staten Israels 

tillkomst. Det var efter första världskriget som Palestina kom under brittisk styre och 

britterna lät judarna invandra till Palestina. Invandringen ökade under 1930-talets 

judeförföljelser i nazityskland och detta ledde till konflikter med araberna som bodde i 

området. Den avgörande omständigheten för Israels tillkomst var judarnas förintelse i 

Europa under andra världskriget som ledde till att fler och fler länder hade viljan att 

gottgöra judarna för förintelsen genom att grunda en judisk stat i Palestina. USA och 

Sovjetunionen stödde detta krav. 
42

 

        Det fanns dock ett problem att araberna ansåg att Palestina är ett muslimskt land 

och gjorde motstånd mot planerna på att instifta en judisk stat i Palestina. Britterna 

bestämde att lämna området och låta FN avgöra frågan. FN beslöt att området skulle 

delas i två delar och judarna utropade 1948 sig självständiga och grundade staten 

                                                 
40

 Alla tiders historia, 1985, s. 366 
41

 Alla tiders historia, 1985, s.362 
42

 Alla tiders historia, 1985, s.359 



  

 

17 

Israel.
43

  Inte mycket tas upp om araberna trots att detta borde vara en viktig sak för 

araberna och muslimerna att en judisk stat ska etableras i Palestina.  

        I nästa rubrik med titeln Israel i krig med araberna behandlas de israelisk arabiska 

krigen om Palestina, 1948, 1956, 1967 och 1973.Alla israelisk-arabiska krigen slutar 

med israelisk vinst. Israel ökade sitt territorium efter varje krig. Första kriget mellan 

araber och israeler ledde till en palestinsk flyktingsvåg, cirka 700 tusen palestinier 

tvingades fly.
44

 USA och Sovjetunionen tvingade parterna till vapenstillestånd både 

1956 i samband med Suezkriget och i kriget 1973.
45

 

          Nästa avsnitt i boken handlar om flyktingproblemet och PLO (Palestine 

Liberation Organisation). De palestinska flyktingarna lever i hemska förhållanden och 

deras ”födelseöverskott leder till att flyktingarna blir allt fler”. I boken  beskrivs också 

PLO-s  grundande på 1960-talet.  Detta gjordes på Nassers initiativ och hade som mål 

att kämpa för ett arabiskt Palestina. Avsnittet om PLO avslutas med att det finns olika 

uppfattningar om PLO kan tänka sig att leva i samexistens eller bara är ute med att 

förinta den judiska staten Israel.
46

 

          Nästa avsnitt handlar om Egyptens omsvängning i förhållande till Israel. Efter 

kriget 1973 fick Egypten en ny president i Anwar Sadat som ganska omgående ville ha 

förhandlingar med staten Israel. Sadat gjorde ett fredsinvit till israelerna när han i slutet 

av 1977 sade sig vara beredd att besöka Jerusalem och tala inför det israeliska 

parlamentet Knesset. Israels regering bjöd in Sadat och han tackade ja. Besöket blev av 

och därmed hade det totala arabiska bojkotten mot staten Israel upphört. Reaktionen i 

resten av arabvärlden var häftiga och Sadat fick dödshot mot sig.
47

 

        Sadats fredsinvit med besöket i Israel ledde till att fredförhandlingar mellan Israel 

och Egypten kunde startas med amerikansk medling. Fredsförhandlingarna ledde till att 

man 1979 nåde fram till ett historiskt avtal med USA medling. År 1981 mördas Sadat 

och en ny president tillträder som lovar att han kommer att respektera fredsavtalan från 

1979. Avsnittet avslutas med att det fanns en fredsplan om palestinskt självstyre i Gaza 

och Västbanken, men Israel verkar inte ha bråttom att fullfölja den. 
48

 

        Sista avsnittet som behandlar den muslimska världen i denna bok handlar om 

Israels invasion av Libanon 1982. Det var både politiskt och militär förlust för PLO och 
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organisationen började få interna problem. Det var inte heller smärtfritt för Israel ty de 

fick mycket kritik internationellt för invasionen och särskilt kritiserades Israels agerande 

vid en massaker i palestinska flyktingläger som utfördes av kristna libaneser. Det 

avslutas med att de israeliska styrkorna ska dra sig tillbaka men det har inte skett än. 
49 

 
3.2Levande Historia  1987 
 

Under dessa avsnitt beskrivs araberna/islam i denna lärobok: Den arabiska 

folkvandringen s.122-135, Korstågen och fjärrhandeln 138-142, från s.122-135 och 

Europa på frammarsch s.142-145. Avsnittet behandlar arabernas expansion och fall. 

Den första underrubriken heter ökenfolk och sjöfarare. Rubriken börjar med ett mycket 

intressant påstående om vad vi i väst menar med ”Fjärran Östern”. Vi utgår ifrån att vi i 

väst ligger i centrum på kartan och att arabiska världen långt bort. Verkligheten är 

annorlunda det vill säga att arabvärlden ligger mitt i världens karta medan vi ligger i 

periferin. I det här avsnittet i läroboken beskrivs arabernas gamla historia som ökenfolk 

och sjöfarare. Resten av avsnittet beskriver arabernas utveckling från ökenfolk och 

sjöfarare till världserövrare.
50 

          I nästa avsnitt går man igenom de olika epokerna i arabernas världsrike. Här går 

man igenom rikets uppgång och fall. Från år 632 då Muhammed dog tills år 661 styrdes 

riket av kaliferna som levde enkla liv som deras förebild Muhammed, men år 661 till 

och med 750 styrs riket av Omajjaderna som fungerade som kungar. Deras styre varade 

från år 661 till och med år 750. Efter inbördes konflikter tog Abbasiderna över makten i 

riket, och samtidigt började riket få problem och expansionen upphörde. I slutet 

försöker man problematisera genom att ta upp orsaker som ledde till att ett världsrike 

kunde byggas av araberna. Den främsta orsaken var den nya religionen islam som var 

drivkraften bakom de muslimska erövringstågen de så kallade ”heliga krigen” det vill 

säga Jihad som gick ut på att araberna hänsynslöst skull strida för att sprida den nya 

läran till omvärlden. Under Abbasidernas tid utvecklades islam från en nationell det vill 

säga arabisk religion till en religion för hela riket. De andra orsakerna som möjliggjorde 

detta var fattigdomen i norr, utforskandet av nya handelsområden, försvagningen av 

Persien och Östrom efter stora krig mot varandra, samt vanstyret i de områden som 

araberna attackerade och lyckades erövra. 
51
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         Religionen gjorde att arabiskan blev ett världsspråk därför att Koranen skulle 

skrivas och läsas på arabiska. Detta gjorde att de flesta var tvungna att lära sig arabiska 

för att kunna tillgodogöra sig den nya religionen. Arabiska fungerade på samma sätt 

som latinska språket gjorde i romarriket. Det arabiska språket blev dessutom 

handelsspråk och de lärdas språk. Språket gjorde det möjligt att forskare inom olika 

vetenskaper och från olika länder kunde samarbeta med varandra. 
52

 

         Sedan tar man upp arabernas inflyttande över världshandeln med handelskolonier i 

Afrika och Asien. Vidare tar man upp klasskillnaderna i samhället, slavarnas situation 

och kvinnornas situation. En mycket intressant observation om kvinnornas situation i 

den arabisk-islamiska världen görs i boken. Där beskriver man att under 700- och 800-

talet hade kvinnorna det bättre ställt än de fick senare under 900-talet och framåt. Det 

fanns kvinnor som var politiker, krigare, kompositörer och författare på 700- och 800-

talet. Det förändrades i och med att araberna tog över persiska och indiska seder och 

bruk. Exempelvis är seden att bära slöja för ansiktet en persisk tradition. Kvinnorna som 

framställs i boken är beslöjade kvinnor. 
53

 

          I sista stycket i läroboken försöker man sammanfatta arvet efter arabernas 

världsrike. Det viktigaste arvet från arabernas kultur är inte att de skapade ett islamiskt 

imperium utan det faktum att de såg till att bevara de klassiska antika verken. De tog 

kunskaper från Indien och Kina och spred det vidare till Europa såsom pappret att skriva 

på togs från Kina och våra siffror kallas för arabiska, men det var en indisk uppfinning 

som spreds till oss via araberna. Araberna gjorde också viktiga vetenskapliga insatser i 

matematik, läkekonst och geografi.  

          Nästa gång muslimerna nämns i Levande Historia 1987 är i avsnittet om 

korstågen på s.138. Korstågen beskrivs ganska kortfattat på bara en sida i boken. Här 

beskrivs de kristna korstågens mål och resultat. Från år 1096 till och med början av 

1200-talet pågick många korståg mot de ”otrogna” muslimerna för att befria Jerusalem 

och Palestina från araberna. Det första korståget var en lyckosam affär för de kristna.  

Jerusalem erövrades år 1096 och små korsfararstater längs Medelhavets östkust 

grundades. De kristnas framgångar avtog i takt med att riddarna blev osams och började 

drivas av egna ekonomiska förtjänster och inte religiös andlighet. Snart började 

muslimerna slå tillbaka de kristna korsfararna och återtog Jerusalem år 1187. I väster 
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lyckades de kristna bättre och araberna trängdes allt mer söderut. Det sista islamiska 

fästet i Spanien, Granada föll år 1492 i kristna händer. 
54

 

          I nästa avsnitt om handeln beskrivs kortfattat Mongoliska riket på 1200-talet och 

ottomanska riket som blev en riktig maktfaktor i världen vid 1300-talets slut. Vid 1300-

talets slut hade ottomanska riket blivit ledare för den muslimska världen. Turkarnas 

största triumf var erövrandet av Östroms huvudstad Konstantinopel år 1453. De var 

herrar över östra Medelhavets handel och dessutom stängde de av handelsvägarna till 

Kina och Indien för Genoa och Venedig. Här beskrivs de muslimska rikena för att de 

blockerade handeln med Kina och Indien för européerna. Denna blockad skulle ha 

sporrat spanjorerna och portugiserna att fortsätta sin kamp mot islam i framförallt västra 

Medelhavsområdet. Portugiserna och spanjorerna lärde sig ganska mycket från den 

islamiska världen när det gällde geografi, kartritning och astronomi. Dessa kunskaper 

använde sedan portugiserna och spanjorerna i sina sjökrig för att vinna krig och 

kolonisera folk. 
55

 

     I avsnittet Europa på marsch börjar man med att portugiserna erövrade en 

marockansk hamnstad år 1415 och bröt sig in i den islamiska världens område. Sedan 

beskrivs portugisernas möte med araben i kampen om handeln i Asien och Afrika. Här 

tar man upp européernas frammarsch mot kolonialism som skulle prägla Västeuropa 

under många århundraden framöver. 
56

 

 

3.3Levande Historia 7-9, 1988 
 

Det är i två avsnitt som denna lärobok tar upp islam det är under avsnittet om Indiens 

frigörelse på s.258-59 och i avsnittet om Palestinafrågan på s. 308-318. Muslimer 

nämns i avsnittet om Indiens befrielse. Där beskrivs Indiska Halvöns delning i en 

hinduisk och en muslimsk stat, det vill säga Indien och Pakistan. Den islamiska staten 

bestådd av Väst- och Östpakistan. Landet delades i Pakistan och Bangladesh år 1972 

efter inbördes krig. 
57

 

     Det är i samband med Israel- Palestina konflikten som islam/muslimer tas upp nästa 

gång i läroboken Levande Historia 7-9, 1988. Detta område får relativt stor utrymme i 

läroboken från s.308-318. Huvudrubriken kallas för Brännpunkt Israel och andra 
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rubriker är: Att leva med våldet, många herrar i Palestina, sionismen, Israel grundas- 

och kriget kommer, en ung befolkning, statsskick och samhällsliv, den heliga staden, 

arabiska röster och den dubbla tragedin. Även i läroboken Levande historia får Israel 

och judarna mycket mer utrymme i läroböckerna. Det är bara en rubrik som nämner 

araber eller muslimer direkt i lärobokens rubriker det vill säga i rubriken arabiska röster.  

     Första avsnittet förklarar den kaotiska situationen i Palestina och våldet mellan Israel 

och palestinierna. Följande avsnitt går man igenom Palestinas historia och sionismen. 

Sionismen är det judiska folkets kamp om återflyttning till Palestina.
58

 

När Palestina under första världskriget besattes av brittiska trupper lovade den brittiska 

regeringen att judarna borde få ”ett nationellt hem”. Judarna tilläts invandra till 

Palestina och araberna blev förbittrade över detta därför att britterna lovade araberna att 

de skulle få Palestina efter kriget. Under mellankrigstiden ökade den judiska 

invandringen till Palestina vilket ökade spänningarna mellan judar och araber. Det 

bodde ca 700 000 invånare i Palestina under denna tid, tio procent av befolkningen var 

judar. 
59

 

     Nästa stycke som beskrivs i boken är Israel grundas- och kriget kommer på s.314. 

Efter förintelsen mot judarna under andra världskriget då 6 miljoner judar utrotades av 

tyska nazisterna, förde britterna Palestinafrågan på FN agendan. Ett FN förslag om att 

dela Palestina i en judisk del och en arabisk del presenterades. Judarna accepterade 

förslaget, araberna var emot planen. FN antog planen och den judiska staten Israel 

grundades 1948. Judarna utgjorde 40 procent av Israels befolkning. Araberna gick till 

direkt anfall mot Israel för att krossa den israeliska staten. Israeliska armén slog tillbaka 

araberna och följden blev många arabiska flyktingar. Krigets resulterade i att Israel 

expanderade på muslimernas bekostnad det vill säga 30 procent större än vad FN 

tidigare hade beslutat.
60

 

     Sedan 1949 har det utkämpats tre öppna krig mellan israelerna och araberna: 1956, 

1967, 1973. Den israeliska armén har visat sig vara överlägsen de arabiska arméerna. 

Efter dessa förluster vände Egypten och började öppna sig för samtal med Israel. Med 

USA-s medling lyckades Egypten och Israel sluta fred 1979. Detta sågs som ett 

förräderi av andra arabstater och palestinska gerillan. Det påpekas att Israel har 
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Mellanösterns modernaste och starkaste armé, där man satsar mycket pengar på 

militären. 
61

 

Nästa rubrik handlar om demografin i staten Israel. Judarna utgör 83 procent av 

befolkningen medan araberna utgör 15 procent av befolkningen i landet. Sedan tar man 

upp hur Israel styrs och samhällslivet i stycket om statsskick och samhällsliv. Den 

judiska religionen är fortfarande den dominerande kraften i staten Israel, menar bokens 

författare. Sedan ägnas ett helt stycke åt heliga staden Jerusalem. 
62

 

     Nu kommer vi fram till näst sista rubriken Arabiska röster som handlar om araber 

som lever som minoritet i staten Israel. Här belyser läroboken arabernas situation i 

staten Israel. Förutom att det finns vissa diskrimineringslagar mot araberna när det 

gäller sociala förmåner och sämre skolkvalité i arabiska skolor så har de det ganska bra i 

Israel. Araberna i Israel har alla medborgerliga rättigheter och skyldigheter utom att de 

inte gör militärtjänsten. De muslimer som yttrar sig i läroboken säger sig respektera 

staten Israel, men de klagar på att de diskrimineras. 
63

 

     Nu har vi kommit fram till sista avsnittet som kallas Den dubbla tragedin som tar 

upp diskussionen om en lösning av Palestinafrågan. Det är svårt att nå fram till en 

fredlig lösning på konflikten så länge araberna ser judarna som förtryckare och judarna 

ser muslimer som eventuella terrorister. PLO måste erkänna staten Israel för att 

fredssamtal skulle kunna ske mellan parterna. Ett annat hinder är att Israel betraktar 

PLO som terrororganisation som har utfört många attacker i både Israel och utomlands. 

Jag vill avsluta detta stycke av Levande Historia 1988 med följande citat från boken; 

”Det är en tragedi att Palestinaaraberna saknar ett eget land. Det vore en tragedi om 

judarna miste sitt eget land. 
64

 

  

3.4Alla tiders historia, 2008 
 

Araberna framställs i denna lärobok i följande avsnitt: den arabiska folkvandringen 

s.57-58, korstågen s.73-74, kolonialism s.216, Sovjetunionen och Afghanistan s.312-

313, frigörelsen s.333-337, Israel och Palestina s.341-345, Iran och den islamiska 

revolutionen på s. 346-47, Den 11september och vedergällningen mot Afghanistan 

358-59, kriget i Bosnien och Kosova på 1990-talet s. 360-64 och kamp mellan 
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ideologier övergår till kamp mellan civilisationer på s.281. Avsnittet om 

folkvandringarna som börjar på s.57 i läroboken. Avsnittet är på knappt två sidors text.  

Det mesta i beskrivningen av araberna i detta avsnitt är nästan identiskt med Alla tiders 

Historia från 1985. Det finns en detalj i beskrivningen som inte togs upp i den gamla 

upplagan. Det var överbefolkningen på den arabiska Halvön som var en av orsakerna till 

den arabiska expansionen.
65

 

     Nästa stycke om den arabiska folkvandringen handlar om arabiska väldets delning i 

fyra kalifat. Även detta stycke har nästan samma förklaring till varför det islamiska 

väldet tappade kraft (Se beskrivning på avsnittet om arabiska folkvandringen ). 
66

 

      Nästa stycke handlar om orsakerna till att arabiska väldet expanderade som det 

gjorde. Beskrivningen i detta stycke är i stort sätt lika, men visa nyanser finns i den nya 

upplagan som tas upp nedan. Det som var speciellt för ett islamiskt styre var att judar 

och kristna som bodde där, kunde glädja sig åt religionsfrihet och även inneha höga 

tjänster. Islam det vill säga den religiösa övertygelsen är en annan förklaring till att det 

arabiska erövringståget var så lyckosam. Den som stred i Allahs namn skulle få ett 

härligt liv efter döden och hamna i paradiset. 
67

 

      Nästa rubrik kallas Köpmän och kulturspridare. Här beskrivs arabernas betydelse 

för handelsutbytet mellan Medelhavsområdet och Indien redan före Muhammeds tid. 

Efter de stora erövringarna var araberna det mest betydelsefulla handelsfolket i världen. 

Det arabiska språket underlättade handeln därför att alla erövrade folk som valde att 

omvända sig till islam var tvungna att läsa Koranen på arabiska därför att Koranen inte 

fick översättas till andra språk. Detta ledde till att de flesta i imperiet lärde sig arabiska 

och arabiskan blev ett världsspråk. 
68

 

      De två sista stycken i avsnittet om de arabiska folkvandringarna handlar om den 

arabiska kulturens betydelse. Bagdad var den muslimska kulturens huvudstad under 

många århundraden. Biblioteket i staden kunde var lika ansedd som biblioteket i 

Alexandria i Egypten. Araberna var framstående inom medicin och sjukhuset i Bagdad 

var ett av världens bästa sjukhus. Den mest kände läkaren var Avicenna (980-1037) som 

skrev en medicinsk lärobok som användes av alla medicinstudenter vid europeiska 
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universiteten fram till mitten av 1600-talet. Araberna var också duktiga inom 

mattematik och astronomi. 
69

 

       Nästa gång islam och muslimer nämns i boken är i avsnittet om Korstågen på s. 73-

74. År 1095 höll påven ett kyrkomöte i södra Frankrike där han uppmanade de kristna 

till kamp mot de ”otrogna” muslimerna som hade erövrat heliga områden i Palestina. 

Västerlandet kunde nu gripa till vapen och dra ut för att befria Jerusalem från islams 

välde. Korsfarana samlades i Konstantinopel och drog vidare mot Syrien 1096. År 1099 

fick korsfararna syn på Jerusalem och de intog staden efter ett enormt blodbad. 
70

 

  Nästa stycke tar upp orsaken till korstågen och resultatet av detta. (Se avsnittet om 

korstågens resultat från upplagan 1985). En sysselslös överklass i väst som var villiga 

att gå ut på äventyr efter rikedomar och spänning var den främsta orsaken till 

korstågen.
71

 

      Det är kapitlet om Kapplöpningen om Asien som tar upp muslimerna i samband med 

det s.k. sepoysupproret år 1857. (Se avsnittet om detta från upplagan från 1985).  

Britterna började utnyttja billig indisk arbetskraft hänsynslöst och fick en viktig 

marknad att sälja sina varor till. Britterna grundade sig på övertygelsen om den 

europeiska civilisationens överlägsenhet gentemot indierna. Den brittiska lagstiftningen 

började gälla i landet och man försökte göra slut på indiska seder såsom; offra barn och 

bränna änkor tillsammans med den döde mannen. 
72

 

       Nästa gång muslimer/islam nämns i boken är i rubriken Sovjetunionen och 

Afghanistan på s. 312-313. Här beskrivs Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979, 

Mujaheddins ”Heliga Krig”, befrielsen från Sovjetunionen, talibanregimen och USA-s 

flygbombningar efter 11 september 2001 terrorattacker. Det var USA som finansierade 

de muslimska ”heliga krigarna” (Mujaheddin) i deras krig mot Sovjetunionen. 

Mujaheddins tränades på hemliga baser i framförallt Pakistan. 
73

 

      I nästa stycke i samma avsnitt beskriver man i boken den politiska utvecklingen i 

Afghanistan från 1992, då marxistiska regimen föll. Talibanernas tog makten i landet 

1996. Talibanregimen var muslimska fundamentalister som ansåg sig själva vara 

renläriga muslimer och hindrade till ex: flickor från att studera och kvinnor från att 

arbeta utanför hemmet. Denna regim föll senhösten 2001, då USA och Storbritannien 
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tvingade bort de från makten efter massiva bombningar mot landet. Anledningen till det 

var 11 septembers terrorattacker mot USA som utfördes av terrornätverket al-Qaida. 

USA anklagade talibanerna för att samarbeta med al-Qaida, därför attackerade USA 

talibanerna, 2001.
74

 

      Under kapitlet Tredje världen-syd på s.333 i boken i avsnittet om Indiska Halvön tar 

man upp muslimerna i samband med Indiens befrielse och delning, år 1947. Först 

diskuteras omständigheterna som ledde till Indiens självständighet från britterna och 

sedan tar man upp Indiens delning i Indien och Pakistan. 
75

 

       Nästa stycke i boken behandlar den kaotiska situationen i Indien efter frigörelsen 

från britterna. (Se beskrivningen i upplagan från 1985). De religiösa spänningarna 

mellan hinduer och muslimer ledde till blodiga massakrer där upp till en halv miljon 

människor mördades. Detta hat ledde till att Gandhi dödades av en hinduisk 

fundamentalist. Framställningen av Indonesiens befrielse beskrivs i form av kaos, 

inbördes konflikter och ekonomisk förfall. Se avsnittet om Indonesien i 1985 års 

upplaga. Nordafrikas avkolonisering berörs bara ytligt i nya upplagan av alla tiders 

historia, 2008.
76

 

      Nu kommer vi in på avsnittet om Israel-Palestina konflikten som diskuteras i boken 

på sidorna 341-345. Kapitlet i boken börjar med konstaterandet att motsättningarna 

mellan palestinier och israeler är svåra att överbrygga och att konflikten bara kan förstås 

om man studerar Palestinas historia. Beskrivningen börjar med ett stycke om Palestinas 

historia som är identisk med beskrivningen som görs i bokens upplaga från 1985. (se 

avsnittet om Palestina frågan i Alla Tiders Historia 1985). För att det inte ska bli 

repetition av det som beskrevs i boken från 1985 har jag valt att bara presentera nya 

uppgifter som skiljer sig från gamla upplagan Alla Tiders Historia, 1985. 
77

 

I stycket om tillkomsten av staten Israel har författaren en frågeställning som inte fanns 

med i 1985 års upplaga. Palestinierna frågade sig varför just de skulle betala priset för 

nazisternas ogärningar genom att förlora sitt land.
78

 

      När det gäller avsnittet om de arabisk-israeliska krigen 1948, 1956, 1967 och 1973 

är beskrivningen av krigsparterna och resultatet av kriget tydligare än i upplagan från 

1985. Följderna av 1948 års krig blev många palestinska flyktingar cirka 800000. I 
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upplagan från 1985 står det 700000 palestinska flyktingar. Vidare beskrivs situationen i 

de palestinska flyktinglägren som hemska. Dessa flyktingläger var källa till ökad 

bitterhet och hat mot israelerna, men där frodades också förhoppningar om en 

självständig palestinsk stat, menar lärobokens författare. 
79

 

      I skildringen av 1973 års krig mellan israeler och araber påpekar författaren att 

konsekvenserna av kriget var annorlunda än efter de tidigare krigen. De muslimska 

oljeproducerande länderna med Saudiarabien i spetsen beslutade att använda sin 

ekonomiska makt för att försvaga Israel och dess allierade. Detta gjordes genom att 

strypa oljeleveranserna till väst och konsekvensen blev att oljepriserna sköt i höjden 

under 1970-talet. USA och Nederländerna utsattes för oljeembargo av arabländerna. 

Stycket avslutas med slutsatsen att den rika Västerländska världen påmindes om att 

välståndet vilade på en bräcklig grund. 
80

 

       Nästa stycke handlar om fredsöverenskommelserna mellan araber och Israel från 

Camp David avtalet mellan Egypten och Israel till Osloavtalet 1993 mellan Israel och 

Palestina. Camp David avtalet mellan Egypten och Israel slöts 1979 och har beskrivits i 

läroboken från 1985 Det finns inga skillnader i beskrivningen i 2008 års upplaga. 
81

 

      Nu kommer vi till avsnittet i boken som behandlar tiden efter 1985 och som 

naturligtvis inte fanns med i 1985 års upplaga. Här skildras situationen från 1993 då det 

historiska fredsavtalet, Osloavtalet slöts mellan Israel och PLO till och med 

2007.Situationen var lite bättre under hälften av 1990-talet då Västbanken och 

Gazaremsan fick självstyre, men läget försämrades i början av 2000-talet. Efter Arafats 

död 2004 blev spänningen hög mellan de två palestinskapolitiska grupperingarna PLO-

Fatah och Hamas. Efter Saudiarabien medling har man lyckats avvärja inbördeskrig 

mellan de olika palestinska fraktionerna. Nu styrs de palestinska områdena av en 

koalition med Fatah och Hamas. 
82

 

      I det här avsnittet kommer jag att ta upp de olika krigen där muslimer är inblandade 

i och som tas upp i boken. Nästa stycke i läroboken handlar om Irans utveckling fram 

till den islamiska revolutionen, 1979. Ett nytt inslag i den senaste upplagan av 

läroboken handlar om Irak-Iran kriget på 1980-talet. USA, Saudiarabien och Kuwait 
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hjälpte Irak i detta krig av rädsla för att revolutionen i Iran skulle sprida sig till resten av 

muslimska världen. 
83

 

Nästa stycke handlar om Irans förhållande med väst under 1990- och 2000-talets första 

hälft. Under 1990-talet var förhållandet mellan Iran och väst bättre, men situationen 

förvärrades på 2000-talet när Irans president Ahmadinajad uttalade sig om att judarnas 

förintelse under andra världskriget var ett judiskt påhitt. Han har också hotat att utplåna 

staten Israel. Omvärlden anklagade  2007 Iran för att anrika kärnvapen och FN har hotat 

landet med repressalier om landet kärnvapenprogram inte upphör.
84

 

        Nästa avsnitt handlar för det mest om konflikter där muslimska länder är 

inblandade under 1990- talet såsom; Tjetjenienkrigen, Gulfkriget, Bosnienkriget och 

Kosovokriget. Gulfkriget startades efter att Irak 1990 erövrade grannlandet Kuwait. FN-

s säkerhetsråd fördömde aggressionen och införde handelsembargo mot Irak. När detta 

inte hjälpte enades Sovjetunionen och USA och även många muslimska länder och 

andra länder till att tvinga Irak med militär makt att lämna Kuwait. FN-s säkerhetsråd 

krävde genom ett ultimatum att Irak skulle dra tillbaka sina styrkor från Kuwait, när 

tidsfristen gick ut startades i januari 1991 anfallet mot Irak i det så kallade 

”Ökenstormen”. Efter en månad kapitulerade Irak, men Saddam Hussein fick behålla 

makten i landet. FN införde hårda sanktioner mot Irak som drabbade civilbefolkningen 

hårt. Irak fick i fortsättningen inte anskaffa kärnvapen, kemiska vapen eller 

massförstörelsevapen. En FN inspektion led av svenske diplomaten Hans Blix skulle se 

till att Irak inte anskaffade sig de förbjudna vapnen. 
85

 

        Nu har vi kommit fram till lärobokens avsnitt om 11 september 2001 terrorattacker 

mot USA. I avsnittet behandlas attackerna och följderna av dessa attacker. Den 11 

september 2001 utförde det muslimska terrornätverket al-Qaida terrorattacker mot USA. 

Attackerna var de första på amerikansk mark på några hundra år. Hela västvärlden 

solidariserade med amerikanerna och var beredda att förstå en amerikansk vedergällning 

för dessa dåd. USA-s reaktion var häftig  då Afghanistan anfölls och invaderades 2001, 

och Irak ockuperades 2003.  I avsnitten om Afghanistan och Irak förklarar författaren 

hur det gick till när dessa länder attackerades och varför det hände. Direkt efter 

terrorattackerna mot USA anklagades talibanregimen för att samarbeta med Usama Bin 

Laden och hans terrornätverk al-Qaida som var skyldiga till terrorattackerna. USA 

började sina flygangrepp mot Afghanistan med syfte att förinta al-Qaida och Bin Laden 
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samt störta talibanerna. Irak anfölls efter att USA tyckte att landet höll på att skaffa 

förbjudna vapen.  Enligt FN sanktioner mot landet fick Irak inte ha sådana vapen ch 

USA påstådd sig ha bevis för att Irak hade skaffat förbjudna vapen. Då anföll USA och 

Storbritannien landet i mars 2003. I både Afghanistan och Irak beskrivs situationen vara 

kaotisk där strider, våld och motstånd mot USA och FN pågår. 
86

 

       Sista stycket i boken handlar om hur konflikterna i världen kommer att se ut. I 

läroboken tar man upp Huntingtons The Clash of Civilisations som går ut på att 

framtida krig kommer att bekämpas mellan olika civilisationer. Världen är indelad i ett 

antal civilisationer där det kristna västerlandet utgör en civilisation, den muslimska 

världen en annan. Krigen under kalla kriget var ideologiska, men nu kommer krigen att 

ersättas av civilisations krig. Främst kommer krigen att utkämpas mellan den kristna 

civilisationen och den muslimska civilisationen. Det finns dock kritik mot Huntingtons 

teori om att världen indelas i civilisationer och religioner. 
87

 

 

3.5Levande Historia  2007. 
 

I läroboken Levande Historia 7-9, 2007 tar man upp islam dessa kapitel: den arabiska 

folkvandringen s.250-260, avkolonisering s.528, Afghanistan- en vändpunkt s.536, 

Palestinafrågan s. 547-550 och 11 september terrorattacker och följden av det s.550. 

Den första underrubriken kallas de stora segrarna. Så här står det i rutan innan man går in på 

själva kapitlet om araberna. ”Det här kapitlet handlar om araberna. De är också ett obetydligt 

folk när vi först möter dem, men de kom att snabbare än romarna bygga upp ett ännu större 

världsvälde”. 
88

 

Avsnittet om den arabiska folkvandringen är lika med beskrivningen i upplagan från 1987. 

Utifrån detta kommer det att refereras bara uppgifter i innehållet som avviker från 

beskrivningen från 1987 års upplaga av Levande Historia. 

       Det var bara beduinfolket som kallades araber från början men småningom började även 

stadsborna på den Arabiska Halvön kallas araber. Beduinerna levde i öknen och var 

nomader som inte var fast bosatta på ett ställe utan bodde på ett ställe så länge betet för 

djuren räckte till. Det skedde ett handelsutbyte mellan beduinfolket och stadsfolket. Trots 

samarbetet och handelsutbytet mellan grupperna var det ibland krig både mellan stadsbor 

och beduiner och även inbördes strider mellan olika beduinstammar. Så fungerade samhället 
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på den Arabiska Halvön när Muhammed och islam gjorde sitt inträde här, menar man i 

boken. 
89

 

        Nästa underrubrik handlar om profeten Muhammed. I avsnittet beskrivs Muhammeds 

liv från födseln år 570 eller 571, hans giftermål med den rika änkan Khadidja, Guds 

uppenbarelse, och hans predikan som gick ut på att man bara fick dyrka en Gud och inte 

flera Gudar. Nästa avsnitt handlar om islams första tid i Mecka, tvingandet att lämna Mecka 

år 622 (som också är år 1 i muslimernas tideräkning), tiden i Medina och återtåget som 

segrare mot Mecka år 630. Det är också tiden då islam grundas som religion av profeten 

Muhammed. Islam hade samlat fler och fler anhängare på den Arabiska Halvön. Ordet islam 

betyder att man underkastar sig Allah. Den som gör det kallas för muslim.
90

 

         Nästa avsnitt behandlar förhållandet mellan judar, kristna och muslimer. I det här 

avsittet förklarar man likheterna och skillnaderna mellan judendomen, kristendomen och 

islam som kallas i boken för ”bokens folk”. Det beskrivs att Bibeln och Jesus är viktiga även 

för muslimerna, men Jesus är för muslimerna en viktig profet, men inte Guds son. 

Muhammed är enligt muslimerna den siste och viktigaste profeten. Sedan skrivs det om hur 

ärkeängeln Gabriel dikterade ord från Gud som Muhammed mindes och dikterade sedan till 

män som skrev ner dessa. Ur denna samling kom den heliga Koranen till. Muslimerna tror 

att Koranen är en kopia av den bok som ängeln Gabriel läste för profeten Muhammed, vilket 

betyder att dessa är Guds ord. Utifrån detta är allting som står i Koranen både rätt och sant 

enligt muslimerna.
91

 

            Nästa avsnitt handlar om ett enat arabiskt rike. Avsnittet börjar med att berätta om 

att det var vanligt att rika arabiska män hade flera hustrur. Muhammed hade bara en fru så 

länge hans första fru Khadidja levde, men sedan skaffade han sig tiotals hustrur. Dessa 

giftermål var taktiska då de flesta kvinnorna kom från olika mäktiga beduinstammar. Med 

detta vill boken påvisa att Muhammed inte enbart var skicklig religiös ledare utan även 

politisk ledare. Han lyckades med politik och religion ena beduinfolket med stadsborna och 

därmed ena alla araber kring religionen islam. Det var första gången som araberna fick ett 

enat rike genom Muhammed och islam.
92

 

          De två sista avsnitten handlar om kvinnorna och slavarna i den muslimska världen. 

Avsnittet om kvinnorna börjar med konstaterandet att citat ”Koranen lär att kvinnor och män 

är jämlika”. En kvinna har rätt att ärva men hon ärver hälften av vad sönerna skall ärva. Den 
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främsta anledningen till detta är att det är mannen som skall försörja familjen, medan 

kvinnan ska stanna hemma och ta hand om barnen. 
93

 

         I boken Levande Historia 7-9 tar man inte alls upp korstågstiden utan det är först i 

samband med de europeiska koloniseringarna som man stöter på araberna igen. 

I avsnittet om kolonisering och frigörelse tas inte de muslimska kolonierna upp. Det är först 

när man går in på Indiens självständighet år 1948 som muslimerna nämns. Då berättas det 

att Indien delades i ett hinduistiskt land som kallas Indien och muslimska delen som kallades 

Pakistan. Sedan nämns det att Nederländerna beviljade år 1949 sina upproriska kolonier i 

Indonesien självständighet.
94

 

         I avsnittet i boken om Frankrike och kolonialkrigen behandlas Algeriets befrielsekrig 

mot Frankrike. Efter förlusten i Vietnam 1954 ville Frankrike inte släppa taget så enkelt när 

det gällde nordafrikanska kolonierna. Efter bittra strider som varade i åtta år lyckades 

Algeriet bli fri och inom tre år befriades också de andra nordafrikanska kolonierna från 

Frankrike. I denna befrielse krig dödades hundratusentals människor och en miljon fransmän 

fick lämna Algeriet. 
95

 

          Nästa gång muslimerna nämns i boken är i avsnittet Afghanistan-en vändpunkt. 

Sovjetunionen invaderade Afghanistan år 1979, vilket ledde till att muslimerna började ett 

gerillakrig mot supermakten sovjetunionen. Efter nästan tio års bittra strider var 

Sovjetunionen tvunget att lämna Afghanistan som förlorare, 1988. 
96

 

          I kapitlet om araberna och Israel börjar kapitlet såhär: ”År 1945 kunde journalister och 

fotografer rapporterade om nazistiska förintelse- och koncentrationsläger och om folkmord 

på sex miljoner judar. I en känsla av skam och vrede ville nu många människor i USA och 

Europa tillåta judarna att bilda en egen stat i Palestina”. Ett helt nytt avsnitt ägnas åt att 

förklara statens Israel tillkomst. Själva rubriken heter Drömmen om en egen stat. Historien 

om judarna börjar från år 70 efter vår tideräkning då Jerusalem förstördes av romarna och 

judarna gav sig ut på landsflykt. Trots att judarna hade levt i diaspora under 1800 år drömde 

de att de en dag skulle återvända till Jerusalem. Detta illustreras av att judarna hälsade alltid 

varandra vid påsk ”nästa år i Jerusalem”. 
97

 

          Nästa stycke handlar om hur judarna förföljdes i Europa under århundraden. Judarna 

anklagades för att ha sett till att Jesus dödats, förorsakat hemska sjukdomar som pesten och 
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förorsaka krig i de områden de bodde. Judarna hade begränsade rättigheter och fick bo i 

speciella kvarter i en stad som kallades för ghetton. Detta judehat kallas för antisemitism. 
98

 

         Nästa stycke tar upp den moderna sionismens födelse vid 1800-talets slut, genom 

Theodor Herzl. Sionismen gick ut på att judarna skulle grunda en judisk stat i Palestina. (Se 

avsnittet om sionismen i Levande Historia. 

         Nästa rubrik handlar om Israels bildande och de israelisk-arabiska krigen 1948, 1956, 

1967 och 1973.  (Se avsnittet i upplagan från 1987 om Israels tillkomst  i uppsatsen). Varje 

krig har ett eget avsnitt i läroboken. Araberna förlorade alla krig mot Israel därför att 

israelerna var militärt överlägsna araberna. USA har stöttat Israel medan araberna stöddes av 

Sovjetunionen. De flesta muslimska stater började närma sig Sovjetunionen genom att 

utropa en sorts socialism. Alla islamiska stater var fientliga mot Israel, men USA lyckades 

få Saudiarabien till sin allierade. Detta hade mest att göra med att regimen i landet var 

mycket konservativ och antikommunistisk. Amerikanerna hade alltså en mycket viktig vän i 

Mellanöstern, det vill säga Saudiarabien. 
99

 

          Nästa rubrik i boken behandlar Egyptens kursändring gentemot Israel. Egyptens nya 

president Anwar Sadat bröt med Sovjetunionen och närmade sig USA. Som belöning fick 

Egypten tillbaka Sinaihalvön från Israel år 1975. Sadat var beredd att besöka Israel och 

inleda fredsförhandlingar med dem. Han besökte Israel 1977 vilket också betydde att den 

totala muslimska blockaden mot Israel hävdes. Egypten och Israel lyckades sluta fred med 

varandra med USA-s medling, men detta kostade Sadat livet då han mördades under en 

militärövning 1981.
100

 

         Nästa gång muslimerna tas upp i boken är i rubriken om Kuwaitkriget år 1990. 

Kuwaitkriget startades sedan Irak invaderat grannlandet Kuwait. Både USA, Sovjetunionen 

och flera muslimska länder bildade en FN allians mot Irak. Faktumet att Sovjetunionen 

röstade för en FN insats var ett tydligt tecken på att kalla kriget var slut. Det var också ett 

trendbrott att flera muslimska länder gick med på en koalition mot ett muslimskt land. 

Hittills hade de arabiska länderna varit eniga när det gäller förhållandet med USA och Israel. 

Förlorarna i detta krig var Irak och PLO som hade stått på Saddams sida i detta krig. De rika 

muslimska länderna som Saudiarabien var arga på PLO och hotade med att dra in sitt 

ekonomiska stöd till rörelsen.
101
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          Eftersom de muslimska länderna stödde USA i Kuwaitkriget 1990, ville de belönas 

för det av USA. USA pressades nu att tvinga Israel att förhandla med PLO. USA var ju 

Israels viktigaste bundsförvant och hade möjlighet att tvinga Israel till förhandlingar. PLO 

hade heller inget annat val än att förhandla med Israel vilket banade väg för fredssamtal. 

Fredssamtalen kom till och parterna Israel och PLO tvingades att skriva under ett fredsavtal 

som i praktiken innebar att parterna erkände varandra. Detta fredsavtal skrevs under i Vita 

Huset och PLO-s ledare Arafat skakade hand Israels premiärminister Rabin. Detta avtal hade 

stor betydelse för andra muslimska länders förhandlingar med Israel, vilket var svårt utan 

detta fredsavtal. Jordanien slöt fred med Israel ganska kort efter att fredavtalet mellan 

israelerna och palestinierna skrev under. Detta ledde också till att flera muslimska länder 

erkände staten Israel.
102

 

         Fredsavtalet hade dock många fiender både bland judar och bland muslimerna. Detta 

hat illustreras bäst av att Israels premiärminister Rabin 1995 mördades av en judisk 

extremist som var missnöjd med fredsavtalet. I början av 2000-talet blossade nya konflikter 

mellan Israel och Hamas. Efter detta börjar ”många” fråga sig om fredsavtalet mellan Israel 

och PLO har spelat ut sin roll. 
103

 

         Nästa avsnitt handlar om 11 september terrorattackerna mot USA och 

efterverkningarna av dessa attacker. Den 11 september 2001 drabbades USA av en enorm 

terrorattack. Två kapade flygplan flögs in i World Trade Centers skyskrapor i New York. 

Skyskraporna började brinna och efter några timmar rasade byggnaden samman. Resultatet 

av dessa attacker var katastrofala då 2800 människor dödades. Det var Usama bin Laden och 

hans terrornätverk Al-Qaida som beskylldes ha förorsakat dessa terrorattacker.
104

 

          Nästa avsnitt handlar om islams konflikt mot väst. Avsnittet innehåller många 

konstaterande om muslimernas syn på väst. Många i islamiska världen hyllade Usama Bin 

Laden som en hjälte som vågade utmana USA. Vidare fortsätter man med att trots att många 

ledare i arabvärlden slutit fred med Israel, finns det stora muslimska grupper som är emot 

både Israel och USA. Det finns extremister som anser att Israel ska utplånas. Andra 

muslimer tycker att Israel förtrycker palestinier och eftersom USA hjälper Israel som 

betraktas de också som fiende. Vidare fortsätter man med påståendet att muslimerna är även 

kritiska mot den västerländska kulturen och att muslimerna skyller allt elände som drabbar 

deras länder kommer från Israel och USA. Sedan fortsätter man att förklara orsaken till de 

sociala orättvisor som drabbat Mellanöstern. De sociala orättvisorna i Mellanöstern förklars 

                                                 
102

 Ibid 
103

 Ibid 
104

 Levande Historia 7-9, 2007, s.550 



  

 

33 

med att ledarna lever i lyx och överflöd medan vanligt folk lever i djup fattigdom. De 

arabiska ledarna är glada att vanligt folk skyller på Israel och USA och inte på dem. 
105

 

          Sista avsnittet i boken Levande Historia 7-9 som behandlar islam är kapitlet om 

invasionen mot Irak år 2003. Efter Kuwaitkriget hade FN bestämt sanktioner mot Irak som 

bland annat innebar att landet inte fick anskaffa vissa typer av vapen såsom giftgas. Efter 11 

september 2001 började USA anklagar Irak för att bryta mot FN sanktionerna. Irak avvisade 

anklagelserna och sade att de inte höll på skaffa förbjudna vapen. USA och Storbritannien 

trodde inte på Irak och började invadera landet 2003. Invasionen lyckades och Iraks diktator 

Saddam Hussein störtades. Saddam var en hemsk diktator som hade gjort sig skyldig till att 

döda och tortera tusentals människor i Irak. Anledningen till invasionen var att Irak höll på 

att skaffa förbjudna vapen, men man har inte hittat sådana vapen i Irak. USA fick häftig 

kritik i hela världen för att den egentliga anledningen till invasionen hade varit kontrollen 

över Iraks oljetillgångar och inte det som USA hade sagt innan invasionen det vill säga Iraks 

anskaffande av förbjudna vapen. 
106

 

           Detta ledde till att missnöjet mot USA ökade. En våg av bombattacker mot 

amerikanska soldater började ta form och många amerikanska soldater dödades. Många 

civila barn, kvinnor och män har dödats i strider i Irak, vilket har ökat motståndet mot de 

utländska trupperna. Experter har varnat för inbördeskonflikter mellan olika etniska grupper 

i Irak som i värsta fall skulle kunna leda till att landet delas i många olika delar. Avsnittet 

avslutas med att berätta om att Saddam Hussein dömdes till döden av en irakisk domstol och 

att han avrättades också i slutet av år 2006. 
107  

 

4.Analys och jämförelse 

 

4.1Analys av läroböckernas framställning av islam på 
1980-talet 
 

I Alla tiders historia från 1987 ges inte mycket utrymme åt framställningen av islam. Islam 

tas upp i 15 av 380 sidors text i läroboken, vilket är 3-4 procent av lärobokens totala 

omfång. Det är lite skralt med tanke på att islams anhängare utgör en sjättedel av världens 
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befolkning. Exempelvis ägnas det 20 sidors text åt antiken det vill säga Grekland och Rom, 

medan islam framställs i bara 15 sidor. Läroböckerna är eurocentriska då det mesta som tas 

upp i de handlar om Europa och Västerlandet i stort. Afrika, Asien och Amerika nämns bara 

i samband med den europeiska koloniseringen och avkoloniseringen.  

         Muslimerna beskrivs ofta samband med erövringar, våld och konflikter, såsom: den 

arabiska folkvandringen, korstågen, befrielsen och Palestinafrågan och alla krig där arabiska 

länder varit inblandade efter andra världskriget. Det är bara i samband med det arabiska 

kulturarvet som det tas upp någonting positivt om islam. Det saknas viktiga historiska 

epoker och händelser i islamiska världen såsom: Mongoliskariket på 1200-talet och 

ottomanska riket från år 1300-1900.  

        Tendensen i läroboken är klar att den ägnar mest utrymme i beskrivningen av den 

västerländska historien i enlighet med kursplanens riktlinjer i läroplanen från 1980 som 

lyder såhär: ”Eleverna skall få vidgade kunskaper om den kristna religionen med bibeln i 

centrum. Även om kristendomen betyder mest för att förstå vår egen kultur, skall det kristna 

arvet jämföras med andra religiösa trosåskådningar”
108

  

        Levande Historia från 1987 har en mer detaljerad framställning av islam och 

framförallt beskrivs arabernas förislamiska historia. Tendensen att skildra islam och 

muslimer bara när de möter västerlandet finns dock även i denna lärobok. Vi möter islam 

när de korsar vår väg, det vill säga; arabiska erövringar, korstågen, kampen om handeln, 

Mongolriket och ottomanska riket. Tendensen att skildra islam i händelser av krig, våld och 

konflikter är genomgående även i denna lärobok. 

         Omfånget i läroboken om islam är bredare i Levande Historia 1987 än i Alla tiders 

historia 1985. Levande Historia 1987 täcker viktiga händelser i islams historia som saknas i 

Alla tiders historia såsom: Mongolriket och ottomanska riket. 

Även i läroboken Levande Historia 1988 finns det samma tendenser när det gäller 

framställningen av islam i händelse av krig, våld och konflikter. Även i denna lärobok tar 

man upp islam när det korsar väg med västerlandet. 

          Den genomgående tendensen av läroböckernas framställning av islam är följande: 

islam i krig, våld och konflikter samt att islam tas upp i läroböckerna bara när de möter 

västerlandet.  

           Läroböckerna tar dock också upp positiva saker om islam såsom;toleransen mot 

andra religioner, det arabiska kulturarvet och handeln.  
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4.2 Analys av läroböckernas bild av islam från 2000-
talet 
 

Skillnaderna mellan Alla Tiders Historia 1985 och 2008 är inte så stora. I den nya upplagan 

är detaljerna är färre och språket är mer subtilt, istället för att skriva erövringar skriver man 

ibland expansion. Samma sak gäller de olika upplagorna av Levande historia.  

        Både Alla tiders historia 2008 och Levande Historia 2007 har samma framställning av 

islam när det gäller att islam tas upp i samband med våld, krig och konflikter samt att de 

beskrivs bara när de korsar vägen med västerlandet. 

            I Levande Historia 2007 i avsnittet om kriget mot terrorn det vill säga tiden efter 11 

septembers terrorattacker tar man upp ett möjligt hot från muslimska världen mot 

Västvärlden.  Muslimerna framställs som ett hot mot väst i framtiden. 

4.3.Finns det spår av orientalism i läroböckerna 

 

Det första spåret av orientalism hittar vi på s.51 i Alla tiders historia 1985.  Där skriver man 

att den som trodde på Allah och spred den nya läran med svärd väntade härliga tider och 

paradiset som belöning. Det är det berömda Jihad som går ut på att muslimerna skall erövra 

världen. Jihad och erövra är de ord som används ofta i både Levande Historia 1988, 1989 

och 2007 samt Alla Tiders Historia 1985 och 2008.  

             Nu tänker jag definiera och diskutera begreppet Jihad genom att referera till flera 

källor. NE=Nationalencyklopedins definition av Jihad är: strävan, ansträngning i allmänhet, 

men i islamiskt språkbruk använt dels som ”andlig kamp” strävan efter fullkomning, dels 

som benämning på ett krig som enligt islamisk sharia är legitimt.
109

 Christofer Hedin 

religionskritiker och universitetslärare vid Stockholms universitet menar att jihad i första 

hand en kamp mellan det goda och det onda, en allmän kamp, strävan och ansträngning att 

kämpa om Guds lära och sanning. Hedin avfärdar tanken på att jihad innebär militär kamp 

om att sprida islam med hjälp av svärden. Hedin menar att Koranens budskap inte är entydig 

därför att det i visa verser uppmanar den till kamp, men det går inte att avgöra om man 

syftar på andlig eller militär kamp. 
110
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        Begreppet Jihad i läroböckerna pekar på att de har påverkats av den klassiska 

orientalismen  på begreppet jihad som militär jihad och islam som erövringarnas religion. 

Det framgår dock inte att det var bara islam som drev araberna till erövringar, men det var 

en av de viktigaste orsakerna till dessa. Härenstam påpekar också att islam berörs för det 

mesta i krig, konflikter och våld. 
111

 

         När läroböckerna förklarar orsakerna till den arabiska expansionen på 600-och 700-

talet tar man upp de ”heliga krigen” som en av de främsta anledningen till expansionen.  

Jihad  förklarar till stor del de islamiska erövringarna, men läroböckerna utesluter inte att 

det finns en annan form av jihad, det vill säga kamp om att bli en bra och from muslim. 

         Andra aspekten som berörs några gånger i läroböckerna handlar om den islamfientliga 

debatten efter 2001.  Där tar man upp det arabiska hotet och kampen mellan ”väst” och 

islam. Både i Alla tiders historia från 2008 och Levande Historia, 2007 beskrivs det att hotet 

från muslimerna mot väst är stor. Efter terrorattackerna 2001 och kriget mot terrorn har hatet 

mot västerlandet ökat och det kan leda till konflikter står det i avsnitten i läroböckerna från 

2007 och 2008.
112

Dessa påståenden kan spä på främlingsfientligheten mot muslimer i väst  

som strider mot läroplanens föreskrifter.  

          I Levande Historia från 2007 målas upp en bild av det muslimska hatet mot Västerl 

andet. Detta illustreras genom följande citat: ”De mest extrema anser att Israel ska utplånas. 

Andra tycker att Israel förtrycker palestinierna. Eftersom USA står bakom Israel, ser många 

även USA som en fiende. Det finns grupper som vänder sig mot hela den västliga kulturen”. 

113
 I och med att läromedelsförfattarna till de senare upplagorna av de undersökta 

läroböckerna, inte differentierar inom gruppen muslimer så framstår det som om muslimer 

generellt är negativt inställda till Israel och USA. I förlängningen framställs det också som 

om muslimer i stort vänder sig mot hela den västerländska kulturen. Detta är problematiskt 

för då får inte eleverna en nyanserad bild av andra kulturer och trosuppfattningar som 

beskrivs i läroplanen. 

       Begreppet Allah används ofta när man hänvisar till Gud så även i läroboken Alla Tiders 

Historia 2008 på s.58 och i versionen på s.50 står det samma sak. Allah och Gud är samma 

och detta menar Gardell ger en bild av att muslimerna har en annan Gud. 
114

 I Levande 

Historia från 1987, och 2007 har man en förklaring till att Allah betyder Gud på arabiska. 
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        Islam som monolitisk enhet. Araberna och islam är samma sak. Trots att bara araberna 

utgör bara 20 procent av världens muslimer. 62 procent av muslimerna är asiater, men oftast 

när man hänvisar i läroböckerna till muslimer/islam är det araber man syftar på.
115

  Ofta 

uppfattar man att araber innefattar hela den muslimska världen och dessutom beskrivs islam 

som en religion som kan tolkas bara på ett sätt. Det innebär att islam styr den muslimska 

världen både politiskt och religiöst.  

         ” Det är omöjligt att överbrygga motsättningar mellan judar och araber” står det i 

läroboken. 
116

Det kanske borde stå judar och Palestinaaraber som är det korrekta 

benämningen. Araberna gick direkt till anfall mot Israel för att krossa den judiska staten står 

det i texten som beskriver Israel-arabiska krigen.
117

 Här kan man ställa frågan om det var 

alla arabiska stater som deltog i kriget mot Israel. Svaret är nej, ty islams andliga land 

Saudiarabien deltog inte i dessa krig. Denna förenklade beskrivning av konflikten kan ge en 

sned bild av konflikten. Den historiska tillbakablicken om Palestinafrågan görs utifrån vårt 

västerländska perspektiv, det vill säga i samband med konflikter med västerländsk 

inblandning.  Vi som läsare får ingen förklaring till varför konflikten mellan judar och araber 

inte kan lösas. Ingenting nämns om tidigare konflikter mellan judar och araber som skulle 

lett till detta, men författaren konstaterar ändå att konflikten mellan parterna aldrig kan 

lösas. Detta påstående baseras inte riktigt på fakta utan på förutfattade meningar om 

Orienten. Detta är tecken på  Saids Orientalism.  

Genomgående saknar läroböckerna en problematisering av Palestinafrågan. Konflikten 

beskrivs inte utifrån Mellanöstern perspektiv. När man beskriver hur FN konstruerade staten 

Israel ägnas mest utrymme åt att rättfärdiga detta företag och knappt någonting tas upp om 

att den nya staten kom till på ett geografiskt område som fortfarande till stor del beboddes 

av araber. Även förklaringarna till den nya statens tillkomst tyder på orientalistiskt tänkande 

därför att man resonerar så att judarna hade lidit så mycket av nazisterna under andra 

världskriget och borde belönas med egen stat. Denna stat skulle ligga på arabiskt dominerad 

område. Varför kunde inte judarna få sin stat i Tyskland som hade förorsakat judarnas 

lidande och inte Mellanöstern?- Anledningen till det är till stor del den att västerlandet 

betraktade sina kolonier som egendomar som de kunde dela med sig. 

                   När det gäller palestinaaraberna reduceras ofta läroböckerna till flyktingproblem och 

terrorister inte mycket skrivs om deras kultur och problem. 
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             I avsnittet om islams tillkomst hävdas det att profeten Muhammed hade varit både 

världslig och andlig ledare för muslimerna.
118

  I Alla tiders historia 2008 står det att 

reaktionen från arabvärlden var häftig då arabländerna anföll Israel. Alla muslimska länder 

var fientliga mot Israel och USA. Vad menas med det? I läroboken Levande Historia 2007  

målas upp en hotbild som finns mot väst bland världens muslimer. Alla dessa påståenden 

ovan är tecken på att islam är araber, men araberna är bara en minoritet i den muslimska 

världen.
119

Att det finns en konflikt mellan al-Qaida och Väst efter 11 september 2001 är ett 

faktum för de flesta av oss, men läroböckernas formuleringar och generaliseringar om 

muslimer och islam är orimliga och kan influera främlingsfientlighet mellan väst och islam. 

Dessa påståenden är inte förenliga med läroplanens föreskrifter om tolerans och förståelse 

för andra religioner och kulturer. 

5. Diskussion 

I detta avsnitt skall resultatet av undersökningen diskuteras. Hur framställs islam i 

läroböckerna från 1980-och 2000-talet? 

         Det finns vissa huvudtendenser i läroböckernas beskrivning av islam. Dessa är att 

islam beskrivs oftast när det korsar vägen med västerlandet, i form av krig, våld och 

konflikter. Oftast handlar det alltså om en negativ beskrivning av islam. 

          Beskrivningen av islam görs oftast utifrån västerländskt perspektiv. 

Beskrivningarna i läroböckerna av världshistorien är mycket eurocentrerad. Det ägnas 

mycket litet text om islam jämfört med den europeisk-kristna världen. Historien som 

presenteras i läroböckerna om Orienten är ofta selektiv och är berättad utifrån vårt 

västerländska perspektiv.  

          Islam beskrivs selektivt därför att läroböckerna går in och beskriver islam bara 

när den möter västerlandet,  andra viktiga tidsepoker i islams historia berörs knappast. 

folkvandringen, korstågen, kolonisering, avkoloniseringen och Palestinafrågan. 

Historiska epokerna med : Mongoliska riket och ottomanska riket berörs knappt i 

läroböckerna därför kan man dra slutsatsen att läroböckerna väljer att ta upp de avsnitt 

om islam som har med västerlandet att göra. 

 

           När det gäller Palestinafrågan gör inte författarna någon problematisering av 

konflikten, men drar långtgående slutsatser om konflikten. Det är för många påståenden 
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som inte alltid bygger på fakta och argumentation. Som påståendet i Levande Historia 

1988 om att araber och judar aldrig kan överbrygga sina mottsätningar. 
120

Vi får inte 

veta varför det blir svårt att lösa konflikten mellan parterna. I historiska tillbakablicken 

om Palestina tar man inte upp några konflikter mellan judar och araber som skulle få oss 

att tro att konflikten ens fanns. Innan författaren kommer fram till ett sådannt 

konstaterande borde han/hon presentera fakta som stödjer detta.  

           Även i beskrivningen av konflikten mellan staten Israel och araber så framställs 

araberna nästan alltid som flyktingar, inte mycket tas upp om palestinierna som 

fortfarande bor på ockuperad mark. Även i beskrivningen om hur staten Israel 

konstruerades av FN sägs inte mycket om de aktörerna viktigaste i området det vill 

säga; Palestinaaraberna och judarna utan man skriver mest om FN och Storbritannien 

som bestämde att Israel skulle grundas. Här hade det varit på sin plats för att förstå 

Palestinakonflikten med en djupare förklaring om arabernas och judarnas intresse för 

området samt en liten ingång om områdets naturtillgångar. 

           Alla dessa punkter som tagits upp visar tecken på indirekt eller direkt 

orientalistiskt tänkande. Nedan skall spåren av orientalism diskuteras. 

           Begreppen; Jihad, monolitisk  religion och muslimska hotet mot väst skall 

diskuteras nedan. Termen Jihad används i läroböckerna, men författarna tar inte 

ställning till om man menar andlig eller aggressiv Jihad. De använder dock begreppet 

när de skall beskriva det islamiska ”heliga kriget” vilket är tecken på att man har 

påverkats av debatten om islam och aggressiv ”Jihad”. 

          När det gäller att islam är monolitisk  religion är tendensen i läroböckerna mer 

tydlig. Islam likställs i alla beskrivningar med araberna trots att majoriteten av 

muslimerna är icke araber.
121

 I krigen mellan Israel och araberna refererar 

läroboksförfattarna till araberna/muslimerna gick till gemmensam attack mot Israel trots 

att inte ens alla arabiska länder deltog i dessa strider. Gardell menar på att västerlandet 

ser islam som monolitisk religion.
122

 De arabiska länderna är inte förenade i en union 

för att författarna skall komma med dessa slutsatser. Det vore som att påstå att slaviska 

folk attackerade Norge även om det är bara Ryssland som anfaller. Dessa 

generaliseringar är tecken på att författarna beskriver arabvärlden efter hur de ser den 

och inte efter hur den är i verkligheten. Faktum är att varken Saudiarabien eller Iran som 
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är centrum för de två stora muslimska grupperna suni och shia deltog inte i krigen mot 

Israel. Detta är tecken på orientalism. 

 

Även när det gäller det muslimska hotet mot väst kan man se tecken på orientalism. Där 

påstås det att de flesta muslimer hatar Israel och USA vilket är inte vetenskapligt 

bevisat. Vilka fakta använder författarna när de målar upp denna hotbild. De presenterar 

inga faktan som stödjer detta påstående och därav kan man tala om att deras påståenden 

bygger på rena spekulationer och borde förkastas som vetenskapligt material. 
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6.  Sammanfattning 

 

  I Alla tiders Historia upplagorna från både 1987 och 2008 ger läroböckerna ingen insyn 

om hur situationen var på den Arabiska halvön innan Muhammed. Det görs ingen teoretisk 

problematisering av islamiska begrepp som Jihad,  islam, araber/muslimer. Det görs mycket 

generaliseringar om islam som religion, ofta upplever man som läsare att araber och islam är 

samma sak, men det stämmer inte med verkligheten därför att araberna är en minoritet bland 

muslimerna i världen det vill säga 20 procent. Samma sak gäller begreppet ”Allah”. Allah 

betyder Gud på arabiska. Varför skriver böckerna ”Allah”, det kan ge signaler att 

muslimerna har en annan Gud en kristna och judar. Det är ju samma Gud det handlar om. 

Detta kan ju måla upp en ”vi” mot ”de” känsla. 

         När man tar upp arabiska expansioner så använder man oftast termer som; erövring, 

erövringar, erövringståg, Jihad etcetera. Dessa begrepp har en negativ laddning. När 

muslimska länder erövrar eller krigar så nämns de som kollektiv som i arabisk-israeliska 

krigen, medan när USA anfaller Irak så anfaller inte kristna Irak utan bara USA som stat. 

Oftast när västeuropéerna expanderar som under koloniseringen används termer som intog 

och invaderar medan när det handlar om muslimska attacker så används mer negativt 

laddade termer som; erövring och Jihadkrig.  

         I arabisk-israeliska konflikten ges det mycket större utrymme i läroböckernas texter på 

att rättfärdiga statens Israel tillkomst. När historien om Palestina illustreras i läroböckerna 

läggs fokuseringen på judarnas historia, inte mycket om arabernas version om området får vi 

utläsa. Araberna framstår ofta som terrorister, medan vi får inga detaljer på vad exempelvis 

staten Israel gör med palestinierna. Illustrationerna är därmed inte objektiva. 

          En annan slutsats man kan dra är att läroböckerna från 2000-talet verkar i vissa 

avseenden ha influerats av den nya orientaliska debatten om islamiska hotet. I Alla Tiders 

Historia, 2008, tar man upp teorin om civilisationernas kamp som går ut på att framtida krig 

och konflikter kommer att bekämpas mellan olika civilisationer och inte nationer. Även 

oljan som maktmedel som araberna använt för att hota Europa sedan 1973 tas upp i 

läroböckerna. 

           Jag tycker att det är intressant att dessa orientaliska föreställningar får plats i våra 

läroböcker. 
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           Frågeställning 1  i undersökningen varit lättare att besvara, medan den andra 

frågeställningen var lite mer knepig. Visserligen fick jag svar på om det fanns spår av 

orientalism i läroböckerna, men när det gällde effekterna av 11 septembers terrorattacker var 

det svårt att se tendenser och påverkan av denna händelse. Kanske har det att göra att det var 

för lite tid mellan 11 september 2001 terrorattacker och läroböckernas utgivning. 

            Jag skulle gärna studera eller rekommendera andra att studera detta fenomen om 10 

år, för att se om påverkan på läroböckerna blir ännu starkare. 
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