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INLEDNING 
Många C- och D-uppsatser och examensarbeten i lärarutbildningen har skrivits om ”bilden 

av islam i svenska skolböcker”. De flesta av de utgår från Edward Saids bok Orientalism, och 

kommer inte sällan fram till kritiska slutsatser. ”Den muslimska världen … presenteras ofta 

på ett ofördelaktigt sätt i västvärlden”, skriver den svenske islamologen Jonas Otterbeck (i en 

artikel för lärarförbundets tidskrift Pedagogiska Magasinet) – en formulering som gott och 

väl kan sägas sammanfatta inte bara dennes forskning, utan även många av de 

studentuppsatser, som han i förbigående hänvisar till.1 Man får lätt intrycket att de flesta 

svenska läroboksförfattare tillhör ett obotligt indoktrinerat släkte, som hårdnackat håller fast 

vid förlegade och farligt fientliga föreställningar om islam.    

    

Men man kan fråga sig om det verkligen förhåller sig så, om den bild av islam som 

presenteras i särskilt svenska historieläroböcker verkligen är så skev, eller om det i själva 

verket handlar om vilket perspektiv man väljer? Vad händer om vi utgår från en annan 

utgångspunkt än Saids? Vad säger muslimerna själva om saken – finns det alls någon 

allmänt vedertagen, en ”korrekt” bild av islam? Måste denna i så fall vara helt igenom 

positiv för att vara riktig? Kan en uteslutande ljus bild av något mänskligt fenomen 

överhuvudtaget vara äkta? Är islam ett mänskligt eller ett gudomligt fenomen?           

 

Syfte och frågeställning 

Dessa frågor bildar bakgrunden till föreliggande uppsats. Dess mer specifika syfte är att: 

 

• I analysera Edward Saids kritik i Orientalism av Västerlandets traditionella islambild i 

syfte att bestämma dess andemening. Utifrån denna diskussion vill jag sedan 

• II analysera två islambilder – den som ges i några av dagens svenska 

historieläroböcker, och den som muslimerna själva vill ska förmedlas i västerländska 

skolböcker och genom att 

• III jämföra dem med varandra, söka bestämma vilken av dem som bäst stämmer 

överens med de riktlinjer, som Saids kritik dragit upp för en riktig presentation.  

 

   Uppsatsen kommer således att försöka besvara följande frågeställningar:  

• Vad är det Edward Said ytterst vill med sin kritik?  

                                                 
1 Jonas Otterbeck, ”Stereotyper styr vår syn på islam”, i Pedagogiska Magasinet, 4/2001. 
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• Hur beskrivs islam i några av dagens svenska historieläroböcker? 

• Hur ser den korrekta bilden av islam ut enligt muslimerna själva? 

• Vilken av dessa bilder är mest förenlig med andan i Saids kritik?  
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BAKGRUND 
Orientalismens problematiska kontext  

1978 publicerade litteraturprofessorn Edward Said Orientalism. Boken (senare med 

undertiteln Western Conceptions of  the Orient) var en brinnande och kompromisslös attack på 

sin namne, en etablerad och respekterad tvärvetenskaplig disciplin, med en övervägande 

humanistisk orientering. Långt ifrån att vara ”a sudden access of objective knowledge about 

the Orient”,2 är orientalism enligt Said snarare en specifikt västerländsk akademisk 

verksamhet, vars egentliga syfte är att ständigt återproducera en uppsättning falska och 

stereotypa föreställningar om länder och befolkningar, över vilka den vita mannen vill 

behålla en politisk-ekonomisk dominans. 

    

Saids var inte den första kritiken av orientalismen. Allt sedan andra världskrigets slut, i 

samband med vågen av koloniala frigörelser, hade också ifrågasättandet av europeisk 

intellektuell hegemoni blivit allt vanligare. Före Said hade orientalismen blivit utsatt för en 

rad akademiska attacker, alla riktade mot dess anspråk på att vara en oegennyttig 

kunskapstradition.3 Ändå blev Saids kritik den som väckte mest uppmärksamhet. Sin 

notoriska svårlästhet till trots blev Orientalism en omedelbar succé och väckte en livlig och 

långlivad debatt. 

    

Detta berodde nog bland annat på att Saids analys, till skillnad från de andras, utgick ifrån 

en icke-traditionell, men vid den tiden mycket ”inne”, teoretiskt perspektiv, som starkt 

inspirerats av den franske filosofen Michel Foucaults teorier om maktens och kunskapens 

intrikata sammansvetsning i det moderna samhället. Som en av hans skarpaste kritiker – den  

namnkunnige amerikanske islamologen Bernard Lewis – elakt har påpekat, torde den stora 

framgången Saids bok rönt också kunna kopplas samman med sin fränt västfientliga ton, 

vilket ju också var rätt i tiden.4     

    

Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att Saids studie utkom mot slutet av ett decennium, 

som hade präglats av den eskalerande konflikten mellan arabländerna och Israel. 

Västvärlden hade ännu inte helt återhämtat sig från den oljekris, som dessa länder drivit 

fram i protest mot framförallt USA:s stöd till Israel. Samtidigt höll den folkliga uppresningen 

                                                 
2 Edward Said, Orientalism, England: Penguin Books 1995, s. 122. 
3 A. L. Macfie (ed.), Orientalism. A Reader, Great Britain: New York University Press 2000, s. 2f. 
4 Bernard Lewis, “The Question of Orientalism” i A. L. Macfie 2000, s. 265. 
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i Iran på att utvecklas till en veritabel revolution, där en gammalmodig och starkt politiserad 

islam ställdes mot alla former av västerländska influenser.  

    

De dramatiska händelserna i Mellanöstern tycktes inte bara återuppväcka, utan även ge en 

ny intensitet åt känslan av en djupgående och olöslig schism mellan islam och väst. 

Orientalism var starkt påverkad av denna spända situation – kanske kan den rentav sägas ha 

fötts ur den. Ett par år innan boken kom ut hade hans kritik av orientalismen redan blivit 

känd för att vara en sorts samtidskommentar till händelserna i Mellanöstern. Ett första utkast 

av kritiken var t.ex. en större artikel som skrevs och publicerades i kölvattnet efter 

Oktoberkriget 1973 (mellan Israel  och Egypten, Syrien och Jordanien). Artikeln bar titeln 

Shattered Myths och utgavs i en antologi där många andra arabiska författare i exilen sökte 

analysera krigets innebörd och reception i västerländsk media. 5

 

Kriget hade varit det första  där araberna – åtminstone i inledningsskedet – var segerrika och 

på offensiven. Dessutom markerade kriget det första framgångsrika användandet av oljan 

som ett vapen, då arabstaterna strypte oljeförsäljningen till Israelvänliga länder, vilket så 

småningom ledde till en ekonomisk kris i hela västvärlden. Till de myter som krossades då 

hörde enligt Said föreställningen om araberna som ett passivt, ineffektivt, 

handlingsoförmöget folk.    

 

Som både arabisk palestinier och amerikan, samtidigt medlem i den då terroriststämplade 

PLO och en verserad Columbiaprofessor, tycktes Edward Said (1935 – 2003) befinna sig just i 

den brännande korspunkt, där de två världarna verkade komma på kollisionskurs. Denna 

Saids position gav dock Orientalism en ensidighet i den kritiska orienteringen, och en starkt 

polemisk lutning, som gjorde att den lätt lät sig användas av de som ville förstärka den 

upplevda kulturella antagonismen, snarare än upplösa den. 

    

Men även om Saids studie är ”written out of an extremely concrete history of personal loss”6, 

som han senare uttryckt det, är den ändå skriven inifrån den västerländska humanistiska 

traditionen, förvisso som en kritik av den, dock i dess eget namn. I själva verket kan boken 

rentav ses som ett försvar för två av denna traditions främsta idéer, nämligen föreställningen 

                                                 
5 Edward Said, ”Shattered Myths” i Middle Eastern Crucible. (Wilmette, Il: Medina University Press 
1975, s. 410-27. 
6 Edward Said 1995, s. 338. 
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om alla människors grundläggande likhet och tanken om historien som en grundläggande 

dimension i allt mänskligt varande.     

    

Orientalismens misslyckade är nämligen enligt Said  

 

a human as much as an intellectual one; for in having to take up a position of irreducible 
opposition to a region of the world it considered alien to it’s own, Orientalism failed to 
identify with human experience, failed also to see it as human experience.7

 

Genom att behandla Orienten som om det vore fråga om en radikalt annorlunda, 

oföränderlig värld styrd av ett specifikt väsen, och fylld av företeelser och personer vars 

lagar och psykologi tarvar speciella verktyg för att förstå, har orientalismen och 

orientalisterna skapat en statisk, omänsklig värld som det gällde för väst att framförallt se 

ner på och dominera.  

    

Saids text är ständigt animerad av denna enkla idé, att människor överallt är människor, att 

det inte finns någon fundamental skillnad mellan västerlänningar och andra.  Alla religioner, 

kulturer och traditioner är mänskliga företeelser, styrda av exakt samma mekanismer var de 

än befinner sig. Vi bör följaktligen använda samma begrepp, och inta samma 

förhållningssätt, oavsett om det är muslimska palestinier vi studerar eller kristna 

amerikaner.                

    

Med illa dold förakt citerar därför Said den brittiske islamologen H. A. R. Gibb, som i ett 

försök att specificera orientalistens nya uppgifter i början av 1960-talet, då vågen av 

koloniala frigörelserörelser var i full gång, menade att orientalisten skulle påminna sina 

oinvigda samhällsvetarkolleger att  ”to apply the psychology and mechanics of Western 

political institutions to Asian or Arab situations is pure Walt Disney.”8 I detta läser Said en 

uppmaning från Gibb att inte tolka de koloniala folkens kamp i samma termer som man 

använder för att förstå dylika fall i europeisk historia. Det som Gibb – och andra experter på 

Orienten – försöker säga genom dylika uttalanden kan enligt Said i klartext formuleras    

 

History, politics, and economics do not matter. Islam is Islam, the Orient is the Orient, 
and please take all your ideas about a left and a right wing, revolutions, and change back 
to Disneyland.9

                                                 
7 Ibid. s. 328. 
8 Ibid. s. 107. 
9 Ibid. s. 107. 
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Orientalismen avslöjar sig här som ett försök att ahistorisera sitt studieobjekt, och, om inte 

avhumanisera orientalerna, så i alla fall ge dem en helt egen natur, annorlunda från den 

västerländska, levande i ett annat universum som styrs av egna lagar.  Said är därför  också 

formligen rasande over Bernard Lewis resonemang att  

 

recourse to the language of left-wing and right-wing, progressive and conservative, and 
the rest of the Western terminology … in explaining Muslim political phenomena is 
about as accurate and as enlightening as an account of a cricket match by a baseball 
correspondent.10

    

Den omvända orientalismen    

Den tes som Said driver, och som hänger ihop med hans personliga historia och 

ovanbeskrivna position, är alltså att denna förenklande tendens i själva verket är ett resultat 

av att studieobjektet de facto befinner sig under västerländsk politisk hegemoni. 

Orientalismens essentialiserande beskrivning av islam och araberna tjänar till att motivera 

och försvara den imperialistiska kontrollen över dessa länder.  

    

Resultatet har blivit att de flesta undersökningar som Saids studie inspirerat har utgått från 

den färdiga tesen att denna typ av förenklande föreställningar endast kommer från väst 

gentemot islam. Orientalism har blivit en teoretisk maskin, som ständigt bekräftar sig själv. 

Att muslimerna själva kan ha en lika essentialiserande syn på sig själva som orientalisterna 

har framstår därför som en märklig idé. 

    

Då bokens främsta läsekrets också var en västerländsk publik som, till skillnad från 

orientalisterna – vars alla kritiska synpunkter på Saids studie automatiskt diskrediterades – 

inte behärskade varken arabiska eller något annat orientaliskt språk, blev Saids sätt att se på 

saken normgivande bland den ständigt växande skara av akademiker som sympatiserade 

med hans kritik.  

    

Annorlunda var det när det gäller bokens reception i arabvärlden. Förvisso var det även där 

ganska många som tog till sig Orientalism som ett banbrytande mästerverk. Som Said själv 

har beklagande påpekat så har en stor del av detta positiva mottagande emellertid grundat 

sig på en felaktig läsning, där en evig god Orient ställts mot en lika evig men ond Occident. 

                                                 
10 Ibid. s. 318. 
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Boken förstods rentav som ett försvar för en äkta, överlägsen Islam mot en dekadent, illvillig 

Väst.11  

    

Även om Said förnekar att denna skulle ha varit hans intention är den tolkningen ändå fullt 

förenlig med den ensidigt västkritiska andan i hans text. Den syriske filosofiprofessorn Sadik 

Jala al-Azm påpekade tidigt i en kritisk recension att Said, sin anti-essentialistiska grundtes 

till trots, ändå inte lyckas motstå frestelsen att i polemisk iver låta antyda att orientalism 

 
is the natural product of an ancient and almost irresistible European bent of mind to 
misrepresent the realities of other cultures, peoples, and their languages, in favour of 
Occidental self-affirmation, domination and ascendancy. [And that] the European mind 
... is inherently bent on distorting all human realities other than it’s own and for the sake 
of its own aggrandisement12

 

Enligt är al-Azm är de tendenser att framställa islam som om den emanerade från ett evigt 

väsen, opåverkad av historiens, de sociala, politiska och ekonomiska faktorernas inverkan, 

som Said förknippar med orientalismen minst lika vanliga bland arabiska intellektuella, 

både religiösa och sekulära. Ja om möjligt är många arabers essentialiserande syn på sig 

själva  mycket mer extrema och förfinade än vad orientalisternas någonsin varit.           

    

Som exempel på denna tendens, som al-Azm kallar omvänd orientalism (”Orientalism in 

Reverse”), citerar han en arabisk författare, som efter att ha studerat det arabiska språkets 

ljudkvalitéer menar sig ha kommit fram till vikiga insikter om det arabiska, dess anda eller 

eviga begrepp. al-Azm påpekar att detta förfarande är exakt detsamma som den 

reduktionistiska perspektiv som menar sig utläsa något väsentligt om en hel värld genom att 

analysera dess språk. Said hade påpekat, vilket al-Azm gillande citerar, att  

 

The exaggerated value heaped upon Arabic as a language permits the Orientalist to make 
the language equivalent to mind, society, history, and nature. For the Orientalist the 
language speaks the Arab Oriental, not vice versa.13

 

Ett sådant förfarande är alltså bevisligen inte något som bara orientalisterna ägnar sig åt, 

utan är snarare legio bland araber själva.    

    

                                                 
11 Ibid., “Afterword”, s. 330f.   
12 Sadik Jalal a-Azm, “Orientalism and Orientalism in Reverse” i A. L. Macfie 2000, s. 219. 
13 Edward Said 1995, s. 321. 
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Min tes i denna uppsats är att denna typ av omvända orientalism präglar den islambild som 

muslimerna själva vill ska förmedlas i de europeiska läroböckerna, men att dessas islambild, 

som det ska visas nedan, snarare bättre stämmer överens med andan i Saids kritik.    
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UNDERSÖKNINGEN 
1. De svenska historieläroböckernas islambild 

Här ska jag undersöka tre läroböcker som är flitigt använda i den svenska gymnasieskolans 

historieundervisning idag: Alla tiders historia Maxi, Epos och Perspektiv på historien A. Dessa är 

dessutom alla både kronologiskt heltäckande och väluppdaterade. 

    

Det första man kan konstatera om skildringen av islam i dessa läroböcker är att den ägnas 

relativt litet utrymme. Fokus ligger hela tiden på den västeuropeiska kulturkretsen. Alla 

tiders historia Maxi och Perspektiv på historien A behandlar andra världsdelar överhuvudtaget 

endast när deras öden korsar de europeiska folkens, medan endast Epos försöker behandla 

dessa kulturer i egen rätt, även om de fortfarande får relativt litet utrymme i jämförelse med 

vad Europa får.  

    

Minst utrymme får islam i Perspektiv på historien A. Islams uppkomst och spridning beskrivs 

där inom ramen för kapitlet om medeltiden, men inte i den löpande texten utan i en 

faktaruta under rubriken ”Arabernas värld”. Syftet är delvis att kontrastera Europas 

primitiva tillstånd under äldre medeltid med blomstrande civilisationer i samtiden, varför 

även östromerska riket tas upp i inledningen.  

    

I en koncis men lätt läroboksprosa görs sedan en snabb teckning av ett nomadfolks 

utveckling från beduiner till imperiebyggare. Framställningen präglas av en tydlig strävan 

att undvika förmedla negativa föreställningar. Således framhävs den arabisk-muslimska 

civilisationens kulturella förfining i kontrast  mot Europas primitivitet vid samma tid.  

    

Rutan illustreras med två bilder, ett interiörfoto från Alhambraborgen, en för övrigt 

standardbild, som även flitigt figurerar i andra sammanhang och som tycks ha blivit en sorts 

evig symbol för islam och arabernas högtstående civilisation. Den andra bilden är en karta 

över ”Arabisk expansion” från Muhammeds död, då man endast kontrollerade den 

sydvästra delen av dagens Saudiarabien, till 80 år efteråt, då islam härskade över ett område 

som sträckte sig från Pyrenéerna till Samarkand.       

    

Medan islams uppkomst och Muhammeds karriär återges kort och sakligt, angrips den 

notoriskt problematiska frågan om anledningarna till islams häpnadsväckande snabba 

utbredning indirekt:  
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Under islams fana enades folken på den arabiska halvön. Med vapnens hjälp spred de 
den nya läran över Västasien och Nordafrika.14

 

Samtidigt ägnas betydligt större textutrymme åt att lyfta fram islams och arabernas 

civilisatoriska betydelse. Att de områden de erövrade och den värld de byggde snart blev ett 

centrum för kulturell blomstring betonas. Dessutom framkommer att muslimerna, trots att 

de förvisso drevs av en strävan att ”sprida sin lära och göra den till ledstjärna för 

samhällslivet”, ändå var mycket toleranta i religiöst hänseende.     

    

Det intryck av islam som denna lilla faktaruta ger är alltså av en snabbt uppflammande, 

expansionsorienterad tro, som både var offensivt missionerande och inte väjde för att 

använda våld i sin spridningskamp, men som ändå präglades av en stark kulturell vitalitet, 

vars enorma civilisatoriska bedrifter helt ställde i skuggan det europeiska samhälle, som 

hade blivit folkvandringarnas resultat.  

   

Båda lederna av denna tendens, d.v.s. att å ena sidan antyda en expansionistisk anda, och å 

andra sidan betona kulturell vitalitet hos islam, kan sägas prägla skildringen av samma 

skeende i de flesta andra svenska historieläroböckerna.  Då Alla tiders historia Maxi är tänkt 

att täcka både A och B kurserna är dess skildring av islam något mer omfattande. Därför blir 

denna tenens klarare i den. Även här skildras islam inom ramen för den äldre medeltidens 

folkvandringstid. Skeendet får rentav beteckningen ”Den arabiska folkvandringen”. Texten 

börjar också helt enkelt med att säga att ”arabiska krigare” på 600-talet började lägga under 

sig område efter område fram tills de hejdades av frankerna vid Poitiers.        

    

Frågan om de möjliga anledningarna till arabernas snabba expansion behandlas här 

ordentligt och författaren tar upp alla de vanliga förklaringsmodellerna på området. Dessa är 

dels konkret materialistiska, den arabiska halvöns överbefolkning och de omgivande rikenas 

svaghet, dels idealistiska eller ideologiska, d.v.s. aspekter som har att göra med islam som 

religion.  

    

Störst vikt lägger boken emellertid vid de senare:  

 

                                                 
14 Hans Nyström & Örjan Nyström, Perspektiv på historien A, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2001, 
s. 48.   
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Den religiösa övertygelsen är en annan förklaring till att araberna gav sig ut på krigståg 
och även till att de var så framgångsrika på slagfälten. För den som trodde på Allah  
utlova des ett härligt liv efter döden, och det säkraste sättet att nå paradiset var att med 
svärdet i hand sprida den nya läran. Den som dog i det heliga kriget, Jihad, skulle få 
omedelbar plats i paradiset. Muslimernas framgångar kunde också till en del förklaras 
utifrån islams ödestro, fatalism. Då varje människas liv enligt Koranen var förutbestämt, 
fanns det ingen anledning att frukta döden. Därför stred araberna tappert.15

 

Man lägga märke till att begreppet Jihad nämns här för första gången och översätts direkt 

med ”det heliga kriget”. Dessutom finns här tydliga spår av den gamla föreställningen om 

muslimerna som fatalistiske krigare, vilklet möjligen förstärker intrycket av islams spridning 

som en fantastiskt framvällande expansion, driven av den kraft starkt som brinnande 

ideologiskt övertygelse ger. 

    

Detta intryck späs dock inte på vidare. Tvärtom ägnar författarna mer  textutrymme åt att 

beskriva den värld som muslimerna därefter byggde som högt aktningsvärd och mycket 

framstående när det gäller vetenskap, konst, handel, navigation, medicin och politik. 

Förutom en karta över islams största utbredning åtföljes texten av en persisk 

miniatyrmålning föreställande Muhammeds himmelsfärd samt ett foto av en astrolabium. 

Läsaren ges med andra ord en komplex bild av en livskraftig religion och värld. 

 

Epos skiljer sig från de andra läroböckerna både vad gäller omfattning och perspektiv. 

Eftersom den har den uttalade ambitionen att täcka både A och B kurserna är den större och 

mer detaljerad. Texten är dessutom skriven av akademiskt verksamma yrkeshistoriker och 

inte, som i de övriga fallen, av författare som sedan länge ägnat sig endast åt att skriva 

läroböcker. (Kanske är det därför som framställningen präglas av en nykter, ”vetenskaplig” 

ton, och en omistlig historiematerialistisk lutning?)     

    

Även om det inte heller var fallet i de tidigare läroböckerna så är det i alla fall mycket 

tydligare här att islam inte är något upphöjt fenomen, som skulle kräva en särskild 

förklaring, utan ett i högsta grad jordnära, historiskt begripligt skeende. Detta illustreras av 

det sätt på vilket Muhammeds framträdande beskrivs:  

 

                                                 
15 Hans Almgren, Arne Löwgren & Börje Bergström, Alla tiders historia Maxi, Malmö: Gleerups 
Utbildning AB 2002, s. 78.  
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Omkring år 610 framträdde i Mekka en köpman som sade att Gud talade till honom 
genom ärkeängeln Gabriel. Den 40 år gamle mannen hette Muhammed.  Han uppträdde 
som profet och predikade en ny religion som han kallade islam¸ ”hängivenhet”.16      

 

Utan att behöva säga det rakt ut förmedlar författaren en högst realistisk syn på hur det hela 

kan ha gått till.  Samtidigt som han undviker att förneka äktheten i Muhammeds 

kallelsevisshet, markera han ändå en distans mot varje överidealisering av skeendet.  

Författaren betonar dessutom redan från början islams sociala kontext och skildrar dess 

framväxt och utbredning som en process pådriven av en mängd faktorer, där de politisk 

ekonomiska dock spelar en avgörande roll.  

    

Sålunda beskrivs spridningen som en sorts fortsättning på beduinsamhällets plundringståg, 

om än mer organiserad och ideologiskt motiverad och grundad i plikten att föra ”ett heligt 

krig” för att sprida tron, men vars framgång endast delvis låter sig förklaras med hänvisning 

till religiös hängivenhet och paradishopp. I själva verket spelade omgivningens svaghet en 

större roll, menar författaren.      

    

Till skillnad från de andra läroböckerna, och det större utrymmet till trots, dröjer inte 

författaren länge vid den islamska civilisationens kulturella bedrifter. De nämns och 

framhävs, men för författaren är det viktigare att lyfta fram den social politiska verkligheten.      

                                                 
16 Robert Sandberg (m.fl.): Epos. Historia för gymnasieskolans kurs A och B, Uppsala: Liber AB 1998, 
s. 74.  
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2. Falaturi och ”Islamische Selbstverständnis“ 

Hur ska vi förhålla oss till denna ”bild” av islam? Hur ska vi kunna avgöra, ifall den är ”bra” 

eller ”dålig”? Vilka kriterier ska vi använda oss av vid en sådan bedömning – varför välja 

just dem framför andra? Dessa frågor måste givetvis alltid ställas och besvaras, klart och 

tydligt, innan man kan gå vidare i en undersökning, vars syfte är att granska ”bilden” av ett 

folk, en religion, en händelse eller dylikt, i något mediesammanhang. Det finns nämligen 

knappast någon brist på förslag till relevanta kriterier, och vilket av dessa man väljer har 

naturligtvis stor betydelse för vilka slutsatser undersökningen kommer fram till.  

    

Det mest självklara tillvägagångssättet vore att jämföra denna islambild med den som 

allmänt anses vara den riktiga. Men hur ska man bestämma denna? Ska man vända sig till 

olika vetenskapliga auktoriteter på området, eller ska man vända sig till muslimerna själva? I 

bägge fallen är risken att man jämför en bild med annan ganska stor. Två internationellt lika 

erkända och renommerade islamloger som John L. Esposito och Bernard Lewis kan t.ex. 

skildra islam på så olika vis, att den ene kan finna det motiverat att anklaga den andre för att 

ge en falsk bild av religionen.  

    

Vänder man sig till ”muslimerna själva” är frågan om den riktiga bilden av islam inte 

mindre besvärlig. De som bekänner sig till islam – även om vi begränsar oss till Mellanöstern 

– är ju en grupp som består av många miljoner individer. Det säger sig dessutom självt att 

islam, med sin fjortonhundraåriga historia och transkulturella utbredning, lika lite som 

kristendomen kan vara något monolitiskt idékomplex. Följaktligen finns det idag en mängd 

olika grupper i arabvärlden, som kämpar för att just sin bild av islam ska betraktas som den 

enda riktiga.   

    

Ändå kan vi nog säga att det för våra syften är mer intressant om vi vände oss till  

muslimerna själva, än om vi sökte jämföra de svenska historieböckernas islambild med den 

som ges av den eller den västerländska professorn. Även om röstmångfalden i den islamska 

världen fyller en bred färgskala, allt från reaktionär fundamentalism till 

modernitetsbejakande förändringsvillighet, så finns det nämligen några vedertagna sätt att 

komma runt problemet.   

    

Frågan om den eventuella  korrektheten av den islambild som förmedlas i västerländska 

skolböcker är dessutom livligt diskuterad av akademiker och författare som talar inifrån den 
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muslimska traditionen. Till de tidigaste bland dessa hör den en gång i Tyskland verksamme 

(nu avlidne) iranske islamologen Abdoljavar Falaturi, som under mitten av 1980-talet 

ansvarade för en omfattande läromedelsundersökning med fokus på islambilden, först i  

tyska, men sedermera i många andra europeiska länders – däribland Sverige – skolböcker.  

    

Den svenska delen av det brett upplagda forskningsprojektet utgörs av  religionsvetaren 

Kjell Härenstams doktorsavhandling Skolboks-Islam från 1993. Där analyserar han bilden av 

islam i svenska läroböcker i främst religionskunskap under 1900-talet. Undersökningens  

”kritiska instans”, d.v.s. den bild av islam som det undersökta materialet jämförs med, är en 

med utgångspunkt i bl.a. Falaturis resonemang framargumenterad idé om en islamische 

Selbstverständnis, ”muslimernas självförståelse”.  

    

Termen är uttryckligen relaterad till den av pedagoger framhävda målsättningen för 

religionsundervisningen i allmänhet, nämligen ”att skapa förståelse” för den behandlade 

religionen. ”Muslimerna skall känna igen sig i skolböckerna” skriver således Härenstam i sin 

förklaring av termen. ”[De ska] ha känslan av att man tar deras tro på allvar och bedömer 

dem efter deras ideal.”17

    

Vad innebär då ”Islamische Selbstverständnis“? Falaturi formulerar denna i några 

småskrifter under senare delen av 80-talet, då det europeiska forskningsprojektet hade börjat 

bli allt mer omfattande. I den första av dessa skrifter, som egentligen är en sammanfattning 

av projektets resultat, Analyse der Religionsbücher zum Thema Islam, redogör Falaturi för några 

av de problem som karaktäriserar bilden av islam i dåtidens europeiska läroböcker. I en 

senare publikation, Muslim thoughts for Teachers and textbooks authors, ger han sig så på ett 

försök att artikulera en riktig bild av islam, ett försök som kan sägas nå en höjdpunkt i och 

med hans mästerligt koncisa och raka Der Islam im Unterricht (Islam i undervisningen).       

    

Mot bakgrund av den konstaterat felaktiga bild av islam i det undersökta europeiska 

läroboksmaterialet vill Falaturi i dessa mindre böcker presentera den korrekta bilden av 

religionen, en bild som både överensstämmer med inomislamska forskningsresultat av de 

                                                 
17 Kjell Härenstam, Skolboks-Islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, 
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 1993, s. 73. 
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egna värderingarna och med Sunna och Koran – dock endast med ”erkända” teologiska 

rörelser.18   

    

Här framskymtar en intressant begränsning i Falaturis ”Islamische Selbstverständnis“, som 

visar sig ha stor betydelse för hela hans kritiska resonemang. För även om Falaturi skriver 

sin text med det uttryckliga målet att formulera en bild av islam som befrämjar interreligiös 

förståelse och mångkulturell samexistens, är han likväl övertygad om att det inte är någon 

för dessa syften konstruerad bild, en sorts modern islam, som tagit intryck av nya 

förhållanden. Nej, det är snarare den evigt korrekta islam som Falaturi menar sig artikulera – 

islam som den är i fullständig överensstämmelse med sitt egentliga väsen, tycks han vilja 

säga.  

    

Redan i inledningen påpekar han således att man bör skilja mellan en islamisk praktik som 

överensstämmer med religionens ”sanna anda”, och ”ett missbruk” [som historiskt skett 

eller idag sker] i islams namn”.19 Den sanna islam påverkas eller modifieras alltså inte av 

historien eller aktuella skeenden. Människornas faktiska islam är rätt islam endast så länge 

den svarar mot det perfekta islamkonceptets oföränderlighet.     

    

Det vanligaste exemplet på en avvikelse från den korrekta islam handlar om användningen 

av begreppet Jihad i politiska syften. Falaturi förklarar att    

 

Es widerspricht dem koranischen Wesensgehalt von Dschihad, ihn als "heiligen Krieg" 
aufzufassen. Auch qital, der Krieg zum Schutz der islamischen Umma, ist kein "Heiliger 
Krieg". Krieg ist aus islamischer Sicht nie "heilig"; selbst der Verteidigungskrieg ist ein 
notwendiges Übel.20

 
[Det är att säga emot termens väsentliga karaktär i Koranen att tolka Jihad som "heligt 
krig". Även qital, krig för försvaret av Ummah, är inte ett "heligt krig". Krig är aldrig 
"heligt" i islam;  även ett försvarskrig är ett nödvändigt ont.]       

 
 

Denna misstolkning av det problematiska begreppet är snarare norm än undantag i de 

läroböcker som undersökts av forskningsprojektet. Förvisso förekommer den i endast en av 

de svenska historieböcker vi här tittat på, men enligt Falaturi är även användningen av 

                                                 
18 Abdoljavad Falaturi & Udo Tworuschka, Der Islam im Unterrich, Braunschweig: Georg-Eckert-
Institut 1991, s. 11. 
19 Ibid., s. 11.    
20 Ibid., s. 54. 
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uttrycket ”heligt krig” vid skildringen av islams spridning, som fallet var i Epos, felaktigt 

eftersom det är ett kristet begrepp, helt främmande för islam.    

    

Ändå måste Falaturi erkänna att 

 

Im Gegensatz zur koranischen Intention erhielt der Dschihad in der Zeit nach 
Muhammads Tod einen anderen Stellenwert: Weltliche Kämpfe und Kriege um 
wirtschaftliche und politische Macht erhielten eine "religiöse Weihe" , wurden zu einem 
Dschihad hochstilisiert, vergleichbar den "christlichen" Kreuzzügen. 21

 
[I motsättning till Koranens intentioner fick Jihad under perioden efter Muhammeds död 
en annan betydelse: världsliga kamper och krig om ekonomisk och politisk makt erhöll 
en ”religiös sanktion”, och upphöjdes till Jihad, jämförbar med de ”kristna” korstågen.]     
 
 

Samtidigt som han medger att något som påminde om heliga krig, och som både kan 

analysers i materialistiska termer och liknas vid de europeiska korstågen, mycket väl 

förekom under islams tidiga historia, så är det ändå inkorrekt att beteckna dem som Jihad – 

även om de enligt de krigandes egna självförståelse var det. Det samma gäller snarlika 

förhållanden i samtiden:  

 

wenn heute politisch motivierte Kriege unter dem Deckmantel des Dschihad geführt 
werden oder solche Kriege als religiös bestimmte Kriege bezeichnet werden. Es 
entspricht auch nicht dem koranischen Verständnis von Dschihad, wenn sich sogar 
Terrororganisationen diesen Namen geben. Falsch ist es, solche Aktionen als islamisch 
legitimierbare Handlungen zu bezeichnen. 22

 
[Ifall idag politiskt motiverade krig förs under Jihads täckmantel, eller ges en religiös 
bestämning, så har sådana krig ingenting att göra med den koranska förståelsen av Jihad, 
även om terroristorganisationer använder detta namn om sig själva. Det är fel att kalla 
sådana aktioner för islamskt legitima.]  

 

                                                 
21 Ibid., s. 54. 
22 Ibid, s. 56.  
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3. al-Azharakademikerna  och den ahistoriska islambilden    

Dessa sista rader skrevs många år före den 11 September. I samband med den nya situation i 

världspolitiken som kan sägas ha uppstått efter terroristattackerna har frågan om 

islambilden i skolböckerna fått en ny aktualitet.  

    

Denna gång riktades dock kritiken från andra sidan. Ett år efter de ödesdigra attackerna 

genomförde ”The American Jewish Committee” en undersökning av skolläroböckerna i 

Saudiarabien, ”The West, Christians and Jews in Saudi Arabian Schoolbooks”. Denna slog 

fast att den syn på ”de andra” som förmedlas i dessa läroböcker överträffade sina europeiska 

föregångare vad gäller medveten fördomsfullhet och faktaförfalskning. Väst framställdes där 

som en dekadent, ondskefull kultur som till varje pris borde bekämpas. 

    

Rapporten väckte uppmärksamhet och när den saudiske utrikesministern konfronterades 

med uppgifterna i det amerikanska tv-programmet 60 Minutes blev han ställd och svarade 

undvikande. Kommittén genomförde ytterligare en undersökning som denna gång tittade på 

situationen i Egypten, och kom fram till liknade resultat. 

    

De västfientliga uttrycken har tolkats som ett uttryck för en Occidentalism, d.v.s. 

orientalismens motsats: en demonisering av den västeuropeiska civilisationens 

liberala/kapitalistiska tradition genom överdrivna, karikerande och/eller direkt felaktiga 

beskrivningar. Termen myntades av författarna Ian Buruma och Avishai Margalit i en rad 

artiklar och en bok.        

    

Någon egentlig debatt om saken uppstod emellertid aldrig i Arabländerna. I stället kom 

Irakkriget att vända uppmärksamheten tillbaka till Väst. I december 2004 hölls så en 

konferens vid Arabförbundets huvudkvarter i Kairo kring temat "Euro-Arab Dialogue: The 

image of Arab-Islamic Culture in European History Books".23 En rad arabiska akademiker 

verksamma vid Al-Azharuniveristet presenterade där resultatet av undersökningar som de 

hade gjort av islambilden i flera västländer (däribland Ungern och USA men inte Sverige). 

   

 ”Bilden av araber och muslimer i europeiska läroböcker” är titeln på den rapportsamling 

som blev resultatet av konferensen. Rappoeterna är för det mesta sammandrag av längre 

                                                 
23 Dina Ezzat, ”Rewriting the text books” i Al-Ahram Weekly Online 16 - 22 December 2004 Issue No. 
721 (http://weekly.ahram.org.eg/2004/721/eg9.htm).   
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undersökningar gjorda av ett antal egyptiska akademiker verksamma vid moskéuniversitet 

al-Azhar i Kairo.24

    

Ett första genomgående drag i analyserna är att de alltid börjar med att påpeka att bilden av 

den islamska civilisationen i det undersökta skolboksmaterialet är ljus, objektiv eller 

positiv.25 I likhet med de ovan undersökta svenska historieläroböckerna, verkar alltså även 

de europeiska dito vara klara över att den värld, som uppstod till följd av islams utbredning, 

var kulturellt mycket högtstående. Allmänt anses islam ha fungerat som en förenande kraft 

med produktiva resultat. Dess roll i bevarandet och vidareutvecklandet av den antika 

lärdomstraditionen betonas.  

    

Vissa läroböcker tycks även gå något längre än de svenska, genom att påpeka islamkulturens 

alltjämt levande bidrag till den västerländska. Franska historieläroböcker nämner t.ex. att de 

arabiska muslimerna gav Europa ord som ”algebra”, ”amiral” och ”socker”.26 Amerikanska  

dito menar dessutom att araberna gav betydelsefulla bidrag till inte bara till den moderna 

naturvetenskapen, utan även till affärsverksamhetens utveckling: t.ex. idén och reglerna för 

internationella handel och sådana begrepp som ”check” och ”aktiebolag”.27        

    

Det är således tydligt, utifrån al-azharakademikernas egna beskrivningar av det undersökta 

västerländska skolboksmaterialet, att dessa historieläroböcker ingalunda förmedlar en bild 

av islam som en mörk, bakåtsträvande eller kulturellt improduktiv religion, utan snarare 

tvärtom. Detta nämner de dock alltid i korta formuleringar, oftast i inledningen av sina 

texter, pliktskyldigt och snabbt, som om det vore fråga om en mindre, eller föga 

betydelsefull detalj.  

    

                                                 
24 Dessa rapporter publicerades sedan i sin helhet på den officiella islamsajten www.islamonline.com. 
Dessa, som för det mesta publiceras i sin arabiska originalversion, finns idag under titeln ”surat al-
arab wal-muslimin fi al manahig al-iropiya” (Bilden av araber och muslimer i de europeiska 
skolplanerna) på adressen http://www.islamonline.net/arabic/arts/2005/01/article06.shtml, En 
engelsk översättning av några av dem finns på (http://www.islam-
online.net/English/artculture/2005/01/article08-6.shtml). Den följande analysen grundar sig främst 
på närläsning av de arabiska originalen. 
25 Det gäller t.ex. rapporterna om Englands, USA:s, Italiens och Frankrikes skolböcker. 
26 Mustafa al-Haluji, ”Surat al-arab wal muslimin fi al kutub al dirasia fi faransa  (Bilden av den 
islamsk-arabiska kulturen i de franska skolböckerna)”  
http://www.islamonline.net/arabic/arts/2005/01/article06_01.shtml.  
27 Ahmed Bin Abdullah Bunyan 
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Sålunda åtföljes de knappa sammandragen av den ljusa sidan med påpekandet att ”om 

bilden av [den arabisk-islamska] civilisationen är positiv, så förblir bilden av islam 

negativ”28. Denna distinktion, mellan islam som kultur/civilisation med en historia, och 

islam som religion i en abstrakt eller teologisk mening, spelar för övrigt en viktig roll i al-

azharakademikernas i stort mycket kritiska läsningar av de europeiska historieläroböckerna. 

Enligt de är nämligen bilden av islam som religion där präglad av fördomar, missförstånd 

och även en del rena faktafel.  

    

Det som man främst finner vara anmärkningsvärt är dock upplevelsen att islam framställs 

som en krigisk religion. Här spelar begreppet Jihad en central roll. I själva verket är större 

delen av kritiken, i så gott som samtliga rapporter, en analys av hur felaktigt detta begrepp 

tyds och presenteras i de undersökta historieläroböckerna. Resonemanget är ofta präglad av 

en tydligt uppretad ton, och flera gånger tycker sig granskarna nästan ana en linje av 

medveten illvillighet bakom feltolkningarna, som om det på något sätt varit skolböckernas 

mening att vilseleda sin unga publik i syfte att grundlägga en fientlig inställning till islam.       

    

Bortser man från denna konspiratoriska ådra är poängen dock ändå klar. Samtliga 

akademiker menar sig klart urskilja en tendens, där en oriktig förståelse av Jihad kopplas 

samman med islams tidiga spridning på ett sätt som de menar ger intrycket av en aggressivt 

expansiv religion. Den vanligaste – och mest flagranta – feltolkningen är att översätta Jihad 

med ”heligt krig”. Så är det, som vi såg, i Alla tiders historia Maxi. Jihad nämns dock inte alls i 

de övriga två svenska historieläroböcker som vi undersökt. Däremot använder Epos direkt – 

dock utan att nämna Jihad – ”heligt  krig”, medan Perspektiv på historien A säger att islam 

spreds med ”vapnens makt”.         

    

Alla tre strategier stämmer emellertid överens med det mönster, som de arabiska granskarna 

menar är upprörande. I rapport efter rapport betonar de att Jihad – från roten j-h-d (ung. 

”ansträngning”) – har den primära betydelsen av ”inre kamp”. Det handlar med andra ord i 

första hand om ett andligt företag att besegra det onda inom sig själv. Till stöd för denna 

tolkning nämner man en Hadith där profeten skiljer mellan ”den stora jihad”, syftande på 

den själsliga mödan att bli en bättre människa, och den lilla jihad”, syftande på ett fältslag 

mot icke-troende, som han just vunnit.  

    
                                                 
28 Mustafa al-Haluji, ibid. 
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Men även om Jihad tydligen kan användas för att beteckna en världslig strid mot konkreta 

fiender, så ska det i alla fall definitivt inte översättas med ”heligt krig”, i meningen av en 

religiöst sanktionerad offensiv, väpnad kamp för att sprida tron! Så gott som samtliga 

författare är noga med att påpeka att något sådant överhuvudtaget saknar stöd i islam. Själva 

uttrycket ”heligt krig” saknar någon motsvarighet i muslimsk terminologi. Egentligen är det 

helt och hållet ett västerländskt begrepp, som avser de kristna korstågen.           

    

När Jihad används i betydelsen av väpnad kamp så är denna en defensiv dito. Blir man 

angripen, vilken man ofta blev under islams formationsperiod, är det tillåtet att bära vapen 

för att försvara sig. Däremot ska man inte starta Jihad för att motivera ett oprovocerat 

angrepp. Allra minst är jihadbegreppet ämnad att berättiga militära anfall vars syfte är att 

sprida islam, eller attackera otrogna bara för att de är otrogna. Poängen är att det i slam inte 

finns någon stöd för våldsamt förfarande i den rätta trons namn.  

    

Till det som upprör alazharakademikerna mest hör tendensen hos vissa i läroböcker att i 

anslutning till en diskussion om Jihad så diskuteras även radikala rörelser inom islam idag 

och terrorism som motiveras med hänvisning till islam. Samtidigt kan de i likhet med 

Falaturi inte förneka att Jihad både i historien använts och idag används av olika muslimska 

grupper för att motivera just vålds- och krigshandlingar, som har en tydlig offensiv prägel 

och vars motivgrunder även formuleras i termer av att bekämpa de otrogna och vilja sprida 

islam.  

    

Men här återvänder alazharakademikerna till distinktionen mellan islam som en 

kultur/civilisation med en viss historia, och islam i en abstrakt teologisk bemärkelse. Denna 

distinktion framträder som tydligast i detta citat från rapporten om de italienska 

historieläroböckerna:      

 

وعلى وجه العموم فإننا ندرك بوضوح أن آتب التاريخ في إيطاليا دائما ما تخلط بين التاريخ السياسي للدولة اإلسالمية والدين  
اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمةِ {: اإلسالمي، والبون بالطبع شاسع بينهما؛ فالقرآن يأمر بمخاطبة غير المسلمين طبقا آلداب الحديث

ولآلخرين حق القبول وحق الرفض، أما ما قام به بعض الحكام ) 125: النحل(} ْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُنَواْلَم
المسلمين من نشاط سياسي فقد جاء بفكر رجال السياسة الذين يريدون توسيع رقعة دولتهم، وتوحيد ملكهم، وال ننكر أنهم 

تحقيق أهدافهم السياسية هذه، ولكن اإلسالم آعقيدة، إنما يدعو إلى احترام اإلنسان عموما وعدم االعتداء عليه استخدموا اإلسالم ل
أو على ماله، ويمنع بجزم إجباره على التحول عن دينه والدخول في دين اإلسالم؛ فحرية االعتقاد مكفولة ومضمونة للجميع بنص 

)256: البقرة(} َال ِإْآَراَه ِفي الدِّيِن{) 29: الكهف(} بُِّكْم َفَمن َشاَء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاَء َفْلَيْكُفْرَوُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّ{: القرآن الكريم . 29

 

                                                 
29 Salah Ramadan al-Saeed, ”Surat al-islam wa-il-muslimin fi kutub al-tarikh fi madaris italia (Bilden 
av islam och muslimerna i italienska historieläroböcker).   
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[I allmänhet kan vi klart se att de italienska historieläroböckerna alltid blandar ihop den 
islamska statens politiska historia och islam som religion. Skillnaden mellan dessa är 
emellertid mycket stor. Koranen föreskriver ju att man tilltalar icke-muslimerna i enlighet 
med samtalets etik ”Kalla till din Herres väg med vishet och lämpliga föreställningar, och 
argumentera med de på det sätt som är lämpligast”. De andra har då rätten att acceptera 
eller vägra.  
   Det som  vissa av islams ledare har gjort är ett resultat av att de varit och tänkt som  
politiker, i syfte att utvidga sin stats territorium eller förena sina kungadömen. Vi 
förnekar inte att de använde islam för att förverkliga dessa politiska mål, men islam 
såsom doktrin och lära föreskriver att man respekterar människor i allmänhet och inte 
förgriper sig på någons egendom samt förbjuder muslimen starkt att tvinga icke 
muslimen att byta religion till islam. Trosfriheten är nämligen garanterad alla i koranen]         

 

Vad det här handlar kan alltså sägas ytterst vara ett försök att försvara den rena läran mot 

historien. Åtskillnaden mellan religion och historia, som inte heller de svenska 

historieböckerna gör, innebär att man kan presentera islam från sin bästa sida, d.v.s. såsom 

den ser ut inom ramen för ett teologiskt/filosofiskt sammanhang. Ur den synvinkeln är 

islam en nära nog pacifistisk religion, som avvisar alla former av offensiv aggressivitet, och 

endast tillåter våld i försvarssyfte. Varje koppling eller antydan om en koppling – i ord eller 

bild – är därför enligt de muslimska författarna felaktig, missvisande, illvillig.  

    

Denna poäng betonas så intensivt att det tycks som om dessa författare överhuvudtaget vill 

avvisa idén om islam som en missionerande religion.  Koranversen  ”inget tvång bör finnas i 

religionen” citeras gång på gång. Samtidigt är kravet på en sorts ahistorisk islambild dock 

inte genomgående:  vissa av författarna klagar tvärtom över att vissa saker inte sätts i sitt 

historiska sammanhang. Åter handlar dessa saker emellertid nästan uteslutande om faran av 

att förmedla en bild av islam som en aggressiv religion. Då vill de att man ska tolka sådant 

som vissa av Muhammeds uttalanden i anslutning till Jihad inom ramen av sin specifika 

historiska kontext.        
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 AVSLUTNING  
Sammanfattning 

Edward Saids kritik av främst den västeuropeiska kulturens negativa bild av framförallt den 

arabisk-islamska civilisationen formulerades i boken Orientalism. Denna kritik föddes inom 

ramen för en specifik historisk kontext. Arabernas spända relation med väst hade gått in i ett 

nytt skede av intensifierad konflikt. Avkoloniseringen var så gott som avslutad, men det 

fanns ändå en stark känsla av kvardröjande västerländsk hegemoni i speciellt arabländerna.         

 

Saids grundläggande tes var att man i väst i och med imperialismens epok gav nytt liv till 

skellångt gamla föreställningar om den arabiske muslimen som en i jämförelse med europén 

radikalt annorlunda människa. Skillnaden rekonstruerades dock nu som ett ontologiskt 

brott. Orienten kom på ett helt annat sätt än förr att framställas som ”en annan värld”, 

befolkad av varelser och styrd av sociala lagar vars studium tarvade andra intellektuella 

redskap, än de man använde för att studera den vite mannens värld. 

 

Denna värld ansågs nu emanera ur ett evigt orientaliskt väsen, med fasta karakteristika, som 

gång efter annan visade sig i nya skepnader, men som ständigt var sig likt. Historiska 

förhållanden, och ekonomiska och sociala faktorer, ansågs ha mindre värde som 

förklaringsvariabler för förståelsen av aktuella skeenden i dessa länder, än den en gång för 

alla definierade orientaliska naturen. 

 

På så sätt är Saids kritik i själva verket en vädjan om att se att alla människor som 

människor, att överge idén om vissa folks grundliga ”annorlundhet”. Det finns inget evigt 

Orient eller Islam. Människans verklighet – där som här – är ständigt föränderlig. P.g.a. Saids 

överhettade polemiska ton och den närmast kompromisslöst västfientliga orienteringen i 

hans kritik gav Saids idéer emellertid upphov till den falska tron att den typen av 

essentialiserande föreställningar som han förknippar med orientalismen endast kommer från 

väst gentemot folket i Mellanöstern. 

 

Som kritikern Sadik Jalal al-Azm har visat är det snarare tvärtom så att många arabiska 

intellektuella ger uttryck för en ännu mer förenklande föreställning om sig själva, sin kultur 

och sin religion än någonsin orientalisterna. Denna breddning av Saids kritik torde göra oss 

försiktiga då vi närmar oss vad muslimerna själva menar är den korrekta bilden av islam.  
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En genomgång av de svenska historieläroböckerna visar att dessa är i full överensstämmelse 

med andan i Saids kritik. Muslimerna och islam behandlas som historiska fenomen, styrda 

av samma sociala och ekonomiska faktorer som de som format de västeuropeiska 

samhällena. Ändå är islambilden där ofta utsatt för kritik från intellektuella och akademiker 

som talar inifrån den islamska traditionen. Här har jag studerat två sådana kritiska läsningar, 

som främst riktar sig mot europeiska historieläroböckers skildringar av islam. Det är dock 

läsningar som vi kan säga i viss grad även gäller de i denna uppsats undersökta svenska 

historieläroböckerna. 

   

I denna kritik finns det en dominerande tendens. Den handlar om ett medvetet och envist 

försök att skilja mellan islam så som den är i den konkreta, tidsliga erfarenhetsvärlden – 

polymorf och, som många andra missionerande idéer, oändligt anpassningsbar till skiftande 

krafters ändamål – och islam som en evig sanning, skild från och upphöjd över tidens och 

den faktiska världens virrvarr av krafter och begär. Vad det handlar om är alltså ett försök 

att ahistoriesera islam: en plädering för att den endast ska fattas i en teologisk/filosofiskt 

bemärkelse. 

    

Förvisso förekommer det, som vi såg, att de muslimska författarna hävdar att ett visst 

uttalande i Koranen eller Hadith inte ska förstås – som annars – i enlighet med 

textsammanhangets allmänna riktning, utan även sättas i en historisk kontext. Men detta 

sker endast i de fall då denna historiska kontext begränsar giltigheten av formuleringar, som 

annars hade kunnat modifiera den idealbild av islam, som det ahistoriserande 

tillvägagångssättet i själva verket vill försvara        

    

Enligt denna idealbild, som för de muslimska författarna utgör den kritiska instans, mot 

vilken de europeiska läroböckerna döms, saknar islam helt ideologiska inslag som kan ge 

upphov till anfallskrigiska tendenser; det kristna begreppet ”heligt krig” saknar en 

motsvarighet i den islamska traditionen. Jihad är väsentligen ett andligt begrepp, som ska 

materialiseras i själv- och världsförbättrarnit. Det får en krigisk innebörd endast när 

samhället utsätts för fientliga angrepp och är i uppenbart behov av försvar. 

    

Även om man kan finna många exempel, såväl från historien som från samtiden, som visar 

att Jihad, tvärtemot vad den riktiga islam i enlighet med denna idealbild föreskriver, tolkats 

och praktiserats just som ett ”heligt krig”, där syftet uppenbarligen varit aggressiv 
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expansionism, så bör man enligt de arabiska författarna bortse från dessa omständigheter 

och hålla sig till den evigt korrekta islam. 

    

Det är också uppenbart, att de europeiska lärobokstexternas nyktra distans till frågor som 

har att göra med religion överhuvudtaget irriterar de muslimska författarna när islam 

kommer på tal. För dem är det alltjämt ett tecken på bristande respekt eller oförlåtlig 

illvillighet att t.ex. säga att ”Muhammed hade visioner om en kontakt med Gud”, istället för 

att säga att han ”besöktes av ärkeängeln Gabriel och därigenom fick meddelanden från 

Gud”, som är den religiöst färgade islamska historieskrivningens officiella version. Det är 

som om dessa författare vill försvara en bild av islam som ett bokstavligt talat gudomligt 

fenomen.  

 

Slutsats 

Vi kan därmed också konstatera att denna de muslimska författarnas idealbild av islam är, i 

likhet med den som formuleras inom ramen för den av Edward Said kritiserade 

orientalismen, både essentialiserande och icke-humanistisk. I likhet med orientalisterna tycks 

de muslimska författarna nämligen vilja säga att ”islam är islam”: den är alltid på ett visst 

sätt och när den faktiska verklighetens islam inte stämmer överens med denna ”riktiga 

islam” måste vi ignorera verkligheten eller tolka den på ett annat sätt.    

    

Genom denna tendens, men även genom besattheten av språkanalyser, stämmer dessa 

författares orientalism mer med den som al-Azm kallade omvänd orientalism. Till skillnad från 

den som Said kritiserade är denna orientalsims syfte att framställa islam och araberna i en 

positiv dager. 

    

Man kan då undra ifall en sådan idealiserad islambild verkligen är önskvärd och ifall de 

europeiska läroböckerna verkligen förtjänar klander om deras skildringar inte 

överensstämmer med denna.     

 

Avslutande egna reflexioner 

Den arabisk-islamska kulturen och den västerländskt europeiska kan idag upplevas som två 

distinkta universum. Man har dock med rätta påpekat att de snarare torde betraktas som 

syskoncivilisationer. Inte bara vad gäller grundläggande religiösa föreställningar, utan även 
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ifråga om kulturarv och filosofisk orientering, kan de sägas utgöra en och samma värld. 

Detta visar sig tydligt om man t.ex. jämför bägge med den ostasiatiska kulturkretsen.  

    

Släktskapet går igen även i fråga om uppkomstperioden: båda kan sägas ha fötts i samband 

med att  antikens Medelhavsgemenskap började upplösas under senare halvan av 1000-talet 

e.Kr.  

    

Kristendomen, som från början egentligen var en av judendomens esoteriska kulter, hade 

genom senantikens påverkan och senare förvandling till romersk statsreligion utvecklats till 

en universalistisk lära, med manikeiska drag och en missionerande anda. Blandad med de 

germanska folkens redan krigiska traditioner fick kristendomen sedan en militant prägel, 

som i sina vanligaste manifestationer låg i diametral motsättning till det budskap, som 

predikas av evangeliernas kristusgestalt. En av dessa manifestationer var de ökända 

korstågen för att befria det Heliga Landet.     

    

Också araberna, som även de vid samma tid levde i spridda stamsamhällen – många  gånger 

precis som germanerna med röveriet som yrke i en nomadtillvaro – övergav sin polyteistiska 

tro till förmån för en enhetsideologi. På samma sätt som den samtida kristendomen var 

denna en legering mellan judiska kultelement, gammalkristna föreställningar och eget 

material. Och likaså menade den sig sitta inne med en sanning, som utesluter alla andra, och 

som därför måste gälla för alla människor.  

    

I och genom denna likhet kan man dock säga att en skillnad grundlades, som med tiden 

utvecklats till en allt bittrare fiendskap. Varken islam eller kristendomen skulle i sin 

historiska praktik visa sig vara särskilt intresserade av att acceptera den andres världsbild 

som fullt förenlig med den egna. Som kulturfolk med en strak självkänsla och nyvunnen 

makt var också araberna naturligt nog intresserade av att vidga sina domäner så lång det 

gick.  

    

Då de till en början var den starkare parten behöll de också länge initiativet. Efter att ha 

stärkt en centraliserad kontroll över sitt ursprungsområde – den arabiska halvöns södra del – 

började de sprida sitt rike och sin religion även till områden som sedan antiken tillhört den 

kulturkrets som haft sitt centrum i Medelhavet (Syrien, Palestina, Nordafrika). Sedan 

fortsatte de över Gibraltar och in mot det västeuropeiska hjärtlandet.    
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Bl.a. härigenom präglade de hos européerna en skräckinjagande bild av sig själva som en 

mäktigt framrusande offensiv, driven av en brinnande ideologisk expansionism. 

Motoffensiven, när det väl kom, kunde därför länge hämta stärkande näring ur denna källa 

av rädsla. Korstågen var onekligen till stor del ett försök att tränga ut de muslimska araberna 

från områden som de kristna européerna betraktade som egna. De skulle så småningom 

lyckas helt endast i den iberiska halvön.      

    

Av olika anledningar började den arabisk-islamska kulturen tappa övertaget och från slutet 

av den tidigmoderna tiden hamnade den mer och mer på efterkälken, medan den 

västeuropeiska tog ledningen. Men att européerna därmed blev mäktigare innebar inte att de 

därmed blev bättre människor – i betydelsen rättvisare, ädlare, morslikt godare – än vad 

araberna hade varit när de var den starkare parten. Då båda är framförallt människor är det 

rimligt att anta att båda styrs av samma mekanismer.   

    

De muslimska författarna i denna uppsats, i synnerhet al-azharakademikerna, talar utifrån 

den samtida arabiska perceptionen av att vara i underläge. Man känner sig angripen, 

föraktad och orättvist behandlad av väst.  De lägger sig därför i en given offerposition, som 

genererar ett bestämt synsätt och tvingar resonemanget i en viss logik.  

    

Att förklara islams snabba utbredning delvis med hänvisning till kallelsevisshet och 

brinnande övertygelse om en gudomligt sanktionerad offensiv att sprida sanningen, en 

innebörd av heligt krig som bevisligen utgör en av jihadbegreppets många dimensioner, är 

helt i sin ordning, både med tanke på källorna och en långvarig arabisk självförståelse. Gjord 

i västerländska läroböcker framstår det dock i de muslimiska akademikernas ögon som en 

förfalskning, ja en sorts övergrepp.  

    

Det man utgår ifrån är dock en mycket förenklande och begränsad självbild, som i syfte att 

förmedla en överdrivet och därför omänskligt positiv bild av islam hamnar i den omvända 

orientalismens fälla. Därför är det ironiskt nog en av Siads ärkeorientalister30, den 

                                                 
30 Bernard Lewis tillhör de orientalister som Edward Siad utsätter för en mycket hård och frän kritik. 
Enligt honom tillhör Lewis den särskilt farliga sortens orientalister, som utgår från en lika tydlig som 
dold politisk agenda, vars egentliga syfte är att befästa en föreställning om araber och islam som  
essentiellt annorlunda och underlägsna. Saids text får överhuvudtaget en tydligt föraktfull ton när han 
behandlar Lewis, som om han talade om en öppet framhärdande rasist. Ofta tycks dock detta snarare 

 28



välrenommerade men kontroversielle amerikanske islamologen Bernard Lewis islambild 

som idag tycks ge den mest realistiska skildringen av den arabisk-islamska kulturens 

utvecklingen och samtida dilemma.    

    

I sin internationellt bästsäljande bok The Crisis of Islam (med den talande undertiteln Holy 

War and Unholy Terror) betonar också han att man bör skilja mellan islam som religion och 

islam som civilisation, men han menar att den historiska dimensionen är minst lika viktig för 

den totala bilden av islam som den teologiskt filosofiska.31       

                                                                                                                                                        

    

Till skillnad från både Falaturi och de arabiska akademikerna från al-Azhar är Lewis främst 

sysselsatt med just islams historia. Följaktligen studerar han islams lära inte som en abstrakt 

eller ideal företeelse, utan som en historisk manifestation. Enligt honom har begreppet Jihad, 

även om man begränsar sig till Koranen, en dubbel betydelse: det är både ett andligt begrepp 

och ett ideologiskt verktyg för expansionism. Det är dock ett faktum att ”For most of the 

recorded history of Islam, from the lifetime of the Prophet Muhammad onward, the word 

jihad was used in a primarily military sense.32

   

Saids perspektiv och teorier i Orientalism har med tiden kommit att bilda skola (postkoloniala 

studier). Idag är undersökningar om ”Västerlandets negativa föreställningar om De Andra” 

ett av de stående inslagen i de humanistiska studiernas normalvetenskap. Alla typer av 

texter, från tankspridda resenärers dagboksanteckningar till statligt sanktionerade 

vetenskapliga mastodontverk har rannsakats på jakt efter maktens subtila mekanismer, som 

gång efter annan hittats gömda bakom tillsynes oskyldiga formuleringar och förment 

objektiva perspektiv.  

    

De flesta undersökningarna utgår dock från den färdiga tesen att denna typ av förenklande 

föreställningar endast kommer från väst gentemot ”de andra”, framförallt islam. Orientalism 

har på så sätt blivit en teoretisk maskin, som ständigt bekräftar sig själv. Det viktigaste tycks 

oftast vara den moraliska plikten att attackera den västerländska imperialismen. Lyckas man 

ännu en gång visa att väst försökt förtrycka de svaga i tredje världen så har man ansett sig ha 

gjort rätt och tillräckligt. 

 
bero att Said saknar argument mot Lewis drabbande kritik av Orientalism. För en tydlig illustration av 
detta se t.ex. Bernard Lewis, 2000 (hela artikeln) och Edward Said 1995, s. 342-47.     
31 Bernard Lewis, The Crisis of Islam. Holy War and Unholy Terror 
32 ibid 32.  
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Det enda som man därmed lyckas göra är dock att befästa bilden av araberna som ett 

viljelöst offer. Tvärtemot Saids uttalade intentioner, men i enlighet med den i hans kritik 

dominerande ådran av onyanserade utgjutelser över Västerlandets illgärningar,  

återproducerar dessa ”islamologer” och mellanösternkännare samma idiotiskt förenklande 

bilder av sina studieobjekt, som de regelrätta orientlisterna av 1800-tals virke en gång gjorde. 

Med sådana vänner behöver araberna inga fiender! 
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