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Abstract 

This paper studies how the Middle East is represented in four textbooks for the history 

course for the professional programs in Swedish upper secondary school. By using 

discourse analysis and the concept of orientalism I investigate presentations of the Middle 

East. This study finds that in the textbooks the population of the Middle East is often 

generalized in modern times as Arabic and Muslim, with “the other” being religious 

people as the outset of the textbooks are not necessarily European and Christian, but rather 

European (Swedish) and secular. For example, the Ottoman Empire is portrayed as an 

obstacle to “western” interests and a great enemy to Christian Europe, while later it loses 

focus after the advent of the secularized Turkish state. Furthermore, the secular state of 

Israel is included as a part of “the west” and surrounded by its enemies, the Muslim “Arab 

states”. It would appear however, that the further back in history we go, the more nuanced 

the representation of the Middle East is. For example, up to, and to some extent including, 

the middle ages the Middle East is not simply considered a material part of “the west” but 

rather an integral part in its future legal and cultural ideals. On the other hand the 

textbooks portray Islam and Christianity as wholly “incompatible” ideological enemies, 

with a clear geographical border passing through the Mediterranean and an emphasis on 

the Crusades and its peoples as bringers of war and destruction. Also, during the 20
th

 

Century it would appear that “western values” are spoken of in the Middle East as 

something negative.  
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1.0 Inledning 

 

Begreppet det mångkulturella samhället kan man påträffa på olika plan. 

Dels som värdering, värdemål och förhoppning (mot rasism och 

främlingsfientlighet, för tolerans och en syn på olikheter som berikande), 

dels som påståenden om samhällens och kulturers karaktär (förkastandet av 

föreställningen om kulturer och etnicitet som en gång för alla givna med en 

stabil kärna till förmån för en syn på föränderlighet och gränsöverskridande 

som det mest bestående). [...] i sina värderingar bejakar skolböckerna det 

mångkulturella samhället, men förkastar det i sitt kulturbegrepp, och 

förnekar därmed dess livsduglighet.
1
 

 

Även om det gått snart 20 år sedan ovanstående skrevs så är det högaktuellt. De senaste 

åren har samhällsdebatten präglats av frågor om invandring och integration. I och med den 

ökade invandringen till Sverige de senaste åren står det även klart att fler elever med 

invandrarbakgrund ska tillgodose sig en utbildning i den svenska skolan. Detta rör 

tankarna till vilka bilder som ges av olika samhällen i svenska skolböcker och vilka 

intryck av det mångkulturella samhället som framstår. Palmberg påstår ovan att det 

mångkulturella samhället förkastas i svenska skolböcker genom en genomsyrande 

essentialistisk beskrivning av ”den andre”. Åtminstone har det varit så tidigare.  

 

1.1 Problemformulering 

Historieämnet är idag ett kärnämne. Så har det inte alltid varit, utan kom till under de nya 

läroplanernas införande 2011. Det är således ett relativt nytt inslag i den obligatoriska 

delen av programmen i dagens gymnasieskola. Till detta hör att man på yrkesprogrammen 

i skolan ska läsa motsvarande 50p historia inom utbildningens ramar, vilket inte har varit 

fallet tidigare. Detta har gett upphov till kurserna historia 1a1 och historia 1a2. Enligt det 

centrala innehållet för dessa kurser ska de behandla människors roll i olika 

samhällsförändringar. Till detta ska flera perspektiv föras in i undervisningen, samt att 

jämförelser ska kunna göras med någon utomeuropeisk kultursfär.
2
 Det som i sådana fall 

intresserar mig är hur skildringarna av dessa utomeuropeiska sfärer görs i läromedlen för 

historia 1a1. Särskilt då det enligt Ledman tycks vara så att historieämnets främsta syfte är 

                                                      
1
 Palmberg, Mai. Berg, Magnus (red.). Trépagny, Veronica (red.). I andra länder – Historiska perspektiv på 

svensk förmedling av der färmmande. En antologi. Historiska Media, Lund (1999), s.166. 
2
Historia 1a1, 50 poäng. Historia 1a2, 50 poäng: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his (Hämtad 2018-01-19). 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his
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medborgarfostran där demokratiska värderingar som allas lika värde  ska stå i fokus.
3
 

Däremot har hon även funnit att de mer reflekterande och abstrakta delarna av kursen lyfts 

bort.
4
 Vilket i sin tur försämrar möjligheterna att ha en problematiserande diskussion och 

ett kritiskt förhållningssätt till de bilder som träder fram i läromedlen. Att studera bilder av 

den andre i läromedel  för historia 1a1 blir således av vikt då det fyller en forskningslucka. 

I och med att läromedlen i framtiden kommer att förvandlas till en kvarleva och fungera 

som ett tecken på denna tids kunskapssyn och moral så fyller denna studie en liknande 

funktion i form av en samtida analys.
5
  

 

Det är även nödvändigt, i och med en ökad invandring från länder i Mellanöstern till 

Sverige de senare åren, att studera vilken bild som förmedlas av regionen i skolans 

läromedel. Man kan anta att skolelever från Mellanösterns länder är intresserade av den 

bild de ser i skolans läromedel. Det bör dock framhävas att bara för att ett läromedel kan 

ha en viss bild av regionen behöver det inte vara samma bild som framgår i 

undervisningen. En skicklig lärare kan skildra nyanserade förhållanden och bringa fram en 

allsidig bild. Däremot ska framhävas att läroboken är en av undervisningens mest 

påverkande ramfaktorer, enligt historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler.
6
 Således 

bör en diskussion om läromedlen föras för att se till deras allsidighet.  

 

1.1.1 Orientalism – En kort förklaring 

I denna studie kommer Edward W. Saids orientalism-begrepp att användas. Vilket leder 

till frågan – vad är det? En utförlig förklaring av vad det innebär står att finna i avsnitt 

1.5.1 av denna uppsats. Kortfattat handlar det dock om hur västerländska tänkare enbart 

har låtit vissa delar av Orienten få representera helheten.
7
 Det handlar alltså om 

förhållandet mellan västerlandet (Occidenten) och det som kallas för Orienten, där 

Orienten är ett motförhållande i förhållande till västerlandet, och målas upp som ”det 

andra”. Samtidigt som människorna som lever i dessa områden blir ”de andra”, eller ”den 

andre”. Detta leder i sin tur till att missuppfattningar skapas och att Orienten ses som 

                                                      
3
 Ledman, Kristina. Historia för yrkesprogrammen – Innehåll och betydelse i policy och praktik. Print & 

Media, Umeå universitet, Umeå (2015), s.36, 37.  
4
 Ledman, Kristina - Delstudie 2. “The Voice of History and the Message of the National Curriculum: 

Recontextualising History to a Pedagogic Discourse for Upper Secondary VET”: Nordidactica – Journal of 
humanities and social science education, 2014:2 161-179, s.174-176. 
5
 Selander, Staffan. Lärobokskunskap. Studentlitteratur, Lund (1988), s.38. 

6
 Hermansson Adler, Magnus. Historieundervisningens byggstenar. Liber AB, Stockholm (2014), s.61. 

7
 När Orienten diskuteras avser Said främst Mellanöstern, när ett europeiskt perspektiv diskuteras, vilket är 

det väsentliga för denna studie. Medan ur ett amerikanskt perspektiv så är det närmare till hands att tala 
om fjärran östern, främst Japan och Kina, dock används samma terminologi (Orienten).  
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något mystiskt, exotiskt, eller underlägset, enligt Said. Därtill har bilden av Orienten 

producerats som en motsats präglad av bakåtsträvande i jämförelse med det ”moderna” 

väst.
8
 

 

1.1.2 Mellanöstern? 

Innan vi fortsätter så vill jag klargöra vad som menas med ”Mellanöstern”, då det omfattar 

ett stort och ofta inte precist definierat område runt östra Medelhavet. Ordet Mellanöstern 

har också ändrat betydelse över tid. Ursprungligen var det en brittisk kolonialterm för att 

benämna det område som bland annat innefattar dagens länder Afghanistan, Pakistan och 

Indien.
9
 För den här studiens skull däremot så används en mer kontemporär etnografisk 

definition. Enligt denna så innefattar Mellanöstern följande länder: Turkiet, Syrien, 

Libanon, Irak, Iran, Israel, Palestina, Jordanien, Egypten, Kuwait, Saudi Arabien, Bahrain, 

Förenade Arabemiraten, Qatar, Oman och Yemen.
10

 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt i konceptet orientalism, undersöka hur 

Mellanöstern framställs i historieläromedel för kursen historia 1a1 på gymnasiet. Studiens 

fokus kommer att ligga på skildringen av Mellanöstern och vilka bilder av Mellanöstern 

som framgår i utvalda läromedel som används av gymnasieskolor i Västerbottens län.  

 

 Vilka demografiska, kulturella och religiösa karaktäristika kännetecknar 

Mellanöstern under olika tidsperioder och i vilka epoker och sammanhang står 

Mellanöstern inte i ett motsatsförhållande mot västerlandet? 

 Vem eller vilka är det som framställs som ”den andre” i bild och text i de utvalda 

läromedlen?  Vad är det som kännetecknar denne ”andre” beroende på vilken 

historisk epok som behandlas i läromedlen?   

 

Med dessa frågeställningar ämnar jag besvara huruvida historieläromedel i svenska 

gymnasieskolor eventuellt kan bidra till att måla upp en bild av Mellanöstern (som i sin 

tur även starkt kopplas samman med islam) som ”den andra” i ett dikotomt förhållande 

                                                      
8
 Said, Edward W. Orientalism (1978). Ordfronts förlag, Stockholm (1995), s.3-5. 

9
 Mellanöstern: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mellan%C3%B6stern (Hämtad 

2018-01-06). 
10

 Mellanöstern: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mellan%C3%B6stern (Hämtad 
2018-01-06). 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mellan%C3%B6stern
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mellan%C3%B6stern
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mot ”vi/oss” i västerlandet (som kopplas till kristendom eller sekularitet). Said menar att 

bilden av ”den andre” är något som konstrueras genom att en begränsad, eller annorlunda 

bild förmedlas för att stärka den egna, ”vi”, identiteten och med syfte att dominera ”den 

andre”.
11

 Mellanöstern framställs alltså som underlägset för att stärka självbilden hos den 

som skapar bilden. Uppsatsens frågeställningar blir särskilt pressande i och med att 

Sverige idag är att beteckna som ett mångkulturellt samhälle, med en stor minoritet av 

människor från bland annat Mellanöstern, med flera olika kulturella bakgrunder och 

religioner. En del av dessa människor kommer även att läsa dessa läromedel (se avsnitt 1.6 

för urval och källmaterial) och möjligtvis ha en helt annan uppfattning än de bilder som 

framträder i läromedlen. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Eftersom att det inte finns särskilt mycket forskning om orientalism i läromedel för 

historia för de yrkesförberedande programmen kommer jag även att ta upp forskning om 

historieläromedel generellt, om historieämnet i gymnasieskolans yrkesförberedande 

program och om orientalism i läromedel för kursen historia 1b, samt orientalism i 

läromedel för religionsämnet. 

 

Syftet med historieämnet i skolan har enligt Ledman förändrats över tid. Från att under 

1900-talets första decennier och ungefär till första världskrigets slut fostra patriotiska och 

nationalistiska känslor hos eleverna genom berättelser om svenska kungars och 

drottningars ärorika upptåg. Efter första världskriget och demokratiseringen av det 

svenska samhället växte en kritik fram för den tidigare förda historieundervisningen. 

Denna kritik ledde till att fokus skiftade från kungar och drottningar till historien hos 

befolkningen i stort. Efter andra världskriget betonades undersökande metoder och 

förmågor till kritiskt tänkande kopplat till historieämnet. Sedermera har historieämnet 

skiftat karaktär till att fokusera på internationell och global historia på bekostnad av den 

nationella historien. Historieämnet har även fått en stärkt roll i utbildningen för att stärka 

engagemang och deltagande i demokratin hos eleverna.
12

 Men, menar Palmberg, trots att 

                                                      
11

 Said, Edward W. (1995), s.3-5, 39-42. 
12

 Ledman, Kristina (2015), s.11-13. 
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historieämnet genomgått stora förändringar under det senaste seklet är de läromedel som 

används i skolan fortsatt starkt eurocentriska.
13

  

 

1.3.1 Historieläromedel i bild och text 

Skolgång innebär idag en form av sysselsättning där systematiserad kunskapsinhämtning 

sker i särskilda lokaler, enligt Selander. Kunskapen har i sin tur blivit bunden till text 

vilken den som undervisar har blivit särskilt utbildad för. En lärobok är således att 

betrakta ”[...] som en del i ett pedagogiskt utformat informationsbärande system”.
14

 

Läroboken är på så vis en del av ett system som består av olika komponenter och 

delprocesser, bland andra vetenskap och politiska värderingar, samt teknologiska, 

ekonomiska förutsättningar och läro- och kursplaner. Inhämtningen av kunskap sker i 

detta system till stor del med hjälp av de texter som står att finna i läroboken, enligt 

Selander.
15

 Digitaliseringen av skolan har förvisso öppnat upp fler medier att inhämta 

kunskap ifrån i form av Internet och de sidor som står tillgängliga där. Läroboken är 

däremot fortfarande en av de viktigaste faktorer för avgörandet av undervisningens 

innehåll, vilket tidigare konstaterats.
16

 

 

Bilder har varit en del av kunskapsförmedling under mycket lång tid. Selander tar som 

exempel upp de medeltida kyrkomålningarna vilka illustrerade berättelser från Bibeln och 

förstärkte prästens predikan. Bilder används idag på liknande sätt i undervisningen, inte 

bara inom ämnets lärobok, utan även i form av film.
17

 Därtill har vi de möjligheter som 

tillkommit i och med den ökade digitaliseringen av skolan. Bilder har över tid även tagit 

upp allt större utrymme av läromedlens disposition och kan i vissa fall fungera som 

kunskapsförmedlare i sig självt. Exempelvis genom att visa två polariserade förhållanden i 

bildformat bredvid varandra. Samtidigt som bilder både illustrerar och kontextualiserar 

texten för att underlätta för elevernas läsning av materialet.
18

 

 

En pedagogisk text har som grundidé att reproducera eller återskapa redan förvärvad 

kunskap i syfte att förmedla den i ett klassrum eller för en elev. Således måste urval och 

                                                      
13

 Palmberg, Mai. Afrika i skolböckerna. Framtid för Afrika/SIDA, Bratts tryckeri AB, Jönköping (1987), s.6. 
Palmberg, Mai. Afrikabild för partnerskap? – Afrika i de svenska skolböckerna. Nordiska Afrikainstitutet, 
Elanders Gotab, Stockholm (2000), s.9, 10. 
14

 Selander, Staffan (1988), s.11. 
15

 Ibid, s.11-13. 
16

 Hermansson Adler, Magnus (2014), s.61 
17

 Selander, Staffan (1988), s.13, 14. 
18

 Ibid, s.91, 102, 118, 119. 
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avgränsningar ske av det som är tänkt att återgivas. Textens struktur är dels avhängig den 

utbildningsnivå eleverna har. Dels ska texten kunna förklara något. Den kunskap som 

återges ska också kunna prövas och kontrolleras relativt enkelt av läraren, enligt Selander. 

Det innehåll som den pedagogiska texten består i förmedlar även officiellt sanktionerad 

kunskap och moral som något sammanvävt, dock ej så att det tydligt framgår.
19

 

 

Det uttalade syftet med läroboken är således att hjälpa elever att ta till sig kunskap och att 

hjälpa lärare att förmedla kunskap. Det tillkommer även några outtalade syften. Först och 

främst, enligt Selander ”[...] att förmedla ett visst sätt att strukturera och värdera 

företeelser i omvärlden, att inpränta ett visst arbetssätt, att disciplinera eleverna [...]”.
20

 De 

implicita syftena är tydligare ju längre bak i tiden man ser på läromedel, men de står att 

finna än idag.
21

 

 

1.3.2 Gymnasieskolans yrkesprogram och historieämnet 

I Kristina Ledmans avhandling Historia för yrkesprogrammen har hon granskat och 

undersökt hur historieämnet diskuteras inom olika läroplansarenor. Dessa består i vad 

Ledman benämner avsedd läroplan, formell läroplan, uppfattad läroplan och erfaren 

läroplan. Vidare hur vertikal och horisontell kunskap uttrycks inom dessa arenor. Detta 

görs genom fyra delstudier av läroplansarenorna. Enligt Ledman finns det flera olika 

läroplansarenor. Den första läroplansarenan består av hur övergripande policy för historisk 

belysning produceras, där inriktar hon sig på hur skolämnena diskuterades på policynivå 

under efterkrigstiden och vad för betydelser som tillskrivit historieämnet. Den andra, hur 

en specifik läroplanstext produceras och hur kunskap om historia formas om till en diskurs 

för yrkesprogrammens pedagogik. Den tredje, hur läroplanen uppfattas och omformas av 

lärare. Alltså, hur lärare förstår historiekursen. Den sista läroplansarenan är, enligt 

Ledman, vad eleverna tar med sig av historieämnet. Vilka uttryck ger eleverna om 

historiekursen och undervisningen av den. Två av dessa delstudier har i sin tur gjorts 

genom textstudier av statliga utredningar och propositioner publicerade mellan åren 1948-

2009. De andra två har besvarats genom intervjuer med elever respektive lärare.
22

 

 

                                                      
19

 Selander, Staffan (1988), s.17. 
20

 Ibid, s.38. 
21

 Ibid, s.38. 
22

 Ledman, Kristina (2015), s.25. 



 

9 
 

Ledman fann att policydebatten kring de allmänna ämnena sedan 1948 har präglats av 

frågor som demokratiutveckling, ett internationaliserat och multikulturellt samhälle.
23

 

Dessutom har den allt mer kunskapsintensiva ekonomin och arbetsmarknaden påverkat 

denna policydebatt, vilket lett till att de allmänna ämnenas roll i skolan förändrats och 

utvidgats över tid. Även om kärnfrågorna som diskuterats i stort sett varit desamma så har 

retoriken kring dem förändrats. Under 1960-talets policyförändringar så ökades 

omfattningen hos de allmänna ämnena. Detta eftersom de ansågs bidra med kvalificering 

och socialisation vilket i sin tur skulle stärka demokratin och förbereda individen för att 

arbeta inom ett föränderligt näringsliv. Under 1990-talet utvidgades demokratibegreppet 

till att förbereda ungdomar för medbestämmande inom arbetslivet, vilket motiverades 

genom  samhällets fortsatta internationalisering och ökande framväxten av ett 

multikulturellt samhälle. Vidare ansågs det att arbetsmarknaden blev alltmer 

kunskapsintensiv, vilket gav upphov till begreppet livslångt lärande.
24

 Således ansågs en 

bredare allmänkunskap vara nödvändig för att den tidens ungdomar skulle kunna 

konkurrera på arbetsmarknaden. 2009 bröts denna utveckling och yrkesprogrammen tog 

ett steg mot specialisering och tydligare koppling mot yrkesverksamheten. Detta innebar 

enligt Ledman att de allmänna ämnenas roll som demokratifostrande minskade. 

Historieämnet utgjorde emellertid ett undantag. Historieämnet ansågs istället ge elever 

viktiga kunskaper om både det globala och det lokala, men framförallt förväntades 

historieämnet bidra med sammanhållning och tolerans i ett mångkulturellt samhälle.
25

 

 

Vidare konstaterar Ledman att historieämnet för yrkesprogrammen lyfter bort de mer 

abstrakta och reflekterande delarna ur ämnet. Fokus ligger snarare på de delar som har ett 

direkt värde som förklaringar av vårt kontemporära samhälle. Dessutom dras slutsatsen att 

både historiker och historielärare har lite eller inget inflytande över kursens innehåll. 

Innehållet kontrolleras istället av aktörer kontrollerade av den för stunden dominanta 

ideologin i samhället.
26

 Även om det ligger en viss sanning i Ledmans påstående är det ett 

överdrivet påstående att hävda att lärare inte har något inflytande över sin undervisning. 

 

                                                      
23

 Med de allmänna ämnena avses skolämnen vid de yrkesförberedande programmen som inte har någon 
direkt koppling till elevernas framtida yrkesutövande. 
24

 Livslångt lärande – Att en individ är kapabel att lära sig under hela sin livstid, även efter avslutad 
utbildning. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/livsl%C3%A5ngt-l%C3%A4rande 
(Hämtad 2018-01-22). 
25

 Ledman, Kristina - Delstudie 1. ”Till nytta eller onytta: Argument rörande allmänna ämnen i ungas 
yrkesutbildning i efterkrigstidens Sverige”: Nordic Journal of Educational History Vol. 1, no.1. (2014), s.36ff. 
26

 Ledman, Kristina - Delstudie 2 (2014), s.174-176. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/livsl%C3%A5ngt-l%C3%A4rande
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De lärare som intervjuats av Ledman framhäver att övergångsprocessen från läroplanens 

text, till omsättning i klassrummet är problematisk. För det första fann lärarna att 

elevernas brist på historiska förkunskaper, samt färdigheter i läsning och skrivning var 

hinder för att nå upp till läroplanens mål. Vidare kände de även att deras egna kunskaper 

var allt för begränsade för att uppnå vissa läromål, främst de som avser studier av 

historiska källmaterial och historiebruk. Detta beror inte nödvändigtvis på bristande 

kunskaper hos lärarna om dessa två områden, utan kan snarare ha att göra med svårigheten 

att översätta denna kunskap till en meningsfull del i deras undervisning, vilket innebär en 

didaktisk utmaning. Dessutom ansågs det att den medborgarfostran, vilken ansågs vara det 

huvudsakliga syftet med att läsa historia inom yrkesprogrammen, var ett svåruppnått mål 

med tanke på den begränsade undervisningstid historia 1a1 ofta tilldelas.
27

 

 

Majoriteten av de elever Ledman har intervjuat anser att historia som ligger nära i tid är 

intressant. Detta gäller särskilt framstående historiska händelser som revolutionerna, 

världskrigen och Förintelsen, vilka väcker djupare intresse och önskan om mer kunskap. 

Själva menar eleverna att den kunskap historia kan bidra med för både individer och 

samhället i stort består i att lära sig av det förflutna. Händelser som idag betraktas som 

brott och övergrepp kan möjligen undvikas genom kunskap om dem. Eleverna besitter 

dock ett kritiskt förhållningssätt och pekar med exempel, enligt Ledman, på att vi faktiskt 

inte lär oss av vårat förflutna. Vidare anser de intervjuade eleverna att historiekunskap är 

av vikt för att förstå dagens samhälle. Däremot betraktas områdena om källkritik och 

historiebruk inte helt självklart som en del av historieämnet. Källkritik exempelvis 

associeras främst till svenskämnet och det är inte självklart för eleverna att källkritik är en 

viktig och integral del av historieämnet. Däremot framhäver eleverna, historieämnets vikt 

som allmänbildande och kontextualiserande när samhället i stort diskuteras, enligt 

Ledman. Avslutningsvis konstaterar Ledman att det är av vikt för eleverna att gagna 

historiska kunskaper för att i generella termer uttrycka sin sociala tillvaro och historiska 

bakgrund. Detta för att motverka en reproducering av olika sociala gruppers över- och 

underordning.
28

 

 

                                                      
27

 Ledman, Kristina - Delstudie 3. “Navigating historical thinking in a vocational setting – Teachers 
interpreting a history curriculum for students in vocational secondary education”: J. Curriculum studies, Vol 
47, no. 1, 77-93. (2015), s.15-17. 
28

 Ledman, Kristina (manuskript) - Delstudie 4. ”Så kan man vara med”: Elever på yrkesprogram om 
historieundervisningen och värdet av historisk kunskap (2015), s.14-16.  
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1.3.3 Bilder av den andre i läromedel 

I Afrika i skolböckerna av Mai Palmberg studeras fördomar, stereotyper, etnocentrism, 

vilka hon beskriver som rester av den koloniala ideologin. Denna tar sig uttryck i vad 

Palmberg benämner ”gamla fördomar”. Palmberg har gjort en kvalitativ studie av 29 

läroböcker från 1970- och 80-talen, främst för SO-ämnena. I de kvalitativt studerade 

läromedlen bestod de gamla fördomarna enligt Palmberg, bland annat i att afrikaner 

beskrivs som underlägsna, både biologiskt och socialt. Afrikaner är vilda och våldsamma, 

saknar egen historia och är en del av den kringliggande naturen och faunan. Slutligen var 

européernas ankomst lyckobringande för dessa ”vildar” i äldre läromedel. Dessa fördomar 

har inte varit ordagrant utskrivna i de studerade läromedlen. Däremot har Palmberg funnit 

spår av postkoloniala strukturer i form av etnocentriska och eurocentriska synsätt på så vis 

att Afrika enbart diskuteras för att ge kontext åt händelser i Europa, som exempelvis 

slavhandeln eller imperialismen. Afrika självt, både innan och under koloniseringen 

förringas helt av läromedlen, enligt Palmberg. Efter detta har Palmberg funnit och 

presenterat några nyare fördomar som sedan uppstått och rättfärdigar ett ojämlikt 

förhållande mellan Europa och Afrika. Dessa bestod i en ny missionstanke där u-

landshjälpen skulle bringa ny frälsning åt Afrika, samtidigt som presentationen av Afrika 

präglades av elände och misär. Presentationen går ut på att man ska tycka synd om Afrika 

för allt de utsatts för av kolonialmakterna, istället för att bygga presentationen på 

solidaritet och respekt människor emellan, enligt Palmberg.
29

 

 

I andra länder – Historiska perspektiv på svensk förmedling av det främmande. En 

antologi handlar om olika hur olika länder, kulturer och folk har presenterats i Sverige 

under de senaste 300 åren.
30

 Där behandlar även Palmberg ett kapitel om ”Afrika och 

skolböckernas kultursyn” i en kvalitativ studie av läromedel för samhällskunskapsämnet. 

Den fråga som ställs i studien är ”[...] vad förmedlar den text och den bild som framträder 

i skolböckerna, samt det som inte sägs, medvetet eller omedvetet? Vad får sig 

skoleleverna egentligen till livs om väsentliga frågor?”, för att bidra till större 

medvetenhet om fördomar som framträder i läromedel.
31

 Palmberg tar upp vad som menas 

med ”vi” i skolböckerna. Det finns till att börja med en väsentlig västerländsk 

etnocentrism, som avspeglas bland annat i det utrymme som ges åt civilisationerna runt 

Medelhavet, främst Egypten, Grekland och Rom. I skolböcker är ”vi” kristna, vilket 

tydliggörs i hur läromedel beskriver andra religioner. Vidare påpekar Palmberg att 

                                                      
29

 Palmberg, Mai. (1987), s.5-7, 11-30. 
30

 Berg, Magnus (red.). Trépagny, Veronica (red.).  (1999), s.7. 
31

 Palmberg, Mai. Berg, Magnus (red.). Trépagny, Veronica (red.).  (1999), s.164. 
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befolkningen i Sverige historiskt beskrivs som ”[...] ovanligt homogen”,
32

 på bekostnad av 

romer och judar. Dock med undantag för finnar och samer som ges ett visst utrymme i 

läromedel. Skolböckerna ”[...] späder på essentialismen, idén om att det finns 

oföränderliga egenskaper hos kulturer och att det därför går att avgränsa kulturer från 

varandra, att avgränsa det svenska från det osvenska”.
33

 Vidare framhävs att 

mångkulturella samhällen i läromedel framställs som något onaturligt och inbördes 

konfliktbenägna.
34

 

 

Palmberg bygger vidare på sin tidigare forskning i Afrikabild för partnerskap? (2000). 

Vilket görs genom att diskutera ”vi och dem” i större omfattning. Vidare diskuteras hur 

Afrikas historia behandlas i skolböcker. Bland annat avser diskussionen Afrikas 

underutveckling och biståndet som mottas av afrikanska länder, demokrati, samt det som 

inte diskuteras särskilt ofta i läromedel som religion och vardagsliv. Vidare behandlas 

läromedlen ur ett genusperspektiv, där mäns och kvinnors rollers diskuteras. Studien har 

gjorts genom en kvalitativ analys och fokuserar på fördomar och stereotyper, både nya och 

gamla, så som Palmberg lägger fram i Afrika i skolböckerna. Palmberg menar att det finns 

en i grunden välmenande baktanke i läromedlens utformande. Denna baktanke består i att 

avstånd försöker skapas till gamla tankar om europeisk överlägsenhet gentemot Afrika. 

Där framställs Sverige som en del av ”vi” som delaktiga i utsugandet av Afrika och 

afrikaner, trots ett faktiskt sparsamt deltagande, enligt Palmberg. Denna bild följer en 

kontinuitet från den transatlantiska slavhandelns dagar, till och med de afrikanska 

nationernas frigörelse. Detta har en etnocentrisk utgångspunkt, där ”vi” schablonmässigt 

innebär vita, som exploaterat ”dem”, vilket skulle innebära svarta. Enligt Palmberg har 

detta etnocentriska tänk visst medhåll i intellektuella kretsar i Nordamerika där 

argumentet, beroende på talare och sammanhang, kan vändas (”vi” svarta, mot ”dem” 

vita). Palmberg framhåller dock att allt rastänkande bidrar till farliga myter.
35

 

 

Ändå tycker jag att det inte finns orsak att skapa ett ”vi” som inbegriper 

både de som sålde slavar, de som ”öppnade upp” Afrika och de som 

exploaterade dess rikedomar för europeisk räkning. Lika lite som det i 

längden är konstruktivt att försöka förmå alla tyskar att identifiera sig med 

nazismen och dess vidriga projekt.
36

 

                                                      
32

 Palmberg, Mai. Berg, Magnus (red.). Trépagny, Veronica (red.).  (1999), s.167. 
33

 Ibid, s.171, 172. 
34

 Ibid, s.163-182. 
35

 Palmberg, Mai (2000), s.216, 217. 
36

 Ibid, s.217. 
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Palmberg framhåller istället att ett åtskiljande bör göras mellan olika aktörer, exempelvis 

företag, vilka på olika sätt var deltagande i olika delar av kolonialismen. Där ingår 

plantageägare, missionssällskap, de som drömde om kolonier och företag. Företag som 

ASEA
37

 i Sydafrika eller LAMCO
38

 i Liberia, som sålde utrustning för gruvor och 

skogsskövling vidare till andra afrikanska länder och på så vis bidrog till utarmningen av 

naturresurser. Gemensamt är dock att dessa nämnda företag, tillsammans med andra 

aktörer, inte nödvändigtvis delade uppfattningar med svenskar överlag, vilket enligt 

Palmberg försvårar användandet av ett ”vi”.
39

 

 

I en av Statens Offentliga Utredningar (SOU) om makt, integration och strukturell 

diskriminering har Masoud Kamali, bland andra, delgivits ”[...] identifiera och kartlägga 

mekanismekr bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och 

religiös tillhörighet”.
40

 Kamali har i utredningen sökt svaret på hur ”vi” definieras i 

skolböcker för religionsämnet och historieämnet i både grundskolans senare år och 

gymnasieskolan. Studien bedrivs genom en kvalitativ innehållsanalys. Utredningen 

konstaterar att historieläromedel skildrar en selektiv, västcentrisk bild av världshistorien. 

Detta görs genom att läroböckerna konstruerar en bild av ”vi” som västerländska och 

kristna som befolkat ett geografiskt och sociohistoriskt område sedan urminnes tider, som 

i sin tur hänvisas till av läromedlens författare som ”västerlandet”, där ”svenskhet” 

inkluderas. Utredningen menar även att det finns ett gemensamt tema i läromedlen i form 

av ”[...] det symboliska våldet som utövas på alla elever och disciplinerar dem i ett givet 

tänkande om hur världen och omvärlden är beskaffad”.
41

 

 

Det finns även en hel del uppsatser gjord på studentnivå, främst i form av C- och D-

uppsatser, eller examensarbeten för ämneslärarprogrammet. Inledningsvis har vi Brahim 

Pecis Islam, muslimer och väst!, som har fokuserat på förekomst av orientalism i 

läromedel för den gamla historia A-kursen, motsvarande dagens historia 1b. De läromedel 

som forskats i bestod bland annat av Levande historia från 1987, 1988 och 2007, samt 

                                                      
37

 Sedan 1988 känt som ABB. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/asea (Hämtad 
2018-01-30). 
38

 Liberian American-Swedish Minerals Company. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lamcokonsortiet (Hämtad 2018-01-30). 
39

 Palmberg, Mai (2000), s.216, 217. 
40

 SOU 2006:40. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Utbildningens dilemma – 
Demokratiska ideal och andrafierande praxis. Förord. 
41

 Ibid, s.51, 93, 94. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/asea
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lamcokonsortiet
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Alla tiders historia från 1985 och 2008.
42

 Vilket både ger relevans och bakgrundsmaterial 

till denna studie, eftersom denna studie ämnar undersöka andra läromedel och läromedel 

utformade enligt den nya läroplanen. I Pecis studie framgår bland annat att läromedel från 

1980- och 2000-talen inte ger någon bild av hur samhällena på den arabiska halvön såg ut 

innan Muhammeds livstid. Det förekommer inte heller någon problematisering av begrepp 

som jihad, samtidigt som muslim och arab ofta upplevs som synonyma, enligt Peci. När 

det gäller konflikter i Mellanöstern  så beskrivs konflikten mellan Israel och dess 

grannländer som konflikter mellan folk, eller religioner snarare än stater. Emellertid, 

framhäver Peci, att det är staten USA, inte kristna, eller européer och amerikaner som 

anfaller, enligt de läromedel som studerats.
43

 Skildringen av människor ter sig påfallande 

ensidiga. Som exempel ger Peci att araber i stor utsträckning framställs som terrorister, 

medan staten Israels behandling av den palestinska befolkningen inte framgår.
44

 

 

Fler studier som inriktar sig på orientalistiska framställningar i läromedel finns i form av 

Bilden av Östasien av Rasmus Nilsson. I studien analyseras hur stort utrymme Östasien 

ges i historieläromedel för svenska gymnasieskolan och vilka bilder av Östasien det är 

som framgår där. Detta görs genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys av 

fyra läromedel för historia 1b-kursen och ett läromedel för historia 1a1. Nilsson fann rent 

kvantitativt att medelvärdet för andelen sidor som handlar om Europa i de läromedel han 

studerat var 78 procent, medan Östasien tillägnas cirka 3,6 procent. Denna andel är dock 

en relativt stor del av de studerade läromedlens utrymme i jämförelse med exempelvis 

Afrika och Latinamerika.
45

 

 

Kvalitativt representeras Östasien som ett perifert område utan någon särskild vikt för 

Europa. Eurocentrismen består alltså även i beskrivningarna av Östasien. Som exempel tar 

Nilsson upp det sino-japanska kriget (1937-1945), där det antingen nämns ytterst sparsamt 

eller inte alls. I vissa läromedel förekommer till och med rena faktafel, enligt Nilsson, 

vilka faktafel det kan handla om preciseras dock inte. I läromedlen anges Europa som en 

norm värd att följa, enligt Nilsson. Genom exempelvis ”[...] Kinas misslyckande med att 

anpassa sig efter en västerländsk agenda som en viktig anledning till landets krisartade 

                                                      
42

 Peci, Brahim. Islam, muslimer och väst! – En läroboksstudie om framställningen av islam under 1980- och 
2000-talet. (2013), s.2, 6, 41. 
43

 Här vill jag påpeka att USA inte var ensam aktör under varesig Gulfkriget (1990-1991), eller invasionen 
och ockupationen av Irak (2003-pågående), även om Peci uttrycker sig som att så vore fallet. Utan USA 
agerade som ledare för en koalition av stater från hela världen.  
44

 Peci, Brahim (2013),  s.41, 42. 
45

 Nilsson, Rasmus. Bilden av Östasien. Umeå Universitet (2014), s.3-6, 53, 54. 
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1800-tal, medan det faktum att japanerna anpassade sig mer efter väst framställs som 

något mycket positivt”.
46

 I samma vända tillskrivs främst USA som katalysator för Japans 

snabba återhämtning från dels Andra Världskriget, men även för den 

moderniseringsprocess landet genomgick under 1800-talet. Andra motsatsförhållanden 

som framkommer är Östasien som inåtvända och fördomsfulla mot Europas öppensinne 

och världsvana. Nilsson konstaterar däremot att i exempelvis fallet Kina, så är det som 

framträder under antiken betydligt mer nyanserat än under den senare historien då inre 

drivkrafter framträder som viktigare faktorer än yttre påverkan.
47

 

 

Vidare har vi Simon Graaes Orientalismens spår, en kvalitativ studie som undersöker 

läromedel för religionsämnet på gymnasienivå i syfte att söka orientalistiska spår i dessa 

läromedel. Studien grundas på en tes Graae har om att sådana spår står att finna hos 

framställningen av buddhismen. Utöver detta diskuterar även Graae på vilka sätt dessa 

spår kan vara problematiska i förhållande till skolans värdegrund och religionsämnets 

syfte.
48

 Graae fann bland annat att religionen mystifieras och framställs som något ockult. 

Vidare andrafieras religionen genom att en helhetsbild ej skapas, utan fokus ligger på vad 

som anses vara ”annorlunda” jämfört med svenska normer. Exempelvis munkarnas kläder 

som framställs som någonting som representerar hela religionen, ungefär som att en 

kristen prästs kläder skulle representera klädvalen hos alla kristna. Buddhismen återges 

även med en oproblematiserad idealbild som karaktäriseras av fredssträvan, demokrati och 

ett rättvist samhälle som eftersträvas av ”buddhistiska politiker”, när så inte nödvändigtvis 

är fallet. Detta kan enligt Graae ge en bild av att buddhistiska politiker som inte strävar 

efter fred inte skulle vara buddhister.
49

 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

För att söka svar på mina frågeställningar måste vi först göra en djupdykning i vad 

Edward W. Said kallar för orientalism. Vad är det och på vilket sätt hjälper det mig att 

besvara mina frågeställningar? Utöver Edward Saids orientalism så kommer jag även att 

redogöra för begreppet occidentalism så att läromedlen kan analyseras på ett nyanserat vis. 

 

                                                      
46

 Nilsson, Rasmus. (2014), s.55. 
47

 Ibid, s.54-59. 
48

 Graae, Simon. Orientalismens spår. Umeå Universitet (2015), s.1, 2. 
49

 Graae, Simon (2015), s.25-30. 
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1.4.1 Orientalism 

Enligt Said så har européer ett särskilt förhållningssätt till Orienten. Detta förhållningssätt 

är mycket nära förknippat med områdets särskilda ställning i Europas historia. Det är i 

Orienten som vi hittar Europas äldsta, bästa och rikaste kolonier, källan till dess 

civilisation och språk, konkurrenter inom den kulturella sfären. Mest talande är dock att 

Orienten står som den främsta och flera gånger ”[...] återkommande bilder av Det 

Annorlunda.”.
50

 Detta annorlunda bidrar till definieringen av Europas självbild genom att 

Orienten blir västerlandets motsatta personlighet, eller motidé – dess antites. Ändock 

existerar även Orienten som en införlivad del av civilisationen och kulturen i Europa på ett 

materiellt plan. Orientalismen presenterar detta både på det kulturella och det ideologiska 

planet i form av en diskurs vilken består i egna institutioner, vokabulär, forskning, 

bildspråk och doktriner som skapar bilden av Orienten och går att finna hos de gamla 

kolonialmakterna.
51

 

 

Det framhävs av Said att han med orientalism syftar på flera olika saker som i sin tur 

hänger ihop. Inom akademin finns det antropologer, sociologer eller historiker som ägnar 

sig åt orientaliska studier enligt Said. En mer allmän betydelse av orientalism grundar sig i 

en ontologisk och kunskapsteoretisk uppdelning av Orienten och Västerlandet. Denna 

betydelse går att finna hos bland annat poeter, författare, filosofer, ekonomer och politiska 

teoretiker som accepterat att en grundläggande skillnad mellan Orienten och Västerlandet 

existerar. Vidare är denna skillnad en grundläggande utgångspunkt för flera stora teorier, 

epos, romaner, samhällsbeskrivningar och politiska redogörelser, vilka handlar om 

Orientens människor och folk, deras seder och tänkande, enligt Said. Som exempel på den 

typen av orientalism ger Said bland andra Aischylos, Victor Hugo, Dante och Karl 

Marx.
52

 

 

Ständigt pågår ett utbyte mellan de akademiska och de andra, litterära och icke-litterära, 

formerna av orientalism, enligt Said. Sedan slutet av 1700-talet har det skett en 

omfattande och närmast systematisk kommunikation mellan dessa sidor. Detta tar sig 

uttryck i Västerlandets sätt att hantera och dominera Orienten, vilket görs ”[...] genom att 

göra yttranden om den, auktorisera synpunkter på den, beskriva den, undervisa om den, 

kolonisera den, härska över den[...]”.
53

 Med andra ord är orientalismen ett sätt för väst att 

                                                      
50

 Said, Edward W. (1995), s.3. 
51

 Ibid, s.3, 4. 
52
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53
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dominera och utöva makt över öst. Med tanke på att denna studie undersöker svenska 

läromedel i svenska skolor är det kanske inte konstigt att Orienten beskrivs och undervisas 

om med utgångpunkt från svenska förhållanden i läromedlen. När det däremot tar sig 

uttryck i oproblematiserande beskrivningar eller situationer där vitala synpunkter eller 

fakta utelämnas eller är klart ensidiga kan syftet med historieämnet för yrkesprogrammen 

äventyras. Att få med alla tillgängliga fakta och synpunkter i samma bok är knappast 

möjligt. Å andra sidan bör de fakta som presenteras vara möjliga att problematisera för 

elever och lärare utifrån läromedlet. 

 

Dominansen av Orienten har enligt Said skett systematiskt och har möjliggjort för väst att 

styra och i viss mån producera Orienten på politiska, sociologiska, militära, ideologiska, 

vetenskapliga och konstnärliga plan. Orientalismens ställning under perioden har haft en 

sådan auktoritet att Orienten som ett studerat ämne inte har präglats av fria tankar och fritt 

handlande. Said framhäver även att detta förhållande även råder idag. De bakomliggande 

intressen som präglar orientalismen är de som skapar bilden av öst som den andre och en 

motbild till det västerländska. Denna bild har sedan använts av européer för att stärka den 

egna europeiska identiteten.
54

 Med andra ord förhöjer väst sig självt genom att på olika 

sätt framställa öst som bakåtsträvande och underlägset.  

 

Enligt Said så har Orientens människor historiskt sett framställts som korkade, 

vidskepliga, oförmögna att ta hand om och styra sig själv, i motsats till folken i väst. Det 

finns dock likheter med hur urbefolkningar i till exempel Afrika framställts. Dessa 

framställningar bekräftas i sin tur av de koloniala överherrarna, en  kunskap skapas och 

legitimeras genom intresset för det annorlunda. Framstående är även att denna kunskap 

kunde tillämpas på samtliga områden, utan hänsyn till regionala skillnader. En egenskap 

av orientalism och det ojämna förhållandet mellan öst och väst, vilket inte bara grundas på 

politisk och militär överlägsenhet, utan även på en kulturell dominans av Orienten. 

Således skapar kunskap om Orienten bilden av öst, dess människor och deras värld på 

grund av ett ojämlikt maktförhållande. Av denna anledning är det av vikt, enligt Said, att 

inte generalisera över Orienten utan att ta till sig ett omfattande material som behandlar 

området.
55
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Asien som helhet har sedan antiken beskrivits som en fientlig ”annan” värld och 

associeras således med känslor, enligt Said. Dessa känslor består i sin tur av ”[...] tomhet, 

förlust och katastrof [...]”
56

 för att förstärka bilden av ”det andra” som något farligt eller 

oönskvärt. Said framhäver vidare att över tid kom den Främre Orienten att bli mer bekant 

för västerlänningen som erövrade den. Islams grundande kom emellertid som ett radikalt 

skifte. Islam kom att behandlas konservativt och defensivt av ”väst”. Denna nya tro ansåg 

man vara en falsifiering av det tidigare sanna – kristendomen och har medfört ett skifte av 

det som tidigare varit bekant och det nya, okända. Detta skifte står mellan ytterligheterna 

av förakt för det som är känt och rysningar av vällust eller fasa för det som är nytt och 

obekant. De bilder som förmedlats av islam, muslimer, osmaner eller araber har alltid 

funnits som ett sätt att kontrollera det som varit främmande och skrämmande. Ibland har 

uppfattningen av Orienten som något skrämmande varit till synes befogat, islams 

expansion och underläggelse av hela, eller stora delar av Mellanöstern, Nordafrika, den 

Iberiska halvön och senare Balkan skedde knappast under fredliga former. Dock, 

framhäver Said, att västerländska lärda genom ett begränsat ordförråd och ett snävt 

användande av bilder bidrar till felaktiga uppfattningar av Orienten. Said liknar detta vid 

en teaterscen där ett begränsat antal figurer får representera helheten.
57

  

 

1.4.2 Occidentalism 

Om orientalism behandlar hur västerländska tänkare har skapat bilden av orienten, så är 

occidentalism närmast det motsatta. Alltså, hur österländska tänkare har skapat bilden av 

väst, occidenten. Mohammad Fazlhashemi redogör för de radikala skiften som denna bild 

genomgått i modern tid. Värt att notera är att uppfattningarna om väst i sin tur har varit 

influerad av västerlandets filosofer och teoretikers bilder av Orienten.
58

 

 

Historiskt sett har muslimska österländska tänkare haft skiftande attityder till väst. Från att 

ha haft en ursprunglig nyfikenhet till uppfattningen av européer som spridare av krig och 

förödelse i och med korstågen. Under den tidigmoderna epoken sågs européer som 

föredömen militärt sett, i och med de nederlag som muslimska riken led till europeiska. 

Däremot ansågs fortfarande de egna ekonomiska och politiska systemen som överlägsna 

på grund av deras egna, etnocentriska uppfattningar. Efterhand kom dock attityden att 
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förändras.
59

 Mindre reformer kunde ske under individuella härskare, men var av härskaren 

beroende. Förlorade denne makten eller avled blev reformerna inte långvariga. I vissa fall 

utvecklades motstånd även inom det osmanska samhällets priviligierade grupper då 

eventuella reformer ansågs hota deras egen position. I periferin av det Osmanska riket, 

främst de arabiska delarna, sågs det med allvar på européernas framgångar. Reaktionen på 

detta blev en strävan till återgång till vad som ansågs vara de islamiska rötterna. Detta 

eftersom härskarna i riket ansågs ha svikit islams ideal och samtidigt ansågs  inte de 

otrogna européerna som något föredöme.
60

 Vissa, som Mohammad ibn Abd al-Wahhab, 

verksam på den arabiska halvön under 1700-talet, menade att en extrem islamtolkning 

skulle intas och en återgång till vad man ansåg vara de rådande förhållandena under 

profetens tid. Genom att fokusera på undervisning skulle folket bli bättre muslimer och 

leva enligt den mer strikta tolkningen av islam.
61

 Detta kan med andra ord sammanfattas 

som ett ointresse för väst överlag. 

 

Under 1800-talet förmedlades en positiv bild av Europa hos flera olika grupper, bland 

andra handelsmän, diplomater och studenter. I den debatt som rådde kom dessa att föra 

fram Europa som ett föredöme värt att följa i ett antal frågor som rörde till exempel 

individens fri- och rättigheter, medborgarens skyldigheter till staten samt rättssäkerhet. 

Främst var det bilden av Europa som ett modernt samhälle som framhävdes och som värt 

att eftersträva, enligt Fazlhashemi. Det skedde en debatt om att helt anpassa sig och 

assimilera sig efter europeiska förhållanden, eller integrera den europeiska modellen i en 

islamisk kontext.
62

 Runt sekelskiftet 1900 hade det genomdrivits ett antal konstitutionella 

reformer i muslimska länder, enligt Fazlhashemi. Trots att samhällseliten hade stor tilltro 

till dessa reformer blev resultatet inte sällan social oro och politiskt kaos. Under 

mellankrigstiden kom detta att utvecklas till nationalistisk, anti-islamsk och rasistisk 

politik i samband med ökade industrialiseringsprocesser inspirerade av nazistiska och 

fascistiska idéströmningar.
63

 

 

Fazlhashemi framhäver att synen på väst fick ett tydligt bakslag när den occidentalistiska 

idéströmningen spreds. Dess företrädare hade uppfattningen att islam och modernitet var 

två oförenliga enheter. Genom globaliseringsprocessen under 1900-talets andra hälft 
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spreds västerlandets kultur och livsstil. I den muslimska världen ansåg man att denna 

livsstil förde med sig oönskade fenomen som kulturell alienation och assimilering. Dessa 

fenomen skulle förgöra den muslimska kulturen och civilisationen och påtvinga dem en 

västerländsk monokultur, enligt Fazlhashemi. Västs inflytande likställdes med ett sorts 

gift, eller ett sjukdomstillstånd som den muslimska världen angreps utav. Den muslimska 

världen sågs som ett offer för västs agenda och västerlandet var roten till allt ont i den 

muslimska världen. Väst fick bilden som den ondskefulle andre man inte hade något av 

värde att hämta ifrån. Som bevis på detta framhävdes de västliga kolonialmakternas 

historiska ageranden. Av denna anledning skulle man inte låta väst vara ett föredöme, eller 

hämta inspiration från den. Väst var ett hot man skulle försöka värja sig mot. Istället 

skulle man söka sig inåt och återuppliva den egna kulturen utan inflytande från väst.
64

 

 

1.5 Metod 

För att söka svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av diskursanalys. 

Med detta avses en analys som inriktar sig främst på språkets användning inom bland 

annat litteratur. Beroende på vilket perspektiv som intas så kommer olika bilder av 

verkligheten att träda fram i form av vissa egenskaper och tillhörigheter, vilka bärs upp av 

språket i vad som benämns ”den språkliga vändningen”.
65

  

 

1.5.1 Varför diskursanalys? 

I historieläromedel läggs (oftast) enbart en bild av verkligheten fram, den västerländska 

historieskrivningen. En kritik mot en sådan monolitisk historieskrivning är att det skulle 

finnas en objektiv, obestridlig kanon genom vilken vi får veta sanningen om hur historien 

faktiskt har sett ut, enligt Börjesson och Palmblad.
66

 Men om det finns flera perspektiv för 

hur historien sett ut, vilken är då att betrakta som sann och på vilka grunder? För 

historieämnet i gymnasieskolan har man valt att betona det europeiska perspektivet, med 

vissa jämförelser med utomeuropeiska kulturer.
67

 För denna studie innebär det att de 

bilder som framgår av Mellanöstern i utvalda läromedel problematiseras för att se till 

vilken utsträckning dessa jämförelser följs. 
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Enligt Thorp är det svårt att veta huruvida ett läromedel kan skapa ett historiemedvetande, 

även om en text som tar upp ett flertal perspektiv kan utveckla en individs 

historiemedvetande på ett mer nyanserat vis. Däremot är individens inställning till 

kunskap det som främst avgör hur en person tar till sig en text, enligt Thorp. Om denne 

persons historiemedvetande är att beteckna som traditionellt så är det inte säkert att en 

kontextualisering av läromedlets innehåll kommer att uppskattas. Således hamnar ansvaret 

snarare på läraren att avgöra hur läromedlet ska användas för att främja elevers 

möjligheter till att utveckla sin historiemedvetenhet.
68

 Om ansvaret för denna utveckling 

är lärarens och läromedel är en av de viktigaste styrmedlen för undervisningen är det av 

vikt att flertalet perspektiv eller nyanser även framkommer i läromedel. Sådana nyanser 

särskådas genom bruket av en diskursanalys. 

 

1.5.2 Diskursanalys 

Enligt ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt så konstrueras verkligheten när språket 

brukas. Detta sker genom att grupperingar, ting och händelser hänvisas till. En grundval 

hos diskursanalysen och den språkliga vändningen är att diskurser avgränsar och utesluter. 

Genom att avgränsa och utesluta så ger diskursen oss raster, eller mönster, genom vilka vi 

människor i sin tur urskiljer det som är sant. I och med att vi ur språket urskiljer vad som 

är sant i en ständigt pågående process – den språkliga vändningen, så finns det enligt 

Börjesson och Palmblad ingen särskild ståndpunkt där ett problem eller en fråga kan 

särskådas med absolut neutralitet. Således är språket inte att betrakta som ett färdigt 

system, utan en handling. Eftersom språket konstant används är fakta inte någonting 

färdigt som bara ligger där och väntar på att bli upplockat. Fakta är snarare att se på som 

en produkt av språkets tillämpning. Så fort språk används har alltså en av flera potentiella 

versioner skapats.
69

 Detta gäller även denna uppsats som genom sitt språkbruk skapar en 

eller flera tänkbara versioner av verkligheten. Framförallt gäller det däremot det 

källmaterial som valts för denna studie. 

 

Enligt Alvesson och Sköldberg utgår en diskursanalys från ett antal förutsättningar. Dessa 

förutsättningar, eller antaganden, är även de som själva arbetsprocessen utgår ifrån. 

Antagandena är sex till antalet: 

 

                                                      
68 Thorp, Robert. “Historical Consciousness and Historical Media – A History Didactical Approach to 

Educational Media” Education Inquiry, 5:4. (2014), s.512f.  
69

 Börjesson, Mats. Palmblad, Eva (red.) (2007), s.9, 10. 



 

22 
 

1. Det finns varierande funktioner och olika konsekvenser som språket används för. 

2. Språket både konstruerar och är i sig konstruerat. 

3. Det finns flera olika sätt att beskriva samma fenomen på. 

4. Av denna anledning kommer det finnas flera avgörande variationer i en utsaga. 

5. Det finns ännu inget felsäkert sätt att hantera dessa variationer och sortera fram en 

riktig eller bokstavlig sanning från retoriska eller felaktiga redogörelser och på så 

vis undvika problemen som språkvariationer innebär för forskare med en 

”realistisk” språkmodell. 

6. Språket används på konstruktiva och flexibla vis och borde i sig övergå till att vara 

”[...] ett centralt ämne att studera.”
70

 

 

I en diskursanalys är de frågor som ställs och den empiri som står tillgänglig att betrakta 

som integrerade med varandra. Detta skiljer sig från andra forskningsmetoder som först 

samlar in material (genom intervjuer, enkäter och så vidare) för att leverera detta som 

färdigt material för forskaren att analysera. Med en diskursanalytisk metod sker analysen 

kontinuerligt. Diskursanalysen drivs framåt genom att applicera särskilda teoretiska 

teman, vilket för den här studien är orientalism. Detta görs genom att forskarens och 

studieobjektets sammanhangsförståelse och tolkningsram tydliggörs.
71

 Alltså:  

 

På vilken nivå ligger diskursen – och vems är den? I vilket sammanhang 

infogas diskursen – och vems är det? Därefter kommer frågan om när 

analysen är slutförd. Svaret från diskursanalytiskt håll är: aldrig.
72

 

 

Genom att ständigt betona och ifrågasätta den kontext som materialet är skrivet i betonas 

en, hos forskaren, reflexiv och anti-essentialistisk hållning. Den sanning som går att 

utröna är beroende av den kontext materialet förekommer i. Denna kontext är beroende av 

forskaren själv, materialets författare samt de tolkningar som är möjliga att göra av 

materialet baserat på subjektets sammanhang och bakgrund. Således gagnas kunskap, i 

form av nyanser, om ett forskningsfält genom ett mångfacetterat förhållningssätt till 

materialet.
73
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1.5.3 Metodkritik 

Även om det är av vikt att se till språkets funktion som verklighetsskapande, så är det 

viktigt att ta hänsyn till den kritik som ett flertal forskare framhäver mot diskursanalysen. 

Alvesson och Sköldberg framhåller bland annat socialpsykologen Ian Parker som 

uttryckte att diskursanalysen tenderar att förneka individens mentala mekanismer när det 

kommer till språklig tolkning. Vidare att materialets intentioner, eller de tankeprocesser 

som står bakom det helt bortses från, vilket är en uppfattning som delas av 

socialpsykologen John Bowers. Det är istället de effekter som språkbruket har som är 

fokus, vilket i sin tur är problematiskt.
74

 Således är det med viss försiktighet några större 

slutsatser i ett vidare perspektiv ska dras av det material som studeras. Det vill säga även 

om bilderna i de studerade läromedlen kan vara problematiska, så säger det inget om de 

uppfattningar som den svenska befolkningen i stort har.  

 

Alvesson och Sköldberg framhåller därför tre nivåer för hur en forskare bör förhålla sig 

till det skriftliga materialet och hur det bör tolkas. För det första, den diskursiva nivån, där 

språket inte tolkas som något annat, utan står som ett fenomen i sig självt. Där hamnar 

fokus på hur författare yttrar sig om en specifik händelse eller särskilt fenomen. För det 

andra, föreställningsnivån – forskaren gör egna uttalanden om de ”[...] föreställningar, 

trossatser, idéer, innebörder och fantasier [...]”
75

 som framkommer av materialet genom 

tolkning av språket som använts i det. För det tredje, handlings- och förhållandenivån, där 

forskningen gör uttalanden om händelser, mönster och strukturer där en referens kan dras 

till något som inte bara kan ses som en del av språket eller en subjektiv föreställning hos 

det studerade materialet.
76

 

 

1.5.4 Förförståelse och utgångspunkt 

Eftersom diskurssanalysen grundar sig på  språkliga tolkningar som kan påverkas av 

subjektets (forskarens) egen bakgrund och förförståelse är det av intresse för studiens 

resultat att jag talar kortfattat om mig själv. Jag är uppvuxen i ett arbetarklasshem med två 

arbetande föräldrar utan akademisk utbildning. Min mor har dock sedan jag själv uppnått 

vuxen ålder anförskaffat sig en sådan. Min egen utbildning består i den obligatioriska 

nioåriga grundskolan, varefter jag läste en yrkeslinje vid gymnasiet (IT-media). Därefter 

har jag läst sammantaget sju år av akademiska studier vid Umeå universitet i kombination 
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med arbete. Två år har ägnats åt sociologi och socialpsykologi, med sidosteg i historia och 

idéhistoria, innan jag började vid ämneslärarprogrammet. Inom ramarna för 

ämneslärarprogrammet vid Umeå universitet har jag läst tre terminer historia, tre av 

religion och tre med pedagogiska studier och yrkespraktik. Därtill är utgångspunkten för 

denna studie konceptet orientalism. Det vill säga företeelsen hos ”västerländska” tänkare, 

eller ”västerlandet” i stort att skapa en viss (underlägsen) bild av Orienten i syfte att höja 

sin egen självuppfattning. Vilket i sig blir en begränsning för de språkliga tolkningar som 

görs av materialet. 

 

1.6 Urval, källmaterial och avgränsningar 

Det finns ett stort antal läromedel författade till gymnasiets historiekurser. Huruvida 

läromedlen faktiskt används vid skolor är dock av relevans för urvalet. Det förefaller sig 

knappast relevant att utföra någon omfattande forskning på läromedel som det senare visar 

sig inte används över huvud taget. För att ta reda på vilka läromedel som bäst passar att 

studera har jag valt att tillfråga 10 gymnasieskolor i Västerbottens län om vilka läromedel 

som används i undervisningen. Således är det även dessa läromedel som valts för den här 

studien. De vanligaste läromedlen för 50p-kursen i historia vid de tillfrågade skolorna 

bestod i:  

 

 SANOMA: Hitta historien 1a1 (2015) av Queckfeldt, Eva. Lindström, Jonathan.
77

 

 EPOK: Historia 1a (2011) av Elm, Sten. Thulin, Birgitta.
78

 

 GLEERUP: Möt historien 50p (2014) av Larsson, Olle.
79

 

 GLEERUP: Perspektiv på historien 50p (2011) av Nyström, Hans. Nyström, Lars. 

Nyström, Örjan.
80

 

 

Utifrån min kontakt med gymnasieskolor i Västerbottens län kan konstateras att dessa 

läromedel används i undervisningen. Det framgår inte i vilken utsträckning dessa används 

i undervisningen. Inte heller framgår på vilket sätt lärarna använder läromedlen i sin 

undervisning, det kan tänkas att de lyfter upp viss problematik i läromedlen under en 
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genomgång eller lyfter fram vissa delar som viktigare än andra när de individanpassar 

undervisningen. 

 

1.6.1 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på de bilder av Mellanöstern som framträder i läromedel för 

historia 1a1 och hur dessa bilder skiljer sig från bilden av, främst, Sverige och västra 

Europa.
81

 Studien fokuserar inte något annat geografiskt område, även om vissa paralleller 

kan dras där det förefaller sig passande och relevant. Studien behandlar inte heller islam 

eller muslimer överlag. Majoriteten av människor i området är däremot tillhörande 

religionen, så att inte tala om islam där det är av relevans vore försummande. Lika 

försummande vore dock att tala om Mellanöstern (undantaget Israel) som enbart befolkat 

av muslimer. Vad studien kommer att behandla är de nyanser som träder fram i de utvalda 

läroböckerna av det geografiska området. Detta görs med utgångspunkt i konceptet 

orientalism. 

 

1.7 Disposition 

Denna uppsats inleder med att ett problem om att de reflekterande och abstrakta delarna i 

historieämnet för yrkesprogrammen har lyfts bort, vilket försämrar möjligheterna till en 

problematiserande diskussion och kritiskt förhållningssätt till de bilder som framträder i 

läromedlen. Därtill saknas till stor del studier av historieläromedel för historia 1a1-kursen. 

Efter detta har relevanta frågor för detta problem ställts och tidigare forskning som 

avhandlat liknande problem och frågor avhandlats. 

 

För att besvara dessa frågor används orientalism-konceptet som utgångspunkt, vilket vägs 

mot dess motpunkt occidentalism. För att tolka och samla in resultat för att göra denna 

analys använder sig denna uppsats av diskursanalysen som metod. Sedan motiveras, 

redogörs för och kritiseras diskursanalysen som verktyg och vad den kan tillföra denna 

uppsats, samt min egen förförståelse. Slutligen har ett urval av relevanta läromedel gjorts 

genom att tillfråga gymnasieskolor i Västerbottens län vilka läromedel de använder i 

historieundervisningen för yrkesprogrammen. Därefter följer en kort diskussion om 

uppsatsens avgränsningar. 
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I nästa avsnitt kommer uppsatsens frågeställningar att först besvaras för att sedan 

analyseras med de verktyg som tidigare nämnts. Avslutningsvis följer en diskussion om 

analysen i ett vidare perspektiv i samband med undervisning. 

 

2.0 Resultat & analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Först kommer jag att läromedel för läromedel 

gå igenom de delar och tidsperioder där det talas om Mellanöstern i förhållande till 

studiens frågeställningar. Därefter kommer resultaten att analyseras. 

 

2.1 Mellanösterns karaktäristika under olika epoker 

De läromedel som studeras tar alla upp Mellanöstern på något vis under epokerna: 

Forntiden, antiken, medeltiden och renässansen. Där talas det främst om Mellanöstern som 

olika riken eller kulturer, exempelvis Persien eller ”arabväldet”. Sedan ligger fokus på 

Europa eller andra delar av världen fram till Mellankrigstiden, varefter olika samhällen 

och konflikter i länder och skeenden i Mellanöstern beskrivs, till exempel Israel-

Palestinakonflikten, Irak och Iran. Ofta dras det paralleller till ”västerlandets” inställning 

till dessa skeenden och samhällen och ”västs” motreaktioner till en händelse. 

 

När läromedlen introducerar epokerna tar de alla upp åtminstone två av forntidens 

högkulturer, den egyptiska och de mesopotamiska. Det tas även upp ett fåtal fakta om det 

religiösa livet i dessa.
82

 I Möt historien 50p görs en jämförelse med Europa, där det anförs 

att ”[...] den första högkulturen [låg] i Medelhavet, närmare bestämt på ön Kreta [...]”.
83

 

Här försummas den egyptiska kulturen något, den låg också vid Medelhavet, istället ligger 

fokus på den minoiska kulturen på Kreta. Det framhävs även att några av städerna i 

Mesopotamien kunde haft upp till 50 000 invånare, alla bestående av ett folkslag – 

sumererna.
84

 Historia 1a framhäver även de minoiska, feniciska och hettitiska rikena.
85

 

Detta visar på en större kulturell mångfald i Mellanöstern under forntiden än vad övriga 

läromedel gör. 
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Då antikens Grekland behandlas i läromedlen får perserna, eller deras rike, anta rollen som 

fiende mot Alexander den Store i hans erövringar, Hitta historien 1a1 tar dock inte upp 

detta.
86

 Perspektiv på historien 50p lägger fram det som ”Under ledning av den unge 

kungen Alexander den Store besegrade [grekerna] det mäktiga perserriket i öster [...]”.
87

 

Enligt Möt historien 50p ledde detta till att ”[...] österländskt och västerländskt smälte 

samman [...]”,
88

 varefter en ”blandkultur” uppstod.
89

 Denna uppfattning delas av Historia 

1a (2011).
90

 Historia 1a anför även att indoeuropeiska folk spred sig från Asiens inre, 

söderut och västerut. Texten följs av en bild där några olika folkgrupper nämns, bland 

annat perser som flyttade i riktning mot Iran.
91

  

 

När antikens Rom avhandlas i Hitta historien 1a1 omnämns Mellanöstern kortfattat som 

den plats där kristendomen uppstod ur judendomen. Vidare att kejsarkulten avskaffades 

och att kristendomen sedermera kom att införas som den gemensamma religionen för 

Romarrikets alla invånare. Vidare beskrivs även Kejsaren som ”[...] kyrkans världsliga 

beskyddare”.
92

 Att kristendomen blev gemensam för rikets alla invånare bidrog till att 

sprida ”[...] romerska rättsprinciper, romerskt organisation/statskonst och latinet”.
93

 

Perspektiv på historien 50p påpekar att: ”Härigenom kom Romarriket att knyta samman 

Europa också på det religiösa planet”.
94

 En religion med sin grund i  Mellanöstern var på 

så vis bidragande i spridningen av den romerska civilisationen. Kristendomen kom även 

att få ett bestående avtryck i Europa, som kvarstår än idag. Även Historia 1a påpekar att 

kristendomen kom att bli statsreligion i Romarriket.
95

 Möt historien 50p nöjer sig med att 

konstatera: ”Det var under Augustus tid som Jesus föddes i det romerska området 

Palestina.”.
96

 

 

Innan steget mot medeltiden görs i Möt historien 50p påpekas att Västrom gick under 476 

e.Kr., men att Östrom levde kvar till 1453 e.Kr., då det slutligen föll till de ”osmanska 

turkarna”. Vidare var det första kristna korståget ”[...] riktat mot muslimerna som intagit 
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Jerusalem”.
97

 Muslimer är här synonymt med araber i Möt historien 50p då det tidigare 

konstaterats att: ”Religionen islam grundades av profeten Muhammed i början av 600-

talet. Under hans ledning började ett omfattande välde att byggas upp av araberna [...]”.
98

 I 

Hitta historien 1a1 påpekas att i ”väst” stödde påvarna korståg riktade mot muslimer i 

Mellanöstern. Vidare förklaras att på den arabiska halvön grundas den islamiska tron av 

profeten Muhammed i början av 600-talet. Därefter framhävs att på grund av ”arabiska 

erövringståg” så spreds den nya religionen snabbt.
99

 Även Historia 1a påpekar att 

araberna, på hundra år, lade under sig stora områden. I en faktaruta står att läsa ”Cirka 750 

e.Kr. hade arabernas islamiska välde sin största utbredning”.
100

 När Perspektiv på 

historien 50p talar om korstågen, dessa beskrivs som ”[...] en serie angrepp på det arabiska 

väldet [...]”.
101

 Mellanöstern beskrivs således av läromedlen slentrianmässigt som befolkat 

av enbart islamtroende araber. Historia 1a  har en bild föreställande Rikard Lejonhjärta 

och Saladin (avbildad som Satan i ett exempel på medeltida propaganda).
102

 Chansen att 

här påpeka att Saladin var av kurdisk härkomst missas dock.
103

 

 

Vid avhandlandet av renässansepoken i Hitta historien 1a1 presenteras en stor profilbild 

av Suleiman den store. Bredvid denne bild nämns att Suleimans rike, ”det turkiska 

Osmanska riket”, var den främsta muslimska makten under renässansen.
104

 Andra 

muslimska riken omnämns dock inte. I kapitlet ”Mot en ny tid” i Perspektiv på historien 

50p, som avhandlar renässansen, framhävs att handelns betydelse växte och att det var 

lönsamt att handla i varor från Kina och Indien. Det läggs dock fram ett problem för 

handeln: ”[...] vägen dit kontrollerades av araber och turkar”.
105

 Alltså två distinkta 

grupper. Därför inleddes upptäcktsresorna, enligt Perspektiv på historien 50p.
106

 Här får 

Osmanska riket representera hela Mellanöstern för perioden, Safavidiska Persien 

omnämns exempelvis inte. Det går även att ifrågasätta huruvida Osmanska riket regerade 

över dels hela Mellanöstern och dels alla araber. Att dessutom benämna det Osmanska 

riket som ”turkiskt” är aningen problematiskt och något av en anakronism och passar 

egentligen inte förrän någon gång under 1800-talets andra hälft i och med nationalismens 

                                                      
97

 Larsson, Olle (2014), s.46. 
98

 Ibid, s.41. 
99

 Queckfeldt, Eva. Lindström, Jonathan (2015), s.24, 25. 
100

 Elm, Sten. Thulin, Birgitta (2011), s.27. 
101

 Nyström, et al. (2011), s.40. 
102

 Elm, Sten. Thulin, Birgitta (2011), s.30. 
103

 Saladin: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/saladin (Hämtad 2018-04-09). 
104

 Queckfeldt, Eva. Lindström, Jonathan (2015), s.27. 
105

 Nyström, et al. (2011), s.42. 
106

 Ibid, s.42. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/saladin


 

29 
 

spridning. Det är emellertid väldigt vanligt att man benämner Osmanska riket på detta 

sätt.
107

 

 

När Mellanöstern behandlas under samtidshistorien framställs inledningsvis Israel-

Palestinakonflikten som en konflikt mellan judar och araber. Däremot omtalas i 

exempelvis Möt historien 50p israeler efter att Israel utropat sig självständigt. Det 

framkommer dock inte att det kan handla om någon annan folkgrupp än just judar, det 

lever exempelvis även kristna i Israel, dessa benämns dock inte i något läromedel. 

Stundvis lyfts det fram av läromedlen att det är palestinska araber, eller Israels 

grannländer det talas om.
108

 Israels grannländer benämns i sin tur kollektivt som 

”arabstaterna” av Historia 1a och Hitta historien 1a1.
109

 Perspektiv på historien 50p 

framhäver att invandrande judar till Palestina hade ökat under mellankrigstiden och att 

konflikterna mellan judar och araber ökade i området. Vidare sägs detta: 

 

Bildandet av staten Israel upplevdes som en politisk förödmjukelse i hela 

arabvärlden, och fick stort inflytande på den politiska utvecklingen där. 

Efter självständigheten hade både Egypten, Syrien och Irak styrts av den 

gamla eliten av kungar och shejker. Nu tog nationalistiska militärregimer 

som ville modernisera och industrialisera länderna, över. Dessutom ville de 

föra en från västmakterna mer oberoende politik. Här fick de stöd från 

Sovjet.
110

 

 

Således strävade också ”arabvärlden” efter nationellt oberoende, stödda av Sovjetunionen. 

USA allierade sig i sin tur med Israel, enligt Perspektiv på historien 50p.
111

 Vidare 

påpekar Hitta historien 1a1 att även Irak ligger i Mellanöstern och att Irak, Turkiet och 

Iran har ”[...] en stark kurdisk minoritet”.
112

 Möt historien 50p anför att i samband med 

Kuwaitkriget inledde ”[...] kurderna uppror för att försöka bilda en egen stat”.
113

 Vidare 

framställs den judiska invandringen även av Hitta historien 1a1 och Möt historien 50p 

som ett orosskapande problem.
114

 Hitta historien 1a1 anför även att Västbanken, som 

under sexdagarskriget ockuperades av Israel, är ett ”[...] stort och olöst problem mellan 
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Israel och palestinierna bl.a. på grund av att israeler bosatt sig där”.
115

 Israeler behöver 

alltså inte nödvändigtvis vara likställt med judar, enligt Hitta historien 1a1. Å andra sidan 

lyfts det inte heller fram vad som kan tänkas menas förutom just judar. Läromedlen anför 

således slentrianmässigt att Mellanöstern är främst befolkad av araber, den kurdiska 

minoriteten lyfts dock kortfattat fram i två av läromedlen. Däremot påpekar Hitta 

historien 1a1 att generalen Saddam Hussein 1979 hade tagit makten i Irak och att han, 

attackerade Iran och Iraks minoritetsbefolkningar.
116

 Att påpeka vilka 

minoritetsbefolkningar (undantaget kuderna) detta handlar om försummas däremot. Iran 

har exempelvis ett flertal olika etniska minoriteter inom gränserna, däribland kurder, men 

även  shiaaraber, lurer, azerier och mazandarani. Å andra sidan omnämns inte perser 

heller. 

 

Det påpekas i Hitta historien 1a1 att ”västvärlden” blev ”förvånade” över att Iran 

förvandlades till en ”[...] strängt muslimsk stat”,
117

 efter revolutionen 1979. Möt historien 

50p (2014) påpekar att prästerskapet i landet inte var nöjda över att ”västerländska 

värderingar” inträtt i landet. Konsekvenserna av revolutionen framhålls vara att 

prästerskapets makt ökade – en islamisk republik, ledd av prästerskapet inrättades.
118

 Med 

undantag för Iran, görs inga religiösa kopplingar under samtidshistorien i något läromedel. 

Perspektiv på historien 50p lyfter dock fram att: 

 

Det finns idag en kulturklyfta mellan öst och väst som fått allt starkare 

religiösa övertoner. I den muslimska världen har islamistiska extremister 

vunnit anhängare i många länder, även om de utgör en liten minoritet i den 

muslimska gemenskapen. Här odlas ett intensivt hat mot USA och mot allt 

vad väst står för. I Israel har judisk-ortodoxa grupper fått ökad makt och i 

USA spelade den så kallade kristna högern en nyckelroll under Bush 

presidentskap. Över hela världen sprids fördomar och schabloner om araber 

och muslimer.
119

 

 

Vad som menas med ”den muslimska världen” framgår inte uttryckligen. Det går dock att 

göra antagandet att det är Mellanöstern som talas om. Citatets sista mening är dock 

förtjänstfull på så vis att ett problem lyfts fram. Däremot kan frågan ställas huruvida 
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Perspektiv på historien 50p i sig självt bidragit till att sprida dessa ”fördomar och 

schabloner”. 

 

Sammanfattningsvis så är det främst de egyptiska och mesopotamiska kulturerna som 

omnämns under forntiden. Under antiken omnämns enbart perserna som ett del av 

Perserriket fram till Alexander den Stores erövringar, då en ”blandkultur” uppstår. Vidare 

förklaras att kristendomen uppstod i Mellanöstern när det regerades av Romarriket. Under 

medeltiden framhävs enbart araber som muslimer, det nämns inte att Mellanöstern i stor 

utsträckning var kristet innan de ”arabiska erövringstågen”. Under renässansen får det 

islamiska Osmanska riket representera hela Mellanöstern, tillsammans med två olika folk, 

araberna och turkarna. Närmare samtiden omnämns Mellanöstern som en del av ”den 

muslimska världen”, vad detta specifikt innebär framgår dock inte. Därtill hänvisas större 

delen av Mellanösterns befolkning som araber, undantaget Israel och Iran. Israel benämns 

enbart som en judiskt befolkad stat, medan det omnämns att Iran har etniska minoriteter, 

men inte vilka dessa är. 

 

2.2 När orient och occident inte är varandras motsatser 

En grundläggande tes hos Said är att västerländska tänkare framhåller negativa aspekter av 

Orienten, i form av motsatser gentemot occidenten, i syfte av att stärka självuppfattningen 

av det västerländska. Här visar jag på avsnitt i läromedlen där detta inte är fallet, utan 

snarare vad ”öst” och ”väst” kan tänkas ha för gemensam grund. 

 

När forntiden behandlas belyser Hitta historien 1a1 att ”[d]e första civilisationerna 

uppstod under forntiden vid stora floder. De är de äldsta platser vi känner till med skriven 

historia”.
120

 Genom att uppmärksamma detta påpekar Hitta historien 1a1 ett gemensamt 

ursprung. Vi får däremot också se en bild på en världskarta. Det poängteras att: ”I Sverige 

brukar forntiden istället betyda vår äldsta historia (vår förhistoria) dvs. Tiden från det att 

människor vandrade in efter istiden fram till 1000-talet.”
121

 och i sin tur även att 

”Mesopotamien räknas som världens första civilisation”.
122

  

 

Även Möt historien 50p belyser att de första högkulturerna uppstod i Mesopotamien. Möt 

historien 50p påpekar även att den första europeiska högkulturen, den minoiska, uppstod 
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på Kreta och att i Grekland utvecklades ett skriftsystem med vokaler. Detta till skillnad 

från de egyptiska hieroglyferna som bestod av bilder och symboler. Det framhävs däremot 

att ”I högkulturerna började metall att användas för första gången”. Under antiken 

framkommer att ”[...] västerländskt och österländskt smälte samman”, till följd av 

Alexander den Stores erövringar.
123

 

 

Det framhålls i Hitta historien 1a1, när antiken behandlas, att kristendomen framkom ur 

judendomen i Mellanöstern och att kristendomen blev till gemensam religion i hela riket. 

Därtill får vi se en karta över romarriket där de medelhavskustliga delarna av Mellanöstern 

innefattas i Rom.
124

 De arabiska erövringstågen uttrycks dock ha fått positiva följder, då 

européerna i Spanien fick erfara ”[...] en blomstrande islamsk kultur”,
125

 vad detta innebar 

specifikt framgår inte. Till texten finns ett fotografi på ett palats i Alhambra, Spanien, som 

framhävs som ”[...] det mest kända exemplet på islamsk arkitektur i Europa”, enligt Hitta 

historien 1a1.
126

 

 

Historia 1a framhäver också Mesopotamien och Egypten som de ursprungliga 

högkulturerna.
127

 Det tas även upp att under den ”grekiska guldåldern” nådde konsten sin 

höjdpunkt: ”Påverkade av de äldre kulturerna i Orienten utvecklade grekerna en egen stil 

som fortfarande räknas som ursprunget till europeisk konst”.
128

 Kan detta innebära att all 

europeisk konst i sin tur härstammar från ”de äldre kulturerna i Orienten” och inte från 

grekerna? Det tycks vara det som påstås, sanningsenligheten i det påståendet kan dock 

ifrågasättas, någon form av egen utveckling torde ha hänt. Historia 1a påpekar också den 

blandkultur som uppstod efter Alexander den Stores erövringar. I en faktaruta om 

Kleopatra, drottning av Egypten påpekas att Egypten blev en romersk provins. Med en 

karta illustreras kustområdena i östra Medelhavet som en del av romarriket efter delningen 

i en östlig och en västlig halva.
129

 När medeltiden behandlas påpekas att ”[a]raberna förde 

arvet från grekerna och romarna vidare och en blandkultur uppstod i hela området”, 

genom vilken Europa tagit del av den filosofi och vetenskap med ursprung i Grekland.
130

 

Senare påpekas även att ”import av lyxvaror från Orienten” skedde via Medelhavet.
131

 Där 
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räknas varor från Kina, Indien och Afrika upp, vilket ger intrycket av att även kalifaten var 

en del av den handeln.
132

 En bild ur en arabisk läkarbok från medeltiden visar kroppens 

muskelsystem och det påpekas att ”[d]et skulle dröja många hundra år innan det kristna 

Europa nådde en jämförbar vetenskaplig nivå”.
133

 Här hänvisas istället Europa som 

efterblivet i en direkt jämförelse med Orienten av läromedlet, till skillnad från hur Said 

talar om hur Orienten framställs. 

 

Det anförs också i Perspektiv på historien 50p att de första högkulturerna uppkom ”[...] i 

Nildalen i Egypten, kring Eufrat och Tigris i Irak, Indus i Pakistan och Huang He i 

Kina”.
134

 Samt att man i Mellanöstern var först med jordbruk och att tämja boskap, 

därefter behandlas utvecklingen för högkulturernas utveckling tillsammans 

genomsyrande.
135

 Under antiken påpekas att Alexander den Store erövrade det ”mäktiga 

perserriket”.
136

 När medeltiden behandlas så framhåller Perspektiv på historien 50p att 

både den katolska kyrkan och det arabiska väldet var ansvariga för att ha fört vidare 

kulturarvet från antiken.
137

 

 

Hitta historien 1a1 förklarar att på den arabiska halvön grundas den islamiska tron av 

profeten Muhammed i början av 600-talet. Därefter framhävs att på grund av ”arabiska 

erövringståg” så spreds den nya religionen snabbt och att i ”väst” stödde påvarna korståg 

riktade mot muslimer i Mellanöstern. Det framhävs även att kryddor från ”Orienten” var 

efterfrågade.
138

 På så vis framhävs folk i ”öst” som erövrare och således våldsamma och 

har på så vis vissa likheter med de kristna korstågen. 

 

När renässansen behandlas i Historia 1a så uttrycks ”det turkiska väldet” som ett hinder 

för denna handel och en anledning till att européerna gav sig ut på upptäcktsresor. Det 

framhävs även att det var tack vare arabiska lotsar som Vasco da Gama kunde ta sig till 

Indien.
139

 Senare påpekas av Historia 1a med hjälp av en karta att nya länder bildades 

även i Mellanöstern efter första världskrigets fredsfördrag.
140

 Israel påpekas senare av 

Historia 1a vara ”[...] ett modernt västerländskt samhälle med avancerad teknik och 
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politisk demokrati”.
141

 Israel pekas där ut som en del av ”västvärlden”, outtryckligen till 

skillnad från resten av Mellanöstern. Det tycks att ett skifte i uppdelningen mellan ”öst” 

och ”väst” uppstår i och med staten Israels bildande. 

 

Hitta historien 1a1 har ett tydligt eurocentriskt perspektiv. Man belyser till exempel inte 

det Osmanska rikets omfattande slavhandel som pågick fram till 1800-talets slut.
142

 Även 

om det, angående den afrikanska handeln, påpekas att ”Européer och araber hade 

visserligen slagit sig ner i vissa kustområden för att bedriva handel”.
143

 Längre fram, när 

mellankrigstiden behandlas, framhävs att nationalismen fick ”[g]amla riken som 

Österrike-Ungern och det Osmanska väldet splittrades och nya stater bildades”.
144

  

 

Hitta historien 1a1 har en redogörelse för revolutionen i Iran 1979, dess bakgrund och 

upptrappning till den. Det påpekas att Iran aldrig varit en koloni, men att ”västerländska” 

oljebolag haft tillstånd att pumpa upp oljan och att shahen efter andra världskriget fått 

tillgång till delar av oljevinsterna. Med hjälp av dessa pengar försökte styrelseskiktet i 

landet att modernisera det, genom att investera i vägar, industri, skolor och utbildning, 

även för kvinnor. På så vis försökte man, enligt Hitta historien 1a1, att modernisera landet 

efter ”västerländska” mått. Detta sågs som någonting positivt i ”väst”, framhävs det. 

Däremot ökade klyftorna i det iranska samhället, i städerna började befolkningen ”[...] 

leva som i västvärlden, men de allra flesta levde fortfarande som fattiga bönder på 

landsbygden”.
145

 Enligt Hitta historien 1a1 var klyftorna många och stora; mellan rika och 

fattiga, stad och landsbygd, ”västerländsk” modernisering och iransk tradition. Missnöjet 

inom prästerskapet mot inflytandet av ”västerländska” värderingar får särskild vikt i Hitta 

historien 1a1. 1979 tvingas shahen i landsflykt och makten övergick till den 

shiamuslimske ayatollan Khomeini, som varit en symbol för motståndet mot shahen, 

enligt Hitta historien 1a1.
146

 

 

Vidare berättar Hitta historien 1a1 om Kuwaitkriget, där landet anfölls och erövrades av 

Irak. Efter resultatlösa protester i FN kom en USA-ledd koalition, tillsammans med bland 

andra Saudi Arabien att ingripa militärt i det irakiskt ockuperade Kuwait. Resultatet 
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påpekas ha blivit att Irak kapitulerade efter ungefär en månad och att hårda sanktioner mot 

Irak beslutades om i FN. Texten följs av en bild på en amerikansk general och den 

saudiske kungen när de inspekterar trupper tillsammans.
147

 

 

Senare i Hitta historien 1a1 påpekas även att religion är allt mer en privatsak i 

”västvärlden”, samtidigt som ”[...] andra religioner börjat märkas i det svenska 

samhället”.
148

 Vilket avslutas med en beröring om att muslimsk invandring lett till att 

moskébyggande och bärandet av huvudduk blivit en del av samhällsdebatten.
149

 Följande 

sägs sedan av Hitta historien 1a1 (2015) om Sverige idag: 

 

Här är dagens Sverige, den verklighet vi lever i. Ett land där alltfler känner 

tillhörighet till flera grupper samtidigt – när det gäller religion, språk och 

kulturarv – och tillåts göra det.
150

 

 

I Möt historien 50p i ett kapitel om det moderna Sveriges framväxt påtalas att under 1990-

talet kom 100 000 flyktingar som resultat av kriget i Jugoslavien, i samband med att 

människor tidigare flytt från andra konfliktområden, till exempel i Mellanöstern och 

Afrika. Där påpekas även att till följd av den då rådande finanskrisen så började 

välfärdssystemet att urholkas, samtidigt som arbetslösheten steg. Detta anges ha lett till 

minskad tolerans och ökad främlingsfientlighet, med följderna att invandrare utsattes för 

högerextremistiska våldsattacker. Det påpekas dock att de flesta svenskar ser ett 

mångkulturellt Sverige som någonting positivt.
151

 Längre fram i kapitlet om folkhemmet 

talas det om 1970-talets oljekris i Sverige och världen, vilken innebar att ett flertal länder 

blev tvungna att spara på sin energi. Anledningarna till krisen anges vara att krig bröt ut 

mellan Egypten, Syrien och Israel. Där anges att ”[d]e oljeproducerande arabländerna 

genomförde enorma prishöjningar på olja för att få västländerna att sluta stödja Israel.”
152

 

Ponera att det i läromedel  skulle generaliseras om exempelvis ”de germanska länderna”, 

trots de kulturella skillnaderna mellan till exempel Sverige och Tyskland. Vidare påpekas 

att Sverige är ett multikulturellt samhälle med invånare från hela världen. Där tilläggs att 

flyktinginvandringen till Sverige är stor, det antyds att främst har människor flytt från 
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konflikter och krig  i bland annat Afrika och Mellanöstern.
153

 Utöver detta håller Möt 

historien 50p ett framträdande europeiskt fokus. 

 

Perspektiv på historien 50p omnämner Osmanska riket, tillsammans med Ryssland och 

Österrike som ”mångnationella”, eller ”mångkulturella” välden, med olika folkgrupper 

som ville bilda egna stater inom sig.
154

 Vidare framhävs av Perspektiv på historien 50p, 

angående Mellanösternkonflikten från 1990-framåt att ”USA:s stöd till Israel har bidragit 

till en stark misstro mot ”väst” i hela Mellanöstern”,
155

 här undantas oskrivet Israel från 

Mellanöstern och får istället inta en position som en del av ”väst”. Därefter framhäver 

Perspektiv på historien 50p att när Barack Obamas valdes som president i USA 2008 så 

var det ett viktigt skifte. Han lovade nämligen att stänga fånglägret i Guantanamo, där 

många misstänkta terrorister sitter inspärrade, att avveckla USA:s inblandning i Irak och 

att återuppväcka fredsförhandlingarna mellan Israel och Palestina. Det påpekas att Obama 

utlovade ”[...] samarbete och samförstånd med en muslimska världen”.
156

 Det kan 

ifrågasättas huruvida referensen till Obama här även avser muslimska länder som 

Indonesien och Bangladesh. Det påpekas däremot av Perspektiv på historien 50p att ingen 

av dessa målsättningar har förverkligats två år in på mandatperioden. Senare ponerar 

Perspektiv på historien 50p om ”[h]ur ska vi förena människors rätt till en egen kultur 

med kravet på integrering i det svenska samhället? Hur ska vi dra nytta av de kunskaper 

de nya svenskarna för in i landet?”, där hänvisas det till assyrier och kurder som flytt 

religiös och etnisk förföljelse. Det påpekas även att det enbart är ett fåtal länder som har 

en liknande stor andel utlandsfödda som Sverige har.
157

 

 

Tidigt i läromedlen framhävs den påverkan som Orienten haft på Occidentens konst och 

arkitektur. Därtill Mellanöstern som platsen där de första städerna och civilisationerna 

uppstod. Under antiken framhävs den ”blandkultur” (hellenismen) som uppstod efter 

Alexander den Stores erövringar. Inför medeltidens begynnelse och islams uppkomst 

påpekas att det islamska väldet hjälpte till att föra det vetenskapliga och filosofiska arvet 

från antiken vidare. I vissa fall framställs Europa som att det halkar efter av vissa 

läromedel, medan andra framhäver att både kristendomen och islam förde vidare det 

vetenskapliga arvet. Därtill framställs både de arabiska erövringarna och korstågen som 
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likartade våldsamma skeenden. Under renässansen framstår Osmanska riket som ett hinder 

för handeln med Indien och Kina, samtidigt som exempelvis Historia 1a påpekar att 

Vasco da Gama fann sjövägen till Indien med hjälp av arabiska lotsar. Senare i läromedlen 

ges Osmanska riket som ett av flera exempel på hur nationalismens krafter kan vara 

splittrande. I och med staten Israels bildande framhävs det landet som en del av ”väst”, i 

likhet med hur det stod till efter Alexander den Stores erövringar. Det framhävs även att 

det multikulturella Sverige ses som någonting positivt bland de flesta svenskar. 

 

2.3 Den andre 

Nedan kommer jag att redogöra för vem som är ”den andre” under olika epoker och 

sammanhang, samt vilka kännetecken ”den andre” har. Hur framställningen ter sig i både 

text och bild kommer lyftas fram. Som Palmberg tidigare påpekat är ”vi” i läromedel 

likställt med Europa och kristendom.
158

 

 

Hitta historien 1a1 problematiserar kring epokindelningar tidigt i läromedlet. Det 

framhävs att Mellanöstern varit av stor betydelse för Europas utveckling och att området 

därför ibland ingår i den europeiska tidsindelningen av den anledning att tre kontinenter 

möts där ”[...] och här har olika kulturer påverkat varandra under tusentals år”.
159

 Det 

poängteras alltså inflytandet som Mellanöstern har haft, men inte på vilka sätt. Texten 

ackompanjeras av två bilder som sticker ut som intressanta för denna studie. I den ena 

belyses det geografiska område man avser med Mellanöstern, genom att färgbelägga en 

del i en tvådimensionell jordglob.
160

 Där utesluts halva den arabiska halvön, men nästan 

halva den norra Svarta havskusten inkluderas. Detta kan ge intrycket av att delar av 

Kaukasusregionen, Ryssland och Ukraina inkluderas i Mellanöstern, dessa områden var 

förvisso historiskt, och är till viss del än idag, områden med muslimsk befolkning. Även 

Perspektiv på historien 50p gör en problematisering av den epokindelning som görs. Det 

återspeglar nämligen vilket perspektiv som läggs på historien och att Perspektiv på 

historien 50p, har just ett europeiskt perspektiv i detta läromedel, varefter det poängteras 

att: ”Ur ett ostasiatiskt eller arabiskt perspektiv framträder andra sammanhang”.
161
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I Hitta historien 1a1 tas det upp att i Mesopotamien har man funnit de äldsta bevarade 

skrifterna. Städerna styrdes av kungar, som var en representant inför gudarna, därför var 

han höjd över andra människor. Offerceremonier hölls av präster ”[...] för att styra stadens 

öde och blidka gudarna [...]”.
162

 Följderna av stadsbildning och ökad matproduktion blev 

”[...] att ett välordnat samhälle med en gemensam kultur växte fram, en civilisation”.
163

 

Skrivkonstens utveckling ges uttryckligen en särskild vikt för framväxten av den 

gemensamma kulturen i Hitta historien 1a1. Dess spridning över världen diskuteras dock 

inte. I en faktaruta går även att läsa att ”väldiga” tempel och gravar uppfördes i dessa 

tidiga civilisationer.
164

 Det står i Möt historien 50p att högkulturer uppstod på flera håll i 

världen. Dessa uppstod därför att människorna var tvungna att samarbeta med varandra.
165

 

Liknande beskrivningar framhålls i Historia 1a.
166

 Perspektiv på historien framhåller att 

”Mäktiga så kallade högkulturer växte fram i Nildalen i Egypten, kring Eufrat och Tigris i 

Irak, Indus i Pakistan och Huang He i Kina”.
167

 I Möt historien 50p framhävs att 

skriftspråk utvecklades i Mesopotamien, Egypten, i civilisationerna runt Indusfloden och 

Gula floden, samt i Grekland. Det görs även en jämförelse med Europa, där det påpekas 

att ”[...] den första högkulturen i Medelhavet, närmare bestämt på ön Kreta [...].
168

 Här 

ignoreras den egyptiska kulturen, som ju också låg vid Medelhavet, för att framhäva den 

europeiska, minoiska kulturen. Det står också att hieroglyferna från Egypten var en 

kombination av bilder och symboler, medan i det grekiska skriftsystemet användes 

vokaler, som senare kom att utvecklas av romarna och vara grunden till det alfabet ”[...] vi 

och många andra använder idag”.
169

  

 

Möt historien 50p påpekar att under antiken byggde perserna upp ett rike i nuvarande Iran 

och kom att hamna i flertalet konflikter med de grekiska stadsstaterna, under rubriken 

”Krig mellan greker och perser”.
170

 I nästa rubrik ”Alexander den store”, beskrivs denne 

som att han ”lade under sig”
171

 perserriket och Egypten. Följderna blev enligt Möt 

historien 50p att ”öst” och ”väst” kom att mötas. Handelns påföljder blev att ”[...] 

österländskt och västerländskt smälte samman [...]”
172

 och att riket var sammanbundet 
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tack vare det grekiska språket.
173

 Under rubriken ”Alexander den store” i Historia 1a 

läggs det fram att denne anföll och besegrade den persiske härskaren Darius och att han 

erövrade Egypten. I Perspektiv på historien 50p beskrivs att de grekiska staterna erövrades 

av Makedonien och ledda av ”[...] Alexander den Store besegrade de det mäktiga 

perserriket i öster och erövrade ett väldigt område från Indien i öster till Libyen i 

väster”.
174

 Trots att Persien i läromedlen framställs som ett framstående och ”mäktigt” rike 

var det bevisligen inte mäktigt nog att kuva ”den store” Alexander. 

 

Under medeltiden framkommer i Möt historien 50p att ”[...] en stor del av den klassiska 

vetenskapen togs över av araberna under 600-talet”.
175

 Detta för tankarna till att 

”araberna” tog ifrån européer möjligheten att utveckla vetenskapen. Å andra sidan är det 

inte ett helt orimligt påstående då medeltida Europa ibland talas om som bakåtsträvande. 

Perspektiv på historien 50p påpekar dock att även den katolska kyrkan var delaktig i att 

föra vetenskapen vidare.
176

 Historia 1a  beskriver det annorlunda: ”Araberna förde arvet 

från grekerna och romarna vidare och en blandkultur uppstod i hela området”.
177

 Vad 

samtliga läromedel missar att påpeka är att även det Bysantinska riket stod för en del av 

kunskapsbevarandet under perioden, exempelvis fick västerlandet flertalet antika texter 

därifrån under medeltiden och renässansen. Hitta historien 1a1 förklarar att kryddor från 

”Orienten” var efterfrågade.
178

 Området i sig är således åtråvärt i och med dess 

naturtillgångar. Naturtillgångarnas åtråvärdhet anförs även i Perspektiv på historien 50p 

då korstågen beskrivs stödjas av ”[...] städernas köpmän, som ville få kontroll över 

handelslederna till Orienten”.
179

 Till texten i Perspektiv på historien 50p finns även en 

bild på en sida ur en medicinsk lärobok från 900-talet. I texten till bilden beskrivs att 

sjukvården var högt utvecklad. Bilden visar ritningar av medicinska örter.
180

  

 

Historia 1a påpekar att ”[t]rots att mycket förenade islam och kristendomen, blev de stora 

ideologiska fiender under medeltiden. Skiljelinjen mellan religionerna gick och går 

fortfarande genom Medelhavet.”.
181

 Här framgår att skillnaderna mellan islam och 

kristendom, ”öst” och ”väst” tycks oförenliga. Det visas även en bild på en målning från 
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1300-talet, vilken föreställer en duell mellan Rikard Lejonhjärta och Saladin, som avbildas 

som Satan. Den medföljande texten framhäver att så beskrivs korstågen mellan kristna och 

muslimer under korstågen. Därefter framhävs att ”[e]ftervärlden har dock bedömt Saladin 

som en rättskaffens man”
182

 och det påpekas att Saladin återtog Jerusalem i slutet av 1100-

talet och att han lät kristna komma till den heliga graven i Jerusalem.
183

 Där träder istället 

en mer nyanserad bild fram av en ”österländsk” personlighet och det problematiseras 

något i och med att bilden framställs som propaganda. 

 

Under nästa epok, renässansen, anför Hitta historien 1a1 vid sidan av Suleiman den stores 

profilbild att han gifte sig med sin haremsslavinna Hürrem. Det påpekas att hon bland 

annat grundade ett sjukhus för kvinnor nära slavmarknaden för kvinnor i Konstantinopel. 

Med hjälp av en karta illustreras även de europeiska upptäcktsfärderna i Hitta historien 

1a1 och att man således kunde handla med Indien och Kina utan arabiska eller osmanska 

mellanhänder. Till en bild på ett fartyg beskrivs att ”araberna jagades iväg från Spanien av 

kungaparet Isabella och Ferdinand på 1400-talet”.
184

 Vilket, om vi blickar tillbaka, får den 

”blomstrande islamiska kulturen” att inte verka särskilt önskvärd. Vidare framstår 

Osmanska riket i Perspektiv på historien 50p som ett hinder för kryddhandeln med 

”Orienten” då ”[...] vägen dit kontrollerades av araber och turkar”, vilket i sin tur fungerar 

som en katalysator för européernas upptäcktsresor.
185

 

 

I Perspektiv på historien 50p ges det Osmanska riket som ett exempel (bland andra)  på 

”mångkulturella välden”, när nationalism diskuteras i läromedlet.
186

 Detta för tankarna till 

en av Palmbergs studier, där mångkulturalitet antyds vara besvärligt och konfliktbelagt i 

läromedel.
187

 

 

Under rubriken ”Antisemitism och sionism” i kapitlet ”Antisemitism, Förintelsen och 

folkmord” i Hitta historien 1a1 anförs att nationalistiska idéer även fanns hos det  judiska 

folket. Till exempel lyfts ”[...] österrikaren Theodor Herzl fram, som menade att en judisk 

stat var den enda lösningen på förföljelsen av judar i Europa”.
188

 Senare påpekas att FN:s 
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delningsförslag var ”[...] helt utan stöd från de palestinska araberna och arabstaterna”.
189

 

Under rubriken ”Israel och Palestina”  inleder Möt historien 50p med: 

 

Det europeiska hatet mot judar, antisemitismen, hade varit stark sedan 

medeltiden och med jämna mellanrum blossade den upp med attacker mot 

judar och judisk egendom som resultat.
190

 

 

Med detta som bakgrund anförs att det i slutet av 1800-talet uppstod en rörelse som ”[...] 

ville ge judarna ett eget land där de kunde känna sig trygga”.
191

 Antisemitism anförs här i 

läromedlen vara en typisk europeisk företeelse, att det även förekommer i Mellanöstern 

omnämns inte. Det påpekas av Historia 1a att Israel tidigt fick stöd av USA, vilket ”[...] 

berodde i början på den politiskt viktiga judiska folkgruppen i USA. Men Israel blev 

också en viktig bundsförvant för USA i Mellanöstern”.
192

 Därefter följer kortfattade 

beskrivningar av senare konflikter mellan Israel och dess grannländer och att det 

sedermera varit inrikespolitiskt svårt för Israel att lämna tillbaka de områden som 

erövrades i dessa krig på grund av att judar bosatt sig där.
193

 Därefter framhäver Historia 

1a att Israel ”[...] är ett modernt västerländskt samhälle med avancerad teknik och politisk 

demokrati för de invånare som är israeliska medborgare”.
194

 Detta outtryckligen till 

skillnad från övriga länder i Mellanöstern, som lättsamt kan bli tillskrivna motsatta 

attribut. Israel å andra sidan beskrivs uttryckligen som en del av ”vi”. 

 

Enligt Historia 1a ledde Israelkonflikten 1948 till att en stor del av den arabiska 

befolkningen flydde eller flyttades och att dessa kom att börja kalla sig för palestinier. Det 

framhävs även att palestinierna har kämpat för att få tillbaka det område de ser som sitt.
195

 

Möt historien 50p framhäver att från 1950-talet och framåt så skapas nya palestinska 

befrielserörelser och att de ofta använder sig av våld i sin strävan att få sin vilja igenom.
196

 

Historia 1a framhäver den fundamentalistiska gruppen Hamas och beskriver palestinierna 

som att ”De har under krigen deltagit i striderna mot Israel men även under de fredliga 

perioderna fört en kamp med terror och attentat”.
197

 Hitta historien 1a1 understryker att 

Israel-Palestinakonflikten är olöst än idag och är en komplicerad konflikt där de 
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palestinska flyktingarna drabbats hårt.
198

 Palestinierna tillskrivs två kännetecken – 

flykting, eller terrorist. Perspektiv på historien 50p anför även att:  

 

Bildandet av staten Israel upplevdes som en politisk förödmjukelse i hela 

arabvärlden, och fick stort inflytande på den politiska utvecklingen där. 

Efter självständigheten hade både Egypten, Syrien och Irak styrts av den 

gamla eliten av kungar och shejker. Nu tog nationalistiska militärregimer 

som ville modernisera och industrialisera länderna, över. Dessutom ville de 

föra en från västmakterna mer oberoende politik. Här fick de stöd från 

Sovjet.
199

 

 

”En fredlig lösning av konflikten mellan Palestina och Israel framstår idag som mer 

avlägsen än någonsin”, enligt Perspektiv på historien 50p. Det påpekas alltså att det skett 

någon form av politiska framsteg i länderna i Mellanöstern, samt att dessa strävar efter 

mer oberoende. I slutändan framhävs ändå konflikten som olöslig. Å andra sidan tycks 

detta svårt i och med att ”väst” fortfarande strävar efter kontroll över områdets strategiska 

ekonomiska tillgångar och naturresurser i gammal kolonial anda. Som exempelvis efter 

invasionen av Irak 2003: ”Vardagslivet präglas av kaos och fattigdom, med brist på el och 

vatten. Allt fler misstror USA:s syfte och menar att man bara vill åt landets olja”.
200

 Detta 

anförs även av Historia 1a.
201

 Dessutom påpekas av Möt historien 50p att Irak blev ett 

självständigt kungarike redan 1932, men med stort brittiskt inflytande och ”[...] stora 

intressen i Iraks rikliga oljetillgångar.”.
202

  

 

Gällande Egypten beskrivs Suezkonflikten, där brittiska och franska intressen 

kontrollerade aktierna i bolaget som ägde Suezkanalen, vilken framhävs som mycket 

viktig av Hitta historien 1a1. Läromedlet lyfter här fram att när presidenten i Egypten var 

i behov av inkomsterna från båttrafiken i kanalen så beslutade han att förstatliga kanalen, 

vilket ledde till militärt ingripande från främst Israel, understött av Frankrike och 

Storbritannien.
203

 Även Historia 1a ger en beskrivning av Suezkrisen. Det anges att 

Egyptens ledare börjat rusta upp landet militärt och ekonomiskt med hjälp av 

Sovjetunionen. Följderna av Suezkrisen blev enligt Historia 1a en politisk uppdelning av 
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området mellan USA och Sovjetunionen.
204

 Egypten lyfts således fram som av 

ekonomiskt intresse för ”väst”, samt som en proxy i Kalla krigets större motsättning 

mellan USA och Sovjetunionen. 

 

Gällande Iran, eller Persien, som Möt historien 50p  påpekar att det hette innan 1935. Det 

understryks att landet inte tillhörde mandatområdena, men att det var beroende av handeln 

med Europa. Därefter understryks att landet aldrig varit koloniserat, men att britterna 

sedan 1914 haft stora ekonomiska intressen i landet. Möt historien 50p  påpekar sedan att 

shahen lyckades bryta det utländska inflytandet under 1920-talet och inleda en 

moderniseringsprocess. Efter andra världskriget försökte landets styre nationalisera 

oljetillgångarna, vilket ”[...] väckte ont blod i flera västerländska stater, bland annat i 

USA”, enligt Möt historien 50p, som påpekar att en CIA-ledd statskupp som åter satte 

shahen på tronen inträffade. Därefter utvecklades landet i ”västerländsk riktning”. 

Industrin byggdes ut, kvinnornas ställning stärktes, bland annat genom att de fick rösträtt, 

och investeringar i utbildning skedde, enligt Möt historien 50p. Prästerskapet i landet var 

dock inte nöjda över att ”västerländska värderingar” inträtt i landet. Konsekvenserna av 

revolutionen framhålls vara att prästerskapets makt ökade – en islamisk republik, ledd av 

prästerskapet inrättades.
205

 Hitta historien 1a1 har, som tidigare nämnts, påpekat att i 

”väst” var man förvånade över den stränga muslimska staten som uppstod efter 

revolutionen. Efter revolutionen fick kvinnor bara vara utomhus om de var beslöjade och 

Irans tidigare allierade, USA, nu sågs som den store Satan. Till texten följer även två 

bilder, den ena en bild på Khomeini i sin ungdom, samt en illustration av honom i sina 

äldre dagar. Till bilden påpekas att Iran utvecklades till en islamisk republik styrd av 

prästerskapet och sharialagar, samt att den kritiserar ”väst”. Den andra bilden visar en 

samling slöjförsedda kvinnor beväpnade med automatvapen – kvinnor ur revolutionernas 

armé, grundad av Khomeini.
206

 

 

Möt historien 50p går in på att Saddam Hussein tar makten i Irak 1979, som ledare av det 

nationalistiska, panarabiska Baathpartiet och att hans styre var hänsynslöst mot kritiker. 

Det tas upp att Irak stöddes av ”västvärlden”, då ”väst” fruktade att den islamiska 

revolutionen i Iran 1979 skulle vidta i fler länder i regionen. Därefter tas Kuwaitkriget och 

USA:s intervention upp. Här påpekas att i samband med Kuwaitkriget inledde ”[...] 

kurderna uppror för att försöka bilda en egen stat”, detta slogs dock ned brutalt av den 
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irakiska regeringen, bland annat med hjälp av nervgas, anges det.
207

 Därefter tar Möt 

historien 50p upp invasionen av Irak 2003, där det påpekas att USA agerade utan FN:s 

godkännande. Krigsorsaken anges vara att Irak utvecklat massförstörelse vapen och 

understödde terrororganisationen al-Qaida – några massförstörelsevapen hittade man dock 

aldrig. Krigets konsekvenser anges vara ”[...] att många människor tvingades fly från 

Irak”.
208

 Det tilläggs även att det än idag är oroligt i landet. Till texten följer en bild av där 

en staty av Saddam Hussein raseras efter den USA-ledda invasionen 2003.
209

 Historia 1a 

tar upp USA:s inblandning i Iran-Irakkriget 1980-1988, under rubriken ”USA – Den enda 

supermakten?”. Där påpekas att USA stödde Irak och att kriget rörde oljetillgångar. 

Vidare tas Kuwaitkriget och den följande USA-ledda invasionen  upp, där ”Anfallet på de 

underlägsna irakiska styrkorna blev med västvärldens teknologi kort och 

framgångsrikt”.
210

 Irak efter invasionen beskrivs som ”[...] en situation av terror och 

attentat mellan religiösa och nationella grupper och mot den amerikanska 

ockupationsmakten”, av Perspektiv på historien 50p.
211

 Det påpekas även av Historia 1a 

att stabilitet i området ännu inte är uppnått.
212

 Hussein-regimen var onekligen hemsk för 

den utsatta civilbefolkningen, det för dock tankarna till att ”öst” är något hemskt och 

barbariskt, även om det finns vissa likheter med de nationalistiska strömningarna i Europa 

drygt 100 år tidigare, eller redan innan den Westfaliska freden. Att dock uttryckligen 

hänvisa till de irakiska styrkorna som direkt ”underlägsna” tack vare ”västs” teknologi 

förstärker intrycket av ”väst” som bättre än ”öst”, eller åtminstone Irak. Irak framgår idag 

som ett hemskt område att leva i, enligt läromedlen. 

 

Medan gränserna för vilka som kan avses med ”den andre” under forntiden finns det trots 

allt en vinkling i vissa läromedel åt att framställa de egyptiska och mesopotamiska 

kulturerna som någonting annat genom att blanda in den europeiska minoiska kulturen. 

Under antiken framhävs främst perserna som den andre och som mål för Alexander den 

Stores erövringar. Under medeltiden framhävs Orienten som åtråvärt på grund av dess 

koppling till handeln, samt som målet för de kristna korstågen, vilka delvis motiveras 

genom att påven önskar återta tidigare kristna områden. Det görs även en poäng av att 

kristendomen och islam sedan dess varit stora ideologiska fiender. Det framhävs däremot 

också de förtjänster som det arabiska väldet och kulturen hade för vetenskapen. Under 
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renässansen läggs främst det osmanska riket upp som ett hinder för handel med Kina och 

Indien. Det som tidigare beskrivs som ”en blomstrande islamisk kultur” i dagens Spanien 

verkar dock inte längre åtråvärt, då muslimerna ”jagades bort” därifrån. Närmare samtiden 

underskattas förmågan hos befolkningen i Mellanöstern att uttrycka hat, då det 

europeiska hatet mot judar anges som en viktig anledning till att staten Israel bildas. 

Något liknande uttryck om judar går inte att finna från exempelvis den palestinska 

befolkningen, som å andra sidan får inta två roller – som flykting, eller terrorist. Gällande 

Iran framhävs landet som en del av ”öst” och  i sin tur oförenligt med ”väst” genom att 

ensidigt tala om motståndet mot ”västerländsk modernisering” som någonting motsatt 

iranska traditioner. Samtidigt lyfts Hussein-regimen fram som en förtryckande regim, 

underlägsen ”västvärldens teknologi”. Överlag framhävs Mellanöstern som viktig främst 

på grund av dess naturresurser, främst oljan. Samtliga konflikter i Mellanöstern påpekas 

även vara till synes olösliga. 

 

2.4 Analys 

Nedan följer en sammanfattande analys av de utvalda läromedlen med utgångspunkt i 

Saids orientalism-koncept. Detta kommer jag i sin tur att väga mot dess teoretiska 

motpunkt, occidentalism. 

 

Under forntiden framkommer först och främst den mesopotamiska och den egyptiska 

kulturen som framträdande och viktiga. Främst det organiserade jordbruket och 

skriftspråkets utveckling framhävs som viktiga. Det påpekas dock i vissa läromedel att 

andra högkulturer var närvarande i Mellanöstern, exempelvis lägger Historia 1a fram de 

hettitiska och feniciska civilisationerna. Möt historien gör dock jämförelser med den 

europeiska, minoiska högkulturen och drar fram den kulturens skriftspråk som grunden till 

vårat alfabet. Här bortses från inflytandet som det feniciska skriftspråket hade på 

bokstävernas utveckling. Överlag är dock framställningen av Mellanöstern under forntiden  

saklig och nyanserad i läromedlen på så vis att ”öst” och ”väst” har en gemensam grund. 

 

När antikens Grekland avhandlas i läromedlen framhävs Alexander den stores erövringar 

och den blandkultur - hellenismen som uppstod efter erövringarna. På så vis 

uppmärksammas kulturella gemenskaper även under antiken, även om det ”mäktiga 

Perserriket innan Alexander den stores erövringar är en antagonist för ”väst”. Däremot 

anförs av Historia 1a att den grekiska konsten tog särskild inspiration från de områden 
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som kom att ingå i den hellenistiska kultursfären. Senare framhävs även kristendomen 

som sprunget ur Mellanöstern och ges erkännande för dess roll i att sprida romerska 

rättsprinciper och rikets sätt att organiseras. På så vis framhävs Orienten inte enbart som 

en materiell del av ”väst”, som Said sade, utan som en betydande del av grunden i dess 

framtida rättsliga och kulturella ideal. 

 

Palmberg lade fram att kristendomen är en del av ”vi”. Vilket även förtydligas i 

läromedlen när medeltiden avhandlas genom att inta ett eurocentriskt perspektiv, där den 

katolska delen av Europa främst behandlas. Samtidigt framställer läromedlen islam och 

det arabiska väldet som antagonister gentemot ”västerlandet” genom att framhäva dem 

som ”oförenliga”. Exempelvis Historia 1a uttryckligen säger att de är ideologiska fiender 

och att en gränsdragning mellan de två religionerna gått och går genom Medelhavet. Å 

andra sidan sker detta inte utan att nyansera diskussionen, samtliga läromedel framhäver 

att det är tack vare det arabiska väldet som den vetenskap och filosofi som grundats under 

antiken förs vidare och att de skattades högt av det medeltida arabiska samhälle. 

Perspektiv på historien 50p anför dock att även den katolska kyrkan spelade en roll i detta 

bevarande. Samtliga läromedel missar dock att påpeka det Bysantiska rikets roll i 

bevarandet av vetenskap och filosofi.  

 

Islams och det arabiska väldets roll som fiende problematiseras även genom att visa en 

medeltida propagandabild på Rickard Lejonhjärta och Saladin. Bilden följs åt av text där 

det påpekas att Saladin visat sig vara en godhjärtad människa som tillät kristna att besöka 

det heliga landet. Gällande korstågen så framhävs i läromedlen att påven ville att de 

kristna härskarna skulle sluta slåss inbördes som den främsta faktorn till att korstågen 

bedrevs. Samtidigt anges den traditionella anledningen, att återta ”det heliga landet”, som 

en ursäkt för detta, medan handeln intar en sekundär faktor till kortstågens förklaringar. 

Således visas en förhållandevis nyanserad bild av Mellanöstern upp under medeltiden på 

så vis att både islam och kristendom framhävs som krigsivrare. Å andra sidan kan det vara 

problematiskt att undertrycka andra viktiga faktorer som religion och handel. Att däremot 

uttrycka islam och (katolsk) kristendom som ideologiska fiender både då och nu bidrar 

däremot till att stärka bilden av ”öst” och ”väst” som oförenliga. Vidare kan anledningarna 

till korstågen, av en occidentalist tolkas som ett angrepp från det främmande (det kristna 

Europa) på ett annars (mer eller mindre) fredligt samhälle förstärka bilden av européer 

som bringare av krig och förstörelse, som Fazlhashemi påpekar. 
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Under renässansen får det Osmanska riket ta stor plats i läromedlen som den enda 

representanten för Orienten. Ofta beskrivet som enbart befolkat av muslimska turkar och 

araber. På så vis åsidosätts kristna och judiska minoriteter i Mellanöstern under perioden, 

samtidigt som etniska minoriteter ignoreras fullkomligt. Samtidigt läggs dessa turkar och 

araber, samt det Osmanska riket fram som ett problem för de västerländska kungadömena 

i form av ett hinder för handeln med Indien och Kina. Läromedlen uttrycker att detta är en 

anledning till att européer gav sig ut på upptäcktsresor. Några andra riken än Osmanska 

riket omtalas inte, därför kan detta ge det felaktiga intrycket av att detta var det enda 

närvarande riket runt östra Medelhavet och den arabiska halvön, även som så inte var 

fallet. Som exempel på fler riken finns exempelvis Oman, Safavidiska Persien och 

Mamluksultanatet i Kairo. Som av en händelse brukar det muslimska Osmanska riket även 

räknas till det kristna Europas största fiende under den tidigmoderna perioden. 

 

I tidigare epoker återges en förhållandevis nyanserad bild av Mellanöstern. Åtminstone 

fram till dess att renässansen behandlas. Skeenden i Mellanöstern återges som en 

”språngbräda” för senare framsteg i Europa i form av skriftspråkens och konstens 

utveckling och som en katalysator för européernas upptäcktsresor. När samtidshistorien 

avhandlas i läromedlen sker däremot ett skifte, både geografiskt och i beskrivningarna av 

folket i Mellanöstern. Geografiskt så inkluderas staten Israel som en del av ”väst”, eller 

”vi/oss”. Det uttrycks även att den huvudsakliga orsaken till att staten bildas är på grund 

av ”det europeiska hatet mot judar”, där eventuella antisemitiska inställningar hos folk i 

Mellanöstern före och efter Israels statsbildning undermineras. Samtidigt generaliseras 

Israels grannländer kollektivt som ”arabstaterna”, icke-moderniserade stater och en del av 

”de andra”. Palestinierna reduceras i sin tur till en av två saker: flykting eller terrorist. 

 

Förutom Israel/Palestina som omnämns ovan framträder även två andra exempel i 

läromedlen: Irak och Iran. Gällande Irak så spenderas en del av innehållet till att uttrycka 

de hemskheter som regimen utförde under Saddam Hussein och de koalitioner som 

startades för att stoppa honom. Dessa hemskheter uttrycks dock som svepskäl för en annan 

agenda. I likhet med exempelvis Suezkrisen och den ekonomiska vikt som kanalen har så 

uttrycker läromedlen det som om detta enbart var av vikt för ”väst” i egenskap av de 

oljeresurser som står tillgängliga i Irak (och Kuwait). Således vägs ekonomiska faktorer 

högre än att störta en maktfullkomlig diktator. Den irakiska befolkningen reduceras i sin 

tur till flyktingar efter konflikterna, inget diskuteras hur det gått för den nyinsatta irakiska 

regeringen efter/under Irakkriget. Detta kan ge intrycket av att den irakiska staten är 
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oförmögen att regera av sig själv, utan koalitionsstyrkorna närvarande. Därtill 

problematiseras inte den bild som ges. Även om de flesta säkert är eniga om Hussein-

regimens hemskhet kan en occidentalist här hävda att en legitim stat på nytt koloniserats 

av västerlandet och påtvingat den västerländska ideal. Detta kan i sin tur bidra till fler 

motsättningar i framtiden, med hänvisningar till kolonialmakternas tidigare ageranden, 

enligt Fazlhashemi.  

 

Det tycks även vara så att desto närmare modern tid läromedlen kommer, desto mindre 

tycks vetenskap vara av vikt för länderna i Mellanöstern. Då det exempelvis hänvisas till 

”västs överlägsna teknologi”. Detta står i kontrast mot hur det läggs fram under främst 

medeltiden, då det beskrivs att det arabiska väldet hade högt utvecklad sjukvård och förde 

det vetenskapliga arvet från antiken vidare. 

 

Gällande Iran framställs tiden innan revolutionen som moderniserande och 

”västinspirerad” och någonting bra. Medan perioden efter revolutionen är ”strängt 

muslimsk”. Även om det framkommer att en av anledningarna till revolutionens start var 

de klyftor som skapats mellan stad och landsbygd så framhävs prästerskapet och dess 

negativa attityd till ”västerländska värderingar” som den huvudsakliga anledningen till 

revolutionens genomförande.  

 

Vidare dras schablonbeskrivningar om Mellanösterns befolkning. Befolkningen blir 

främst kollektivt beskriven som arabisk, även om den kurdiska minoriteten och deras 

frihetskamp omnämns kortfattat. Iran och Israel är dock undantagna till detta, gällande 

Israel så hänvisar läromedlen exempelvis till israeler efter statens bildande. När det gäller 

Iran undviker däremot läromedlen att beskriva någon etnisk tillhörighet. Det tycks även 

vara så att när det Osmanska riket, Turkiet och turkar inte längre anses vara en ”fiende” 

till ”väst” så tappar det fokus i läromedlen, vilket kan ha att göra med den sekularisering 

som skedde i Turkiet efter det Osmanska rikets fall. 

 

Med undantag för Israel så omnämns inte någon annan sekulär stat i området, exempelvis 

Turkiet, när samtidshistorien avhandlas i läromedlen.
213

 Att det finns minoriteter i 

                                                      
213

 Huruvida Israel i läromedlen benämns som en sekulär stat kan diskuteras. Det hänvisas ofta till att en 
judisk stat ansågs nödvändig. Om läromedlen med detta menar en etnisk eller religiöst judisk stat (detta 
förhållande är komplicerat, med hänsyn till den judiska diasporan och konvertiter) förtydligas ej. Samtliga 
abrahamitiska religioner finns däremot representerade hos befolkningen i Israel, även om inte läromedlen 
framhäver detta. 
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Mellanöstern med flera olika religioner, exempelvis olika kristna denominationer eller 

zoroastrier, omnämns inte under någon tidsperiod. Undantaget kristendom och judendom 

under antiken. Israel räknas i sin tur in som en sekulär stat och en del av ”väst”, omringat 

av främmande makter tillhörande islam. Således framhävs religionen islam som en fiende 

för ”väst” under samtiden i läromedlen genom att framhäva dess religiösa tillhörighet som 

en motpol mot västerländsk sekularism. 

 

3.0 Sammanfattning 

Denna uppsats har studerat hur Mellanöstern framställs i fyra historieläromedel för 

yrkesprogrammen på gymnasiet: Historia 1a, Möt historien 50p, Perspektiv på historien 

50p och Hitta historien 1a1. Detta har gjorts med utgångspunkt i konceptet orientalism 

och har i sin tur vägts mot konceptet occidentalism och med hjälp av diskursanalys. De 

frågor som ställts har gällt vilka demografiska, kulturella och religiösa karaktäristika som 

kännetecknar Mellanöstern under olika perioder, när Orient och Occident inte är varandras 

motsatser och vad som kännetecknar den andre under olika tidsperioder. 

 

När forntiden till och med medeltiden behandlas har läromedlen en förhållandevis 

nyanserad beskrivning av Mellanöstern. Detta genom att tidigt framhäa en gemensam 

grund under forntiden, samt framhäva kulturella gemenskaper under antiken. Vidare 

framställs Mellanöstern inte bara som en materiell del av ”väst”, utan även som en 

grundläggande del i den framtida utvecklingen. De negativa aspekter som uttrycks kan 

även vägas mot en jämförbar negativ sida hos ”väst”, exempelvis gällande de arabiska 

erövringarna kontra korstågen. Å andra sidan framställs islam och kristendom som stora 

ideologiska fiender, med en tydlig geografisk gränsdragning genom Medelhavet och 

stärker bilden av ”öst” och ”väst” som oförenliga. Under den tidiga historien görs enbart 

ett fåtal beskrivningar av folk. Däremot, genom att generalisera om 

majoritetsbefolkningen i Mellanöstern som araber och framhäva religionen islam som en 

motpol mot västerländsk sekularism när samtidshistorien avhandlas i läromedlen 

framhäver de ”araber” och islam, eller religiösa överlag, som den andre. Som exempelvis 

när Osmanska riket först avses som en fiende till ”väst”, för att sedan falla ur fokus när det 

sekulariserats. Eller exempplet Israel som i sin tur framhävs som en sekulär stat och en del 

av ”väst”, omringat av de fientliga ”arabstaterna”. Vidare framhävs att det i Mellanöstern 

talas allt mer negativt om så kallade ”västerländska värderingar”. 
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