
  

 
 
Linköpings universitet 

Lärarprogrammet 

Religionsvetenskap 

Kurskod: 9REA41 
 

 

Judendom och läromedel 
En diskursanalys av läromedel i 

religionskunskap utgivna under åren 1980 - 

2009 
 

Lovisa Sjölund 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Examensarbete 15 hp Handledare: Åse Piltz 

Höstterminen 2013  Examinator: Håkan Ulfgard 

LIU-LÄR-RE--13/003--SE. IKK 

 



 

 

 

 

 

Institutionen för kultur och 

kommunikation 

581 83  LINKÖPING 

 

 

Seminariedatum  

10/1 2014 

Språk Rapporttyp ISRN-nummer  
Svenska 

Swedish 

Examensarbete avancerad nivå  LIU-LÄR-RE--13/003--SE. 

Titel  

Judendom och läromedel - En diskursanalys av läromedel i religionskunskap utgivna mellan 

åren 1980 - 2009 

Title  

Judaism and textbooks - A discourse analysis of textbooks in religious studies published 

between the years 1980 - 2009  

Författare  
Lovisa Sjölund 

Sammanfattning  

Judendom och läromedel är en producerande uppsats som undersöker om presentationen och 

synen på judar i religionsläromedel har förändrats under åren 1980 till 2009. Den har även 

som mål att se om judendomen har fått minskat utrymme i läroböckerna. Uppsatsen 

undersöker också om sociala och politiska strömningar som muslimsk invandring, boken 

…om detta må ni berätta… samt oroligheterna i Israel och Palestina kan ha påverkat hur 

kapitlen om judendomen utformats. 

 

Slutsatsen blev att judendomen har fått minskat utrymme i läroböckerna i religionskunskap 

samtidigt som kapitlen om islam har utökats. I vissa fall kan man även se att de ovannämnda 

sociala och politiska processerna har tendenser till att ha påverkat författarnas text. 

Genomgående var att de flesta författare knappt berörde Förintelsen och staten Israels 

tillkomst och utveckling.  

 

 

Nyckelord  
Diskursanalys, religionsläromedel, judendom 

 



 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ......................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställning ......................................................................................... 3 

1.3 Avgränsningar ........................................................................................................ 3 
2. Teoretisk utgångspunkt och metod ................................................................................. 5 

2.1 Michel Foucault och diskurs .................................................................................. 6 
2.2 Socialkonstruktionism ............................................................................................ 7 
2.3 Diskursanalys ......................................................................................................... 9 

2.4 Norman Fairclough och hans kritiska diskursanalys ........................................... 10 
2.5 Tillämpning .......................................................................................................... 13 

3. Forskningsläget .......................................................................................................... 15 

4. Definitioner ................................................................................................................ 21 
5. Bakgrund .................................................................................................................... 23 

5.1 Lärobokens utveckling ......................................................................................... 23 

5.2 Läromedel och dess granskning ........................................................................... 23 
5.3 Judarna och judendom ......................................................................................... 25 
5.4 Judendomen i Sverige .......................................................................................... 27 

6. Undersökningsdel ......................................................................................................... 29 
6.1 Liv, människa, mening (1980) ............................................................................. 29 

6.2 Tro i tid och rum (1988) ....................................................................................... 30 
6.3 Religionskunskap – med etik och livsfrågor (1991) ............................................ 32 
6.4 Religionskunskap för gymnasiet (1999) .............................................................. 35 

6.5 Människa och tro (2003) ...................................................................................... 37 

6.6 Religion och sånt (2009) ...................................................................................... 39 
7. Diskussionsdel .............................................................................................................. 42 

7.1 Metod ................................................................................................................... 42 

7.2 Undersökning ....................................................................................................... 42 
7.3 Resultat ................................................................................................................ 52 

7.4 Förslag till fortsatt forskning ............................................................................... 53 
Referenser ......................................................................................................................... 54 

Läromedel .................................................................................................................. 54 
Referenser .................................................................................................................. 54 

Internetkällor .............................................................................................................. 59 
 



 

 

 

1 

1. Inledning 
Under 1800-talet och 1900-talet skedde den primära religionsundervisningen under ämnet 

kristendomsundervisning men 1969 blev det en förändring i och med den nya läroplanen 

för grundskolan, Lgr69. Det nya namnet för ämnet blev religionskunskap och nu skulle 

även de övriga världsreligionerna bli inkluderade i undervisningen. Anledningen till bytet 

av namnet ansåg Skolverket vara att världen hade blivit mer internationaliserad och att 

religioner satte sin prägel på samhället och världen.
1
 I läroplanen får judendomen ett 

speciellt fokus och nämns, förutom kristendomen, på flest ställen i texten. Detta förklaras 

av läroplanen att judendomen är kristendomens grund.
2
 I och med 1969 ändrades synen 

på och beskrivningen av judendomen i den nya läroplanen och den blev nu en del av den 

religionsdiskursen i den svenska skolan. 

 

Efter 1969 förändrades det svenska samhället och Sverige blev allt mer mångkulturellt. I 

nutid är judendomen inte längre den största minoriteten bland de abrahamitiska 

religionerna. Från att det har varit cirka 10 000 muslimer i Sverige under 1970-talet (de 

flesta gästarbetare) till att idag bestå av ungefär 400 000, samtidigt som judarna i Sverige 

har legat stadigt under åren på cirka 17 000
3
, har detta lett till att islam har fått ett större 

fokus inom den allmänna diskursen
4
.  

 

Under 1980-talet och 1990-talet blev det en ökning av antisemitismen i Sverige. En effekt 

av detta var att det blev en våg av Vit Makt-grupper.
5
 Tillsammans med band som Ultima 

Thule, Dirlewanger, Skrewdriver och Midgårds Söner slog Vit Makt-musiken igenom 

bland ungdomarna.
6
 Vit Makt-musiken blev så pass uppmärksammad att 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, publicerade en rapport om Vit Makt-musik.
7
 1997 

                                                 
1 Skolverket (1969). Läroplan för grundskolan 1969. Stockholm: Skolverket, 175f 

2 Skolverket (1969), 175ff 

3 Dencik, Lars (2006). Judendom i Sverige - en sociologisk belysning. Uppsala: Swedish science press, sid 

25 

4 Karlsson, Ingmar (2010). En delad värld - islam och Europa. I går, i dag och i morgon. Falun: Wahlström 

& Widstrandsid 119ff 

5 Lööw, Heléne (2000). Nazismen i Sverige 1980-1999. Stockholm: Ordfront sid 120 

6 Lööw, sid 186, 194, 198f 

7 Brottsförebyggande rådet (1999). Vit maktmusik 1999:10. Stockholm: CE Fritzes AB/Brottsförebyggande 

Rådet 
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utfördes det en undersökning som BRÅ och Centrum för invandringsforskning stod för 

där det visade sig att 66 procent av ungdomarna som tillfrågades var helt säkra på att 

Förintelsen hade ägt rum, 34 procent var alltså inte säkra.
8
 Resultatet av undersökningen 

var en av orsakerna till att dåvarande statsminister Göran Persson 1998 startade 

informationssatsningen Levande historia och boken …om detta må ni berätta…: En bok 

om Förintelsen i Europa 1933-1945 gavs ut till skolor runt om i landet i syfte att öka 

medvetenheten.
9
 

 

I nutid har diskursen kring judar främst handlat om den nya ökande antisemitismen. 

Exempel på detta är debatten kring hur det öppet nazistiska Svenska motståndsrörelsen 

tilläts att demonstrera i Stockholm under 75-årsdagen av kristallnatten. Även faktumet att 

judarna i Malmö känner sig så pass utsatta att den internationella judiska 

människorättsorganisationen Simon Wiesenthal center 2010 utfärdade en varning för 

resor till Sverige.
10

  

 

I och med de växlande diskurser och sociala praktiker som formar omvärlden och även 

skolans värld fann jag ett intresse för att se om det även påverkar läromedel. Som 

blivande gymnasielärare anser jag att det är viktigt att vara insatt i källkritik och vara 

medveten om att läromedel inte är helt objektiva samt att även lära ut detta till eleverna. 

En människa är aldrig ett oskrivet blad och en författares egna synvinklar och åsikter 

kommer alltid att speglas i dess texter. Som lärare vill jag undvika att hamna i situationen 

där jag förlitar mig allt för mycket på läromedel när jag planerar lektioner. Detta är 

anledningen till att jag har valt att analysera läromedel, för att se hur de kan skilja sig från 

varandra och ta med den kunskapen när jag själv blir praktiserande lärare.  

                                                 
8 Statens Offentliga Utredningar (2001). Forum för Levande historia 2001:5 Stockholm: Statens Offentliga 

Utredningar., sid 34 

9 Statens Offentliga utredningar (2001), sid 36, Bruchfeld, Stéphane och Levine, Paul A., (1998). "…om 

detta må ni berätta…": en bok om förintelsen i Europa 1933–1945. Stockholm: Regeringskansliet 

10 Rosander, Jacob (2013). “Nazistdemonstration i centrala Stockholm”, Dagens nyheter. (8/11 2013)  

http://www.dn.se/sthlm/nazistdemonstration-i-centrala-stockholm/ Hämtad: 12:30 25/11 2013 

http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=4441467&ct=8971903#.U

pM1H8Q2aEw Hämtad: 12:32 25/11 2013 

http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=4441467&ct=8971903#.UpM1H8Q2aEw
http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=4441467&ct=8971903#.UpM1H8Q2aEw


 

 

 

3 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det svenska samhället samt diskursen kring judar och judendom har förändrats stort i 

modern tid. Förändringar som att judendomen under 1980-talet gick från att ha varit den 

största abrahamitiska minoriteten i Sverige till att bli den minsta, den ökade 

antisemitismen under 1990-talet och ...om detta må ni berätta...
11

 samt 2000-talets ökade 

invandring av människor från Mellanöstern. Mitt syfte med uppsatsen är att se om 

läromedelsförfattarnas syn på judendomen har förändrats från 1980 till 2009, om 

judendomen har fått en mindre plats i läromedlen i religionskunskap samt om sociala 

strömningar och praktiker har påverkat författarna. 

 

1. Har presentationen av och synen på judar och judendomen i läromedel i 

religionskunskap för gymnasiet förändrats under åren 1980 till 2009?  

2. Kan sociala och politiska strömningar som ökad muslimsk invandring, boken ...om 

detta må ni berätta...
12

, samt oroligheter i Israel och Palestina ha påverkat 

läromedelsförfattarnas utformning av kapitlen om judendomen i 

religionskunskapsböcker?  

 

Undersökningen sker genom en diskursanalys av sex olika läromedel, två från var sitt 

decennium.  

1.3 Avgränsningar 

För att uppsatsen ska bli i rätt omfattning har jag valt att fokusera mig på 1980-talet och 

framåt i och med att det var då Sverige blev mer mångkulturellt än tidigare. Två 

läromedel från varje decennium har valts ut. Urvalet har skett genom en randomiserad 

selektion gällande författare och titel. Det jag främst har haft som utgångspunkt i mitt val 

av läromedlen är att det är ett lämpligt tidsintervall mellan böckerna och därefter har jag 

valt böckerna utifrån förlag.  

 

Böckerna jag har valt att studera är Liberläromedels Liv, människa, mening - 

religionskunskap för gymnasieskolan från 1980 av Egon Andersson, Arne Löwgren och 

                                                 
11 Bruchfeld & Levine 

12 Bruchfeld & Levine 
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Anders Törnvall. Tro i tid och rum - religionskunskap för gymnasieskolan av Arne 

Löwgren, Bo Ahlberg och Lars Ryberg. Sten Rodhe och Bo Nylunds bok 

Religionskunskap - med etik och livsfrågor från 1991 utgiven av Almqvist & Wiksell. 

Religionskunskap för gymnasiet av Lars-Göran Alm från 1999 utgiven av Natur och 

Kultur. Människan och tron av Ola Björlin från 2003, utgiven av Bonnier Utbildning 

samt Religion och sånt av Börge Ring från 2009 utgiven av Liber. Jag har medvetet bara 

valt böcker från de största läromedelförlagen som Bonnier Utbildning, Almqvist & 

Wiksell, Liber samt Liberläromedel. Anledningen till detta är att jag under min praktiktid 

på olika skolor har sett att det är dessa som i huvudsak används.  

 

Förutom år och böcker har jag även avgränsat mig kring teman som relationen till de 

övriga abrahamitiska religionerna, Israel, antisemitism och förföljelser samt Förintelsen. 

Anledningen till att just dessa ämnen valdes ut är inte att jag nödvändigtvis ser de som de 

viktigaste delarna av judendomen utan det var de som hade främst fokus och koppling till 

de sociala och politiska händelser som skedde under åren 1980 till 2009. Judendomen är 

så mycket mer än ovanstående teman men dessa var lämpliga att analysera ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv. Om jag istället hade valt att fokusera på till exempel 

kvinnans roll i judendomen hade jag troligtvis inte kunnat koppla författarnas texter om 

ämnet till mitt syfte. Anledningen till valet av teman går jag mer utförligt igenom på sid 

13. 
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2. Teoretisk utgångspunkt och metod 
Här presenterar och behandlar jag de teorier och begrepp som jag har valt att använda 

mig av i min uppsats. Detta sker via en generell överblick av teorin och dess begrepp 

samt uppkomst och därefter den inriktning av teorin jag har valt att applicera. Eftersom 

jag har valt att använda mig av en teori som går samman med metoden kommer jag att 

skriva ihop dessa avsnitt. Jag har valt att använda mig av diskursanalys med kritisk 

diskursanalys som komplement. Anledningen till det är att jag ska analysera om 

författarna till läromedel i religionskunskap kan ha påverkats av den allmänna diskursen 

kring judendom och sociala processer när de har utformat texterna.  

 

Analysen kommer först att ske rent kvantitativt genom att jag jämför omfattningen om 

judendom i böckerna för att sedan övergå till en komparativ kvalitativ metod, en 

diskursanalys av texterna. De relevanta avsnitten kommer att presenteras och analyseras 

kronologiskt. Det jag vill se är om utformningen skiljer sig tematiskt (till exempel om 

vissa fokuserar på Israel, antisemitism eller hur judar är generellt), hur de beskriver 

judendomen rent textmässigt, om diskursiv och social praktik kan ha en tendens till att 

påverka författarna, vad de ser som relevant i sin beskrivning och utformning samt hur 

författarna väljer att se på teman som: relationen till de övriga abrahamitiska religionerna, 

Israel, antisemitism och Förintelsen. 

 

Undersökningen är begränsad till att se om utformningen av läromedel skiljer sig åt under 

åren 1980 till 2009. Jag kommer inte att utförligt gå in på de specifika sociala processer 

som kan ha påverkat, för det skulle bli allt för omfattande, men de kommer att nämnas. 

Jag kommer inte heller att granska alla aspekter av judendomen men om jag ser 

uppenbara fel i framställningen kommer detta självklart att uppmärksammas. Förutom 

läromedlen, har jag även valt ut en bok om judendomen för granskning av fakta, Judaism 

in Modern Times - an Introduction and Reader från 1995 av religionsprofessorn Jacob 

Neusner. 
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2.1 Michel Foucault och diskurs 

Begreppet diskurs och diskursanalys är starkt förknippat med sin upphovsman, den 

franska filosofen Michel Foucault. Enligt Foucault kan diskurser ses som specifika 

handlingar som skapar objekt via sitt tal och text.
13

 Bolander och Fejes skriver att dessa 

praktiska handlingar fungerar på så vis att att de producerar tankar, meningar och 

gestalter för vad som anses vara accepterat att göra och säga inom olika institutioner och 

inrättningar, som exempelvis skolans värld och dess läromedel. De anser att diskursen, 

förutom att den använder ord och text, även producerar dem.
14

  

 

Enligt Winther Jörgensen och Phillips menar Foucault att diskurs kan beskrivas som att 

språket formas av vilket socialt område man är sysselsatt i. Om du är verksam i ett 

medicinskt område besitter du ett annat språk och handlingsmönster än om du till 

exempel vore verksam i utbildningsväsendet.
15

 Istället för att tala om vad som är sant 

eller ej skriver Börjesson att Foucault talar om sanningseffekter, vilket kan ses som olika 

sanningar beroende på vilken diskurs man talar om. Dessa sanningar skapas alltså 

diskursivt.
16

 Vad som anses rätt inom en diskurs kan därmed ses som fel i en annan. Detta 

synsätt kommer jag att applicera på min analys av läromedel i hopp om att se om de olika 

författarnas texter skiljer sig åt beroende på tid och rum. 

 

Foucault har en teori om att det finns tre olika system av utestängning som i sin tur 

påverkar och formar diskursen. Dessa system har som dess främsta mål att motverka och 

hejda diskursens påverkan på den sociala praktiken. Enligt Foucault är förbudet det 

främsta tillvägagångssättet för utestängning. Detta sker genom att alla blir medvetna om 

vad som anses vara accepterat att säga och skriva.
17

 Enligt Foucault är det ett 

utestängningssystem, som han definierar som ett historiskt, modifierbart och 

                                                 
13 Foucault, Michel (2002). Vetandets arkeologi. Lund: Arkiv Förlag, sid 67 

14 Bolander, Eva & Fejes, Andreas (2009). “Diskursanalys”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) 

Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, sid 87ff 

15 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur, sid 7 

16 Börjesson, Mats (2003). Diskurser och konstruktioner - en sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur, sid 

34 

17 Foucault, Michel (1993). Diskursens ordning - Installationsföreläsning vid Collège de France den 2 

december 1970. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, sid 7f, 14  
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institutionellt system, som allmänt styr vår strävan efter kunskap.
18

  

 

Foucault menar att utestängningsystem litar på institutionellt stöd, och att strävan efter 

sanning är inget undantag. Han säger att den förstärks av en tröghet inom de olika 

praktikerna och institutionerna. Utestängningssystem förnyas även och detta sker genom 

hur kunskap ses på och hur den används inom ett samhälle, det vill säga hur den 

granskas, fördelas, och tillskrivs. Foucault menar att denna strävan efter sanning påverkar 

och styr de andra diskursformerna.
19

 Jag kommer att använda mig av Foucualts tankar om 

utestängningssystem för att analysera om författarna styr eleverna, och även lärarna, med 

sina texter.  

 

Förutom yttre procedurer finns det även inre procedurer som sätter reglerna för hur 

diskursen ska föras. Detta sker genom att upprepade berättelser och traditioner ständigt 

upprepas, antingen via att de värnas om, undanhålls eller glöms bort. Foucault menar att 

detta leder till diskurser som blir konstanta då de ständigt blir sagda och förblir sagda.
20

 

För att komma in i diskursen och dess ordning menar Foucault att man måste motsvara 

vissa krav från diskursen eller anses vara kapabel att uppfylla dem.
21

 Bolander och Fejes 

ger exempel på hur detta kan te sig i skolans värld. De menar att enligt diskursen är 

läraren den som talar sanning och eleven, som uppenbarligen inte är lika kvalificerad, kan 

ännu inte avgöra eller tala om vad som är sanning.
22

 Foucault skriver att beroende på 

vilken diskursordning som det handlar om kan de vara olika lätta eller svåra att träda in 

i.
23

  

 

2.2 Socialkonstruktionism 

Diskursanalys är en kvalitativ metod och teori som har sitt ursprung inom 

socialkonstruktivismen. Socialkonstruktionism är en förenad term för flera nya teorier 

inom kultur och samhälle. Winther Jörgensen och Phillips räknar upp fyra utgångspunkter 

                                                 
18 Foucault (1993), sid 11f 

19 Foucault (1993), sid 11ff 

20 Foucault (1993), sid 15ff 

21 Foucault (1993) sid 26 

22 Bolander & Fejes, sid 87 

23 Foucault (1993), sid 26 
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som binder ihop fältet, dessa utgångspunkter har även Fairclough gemensamt i sin 

kritiska diskursanalys.
24

  

 

Första premissen är att som människa ska man vara kritisk till det som anses vara 

självklart. De menar att man måste konstant ifrågasätta det som tas för givet. Det är även 

av tyngd att man ser på sanningar med kritiska ögon. Människor når sanningar genom att 

kategorisera världen, och dessa blir sedan produkter av diskursen. De skriver även att den 

kunskap och världsbild människan besitter är en effekt av hur människan och dess 

omgivning har kategoriserat världen.
25

 Detta kan vara bra att ha i åtanke när man 

analyserar läromedel. Hur framställer egentligen författarna judendomen?  

 

Winther Jörgensen och Phillips framhäver i den andra premissen att det finns specifika 

skillnader mellan människor beroende på den historia och kultur som har präglat dess liv 

och uppväxt. Exempelvis om man hade vuxit upp i Ryssland istället för Sverige hade ens 

personlighet och världsbild troligtvis sett annorlunda ut. Men de menar även att detta är 

föränderligt. Det vill säga om man exempelvis flyttar från Ryssland till Sverige ändras 

troligtvis ens sociala mönster då kunskap, identitet och sociala relationer är en del av den 

sociala världen samt medverkar även till sammansättningen av den. Denna syn på 

identiter och den sociala världen är vad Winther Jörgensen & Phillips kallar för 

antiessentialistisk: det vill säga att trots att den sociala världen inte är given på förhand 

skapas av olika diskurser och sociala processer medför det inte att dess drag är bestämda 

av yttre omständigheter eller givna på förhand. De anser även att människor inte besitter 

inre essenser, en uppsättning av autentiska grunddrag.
26

  

 

Den tredje premissen är att ens kunskap hänger samman med sociala processer. Winther 

Jörgensen och Phillips menar att sociala processer påverkar människans sätt att analysera 

och tolka sin egen omvärld. Det är via olika sociala skeenden som kunskap genereras och 

det är via detta som olika tankar om vad som är sant eller falskt skapas.
 27 

 För att använda 

                                                 
24 Winther Jörgensen & Phillips, sid 11 

25 Winther Jörgensen & Phillips, sid 11 

26 Winther Jörgensen & Phillips, sid 11f 

27 Winther Jörgensen & Phillips, sid 12 
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mig av Ryssland och Sverige-exemplet igen så är troligtvis en patriotisk ryss mindre 

kritisk mot den ryska politiken än vad en vanlig svensk är, och att detta kan förklaras av 

olika sociala processer i länderna. 

 

Den fjärde premissen är att kunskap och social handling även de hänger ihop. Winther 

Jörgensen och Phillips skriver att beroende på vilken världsbild man har upplevs vissa 

sociala handlingar som naturliga samtidigt som vissa andra anses vara förkastliga. För 

ryssarna skulle det vara helt acceptabelt att på en vardag dricka vodka till maten samtidigt 

som svenskarna, som har en annan världsbild, skulle se det som orimligt. Winther 

Jörgensen och Phillips menar att dessa olika sociala konstruktioner av kunskap och 

sanning får återverkningar på samhället.
28

  

 

2.3 Diskursanalys 

Enligt Bolander och Fejes kan man via diskursanalys förstå hur språket påverkar oss i 

konstruktionen av det vi ser som vår verklighet. Diskursanalys hjälper oss även att bryta 

ned texterna och se hur författarna styr läsarna genom inneslutning och uteslutning av 

olika objekt och subjekt i texterna. Bolander och Fejes menar att via diskursanalys kan vi 

förstå hur texten och språket påverkar synen och framställningen av oss själva och andra. 

De menar även att det hjälper oss att se hur språket har haft en inverkan på världen och 

samhället. Beroende på olika sociala världar skapas det olika verkligheter. Via 

diskursanalys kan man se vilken kraft och effekt språket besitter. Bolander och Fejes 

menar att diskursanalys kan hjälpa en att se på saker som man tog för givet med nya ögon 

och på så sätt modifiera bilden av det som en gång sågs som självklara sanningar i ens 

vardag och yrke.
29

  

 

Börjesson skriver att när man studerar diskurser och sociala strukturer innebär det att man 

blir mer medveten om talets inverkan, på hur och vad som sägs. Man kan säga att 

diskurser sätter regler för vad som anses vara rätt eller sant att säga. Börjesson menar att 

diskursen även bestämmer vad som anses vara godkänt och godtagbart att säga och göra. 

                                                 
28 Winther Jörgensen & Phillips, sid 12 

29 Bolander & Fejes, sid 81ff 
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Förutom att analysera vad som sägs handlar diskursanalytisk forskning även om vem som 

talar. Den som anses vara mest kunnig och väl insatt är också den som får föra talan i 

diskursen.
30

  

 

Börjesson menar att sättet hur diskursen tar sig och hur den förs beror på sammanhanget. 

Diskursens ordning styr berättelsens struktur, utformning och nivå. Han menar att om 

man blir medveten om vad som går att säga och göra kan man få en insikt i vad som är 

diskursens grund och begränsning. Han skriver att diskursanalys handlar om att alltid 

studera företeelserna som något av tyngd. Enligt Börjesson behöver inte diskursen vara 

förtryckande bara för att de har ramar för vad som är rätt eller fel. Dessa ramar skapar 

även mening och förståelse inom diskursen, utan dessa skulle en viktig del av kontexten 

vara borta.
31

  

 

I likhet med Börjesson menar Sahlin att diskursanalys hjälper en att analysera företeelser 

och fenomen för att se det säregna i det som anses vara normalt. Hon menar att texter 

bygger på en outsagd utgångspunkt eftersom det är omöjligt att som författare uttrycka 

allt i en text. Som diskursanalytiker granskar man inte bara vad författaren vill säga utan 

även det osagda som exempelvis det författaren förutsätter, utesluter och inbegriper.
32

 

Börjesson skriver att som diskursanalytiker ser man till hur verkligheten skapas istället 

för att ha den sedvanliga tolkningen om hur verkligheten är. Börjesson påpekar att det är 

viktigt att vara aktiv i analysen av ens empiriska material samt ifrågasätta konstruktionen 

av texten.
33

  

2.4 Norman Fairclough och hans kritiska diskursanalys 

Medan Foucault främst var intresserad av hur diskursen var uppbyggd, och vad som 

uteslöts och inneslöts i den fokuserade lingvistikern Norman Fairclough på att bekämpa 

orättvisa och ojämlikhet inom de sociala skikten och detta gjorde han genom att 

synliggöra makten och dess verkan. Fairclough kombinerade sitt intresse för diskurserna 

                                                 
30 Börjesson, sid 21 

31 Börjesson sid 21ff 

32 Sahlin, Ingrid (1999). “Diskursanalys som en sociologisk metod” i Sjöberg, Katarina (red.) Mer än kalla 

fakta. Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, sid 100  

33 Börjesson, sid 23f 
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med textnära och lingvistiska analyser.
34

 Detta kan förklaras av att Fairclough har sin 

bakgrund som professor i lingvistik.
35

  

 

Han menar att social praktik och diskurs har ett samband då diskursen är en del av 

uppkomsten av den sociala världen men att social praktik består av mer än enbart 

diskursen. Det Fairclough främst studerade i sin kritiska diskursanalys är stadier av 

förändring.
36

 Winther Jörgensen och Phillips skriver att ”...centralt i Faircloughs 

perspektiv är att diskurs är en viktig form av social praktik som både reproducerar och 

förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer och 

samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer.”.
37

 Enligt Winther Jörgensen 

och Phillips definierar Fairclough diskurs att det är ”...som ett sätt att tala som ger 

betydelser åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”.
38

 Winther Jörgensen och Phillips 

nämner hur feministisk diskurs och miljödiskurs kan vara exempel på detta.  De skriver 

att diskurser även bidrar till konstruktionen av kunskapssystem.
39

 Detta ligger också i 

linje med Foucaults tankar. 

 

Winther Jörgensen och Phillips menar att det kritiska i en kritisk diskursanalys sker via 

analyser av den sociala världen och dess sociala relationer då man klarlägger den 

diskursiva verksamhetens del av bevarandet av de maktförhållanden som kan uppfattas 

som orättvisa. Syftet med kritisk diskursanalys är att påverka samhället så att 

orättvisorna så småningom minskar.
40

 Fairclough anser att kritisk diskursanalys har som 

mål att systematiskt utforska de ofta täta förhållanden mellan kausalitet och bestämningen 

mellan diskursiva praktiker, händelser och texter samt bredare sociala och kulturella 

strukturer, relationer och processer. Att utforska hur sådana praktiker, händelser och texter 

uppstår ur dessa och hur de är ideologiskt skapade av relationerna mellan makt och 

                                                 
34 Bolander & Fejes, sid 84 

35 Fairclough, Norman (2001). Language and power. London: Longman, sid 1 

36 Winther Jörgensen & Phillips, sid 13 

37 Winther Jörgensen & Phillips, sid 71 

38 Winther Jörgensen & Phillips, sid 72 

39 Winther Jörgensen & Phillips, sid 72f 

40 Winther Jörgensen & Phillips, sid 69 
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maktkamp.
41

  

 

För att utföra analyser använder sig Fairclough av en tredimensionell modell. Han menar 

att varje diskursiv händelse har tre aspekter och dessa består av att det är en muntlig eller 

skriven text, att det är en instans av diskursiv praxis inom produktion och tolkning av 

text, samt att det är en bit av social praktik. Dessa är de tre perspektiv och angreppssätt, 

samt de funktioner en diskurs har, man kan applicera på en komplex social händelse.
42

 

 

Winther Jörgensen och Phillips har gjort en illustration som hjälp för att förstå den 

tredimensionella modellen bättre. Jag har valt att inkludera den för att på så vis 

förhoppningsvis öka förståelsen kring begreppet för läsaren. 

 

 

 

 

 

 

 

43
 

 

För att analysera en kommunikativ händelse med hjälp av Faircloughs diskursanalys 

måste man applicera alla de tre aspekterna av modellen. Winther Jörgensen och Phillips 

förklarar användandet av den tredimensionella modellen som att när man ska analyserar 

måste man stegvis se till textens särdrag, processerna som är hänger ihop med texten samt 

den sociala praktiken, exempelvis skolan eller skolans värld, som händelsen eller texten 

är en faktor av.
44

 

 

Winther Jörgensen och Phillips skriver att ”För Fairclough är textanalys ensam 

                                                 
41 Fairclough, Norman (2010). Critical Discourse Analysis - The Critical Study of Language. Harlow: 

Pearson Education, sid 93 

42 Fairclough (2010), sid 94 

43 Winther Jörgensen & Phillips, sid 74 

44 Winther Jörgensen & Phillips, sid 74 



 

 

 

13 

otillräcklig som diskursanalys, eftersom den inte belyser förbindelserna mellan texterna 

och de samhälleliga och kulturella processerna och strukturerna”.
45

 Faircloughs kritiska 

diskursanalys har enligt honom själv använts för att förstå hur nutida kapitalism främjar 

och hindrar människan.
46

 Detta är dock inte helt relevant för min forskning men trots det 

går det att använda Faircloughs tankar då hans tredimensionella modell, hans 

ifrågasättande av samhället samt hans textorienterade analys passar att applicera som 

inspiration till min frågeställning och analys. Detta kan dock inte ske fullt ut eftersom det 

skulle bli en allt för omfattande uppsats, därför väljer jag att se Faircloughs kritiska 

diskursanalys som ett komplement till min analys.  

2.5 Tillämpning 

Mitt tillvägagångssätt är att jag ska analysera författarnas texter och hur de har valt att 

framställa judendomen för att sedan se på den diskursiva praktik som har format texten 

och hur den i sin tur kan ha formats av den sociala praktiken. Detta kommer att ske 

genom att jag kronologiskt läser igenom bok för bok, ser till omfattningen och språket i 

kapitlen om judendomen. Därefter kopplar jag sedan sociala händelser och processer som 

kan ha påverkat författarnas texter samt deras behandling av dessa teman: 

 

 Relationen till de övriga abrahamitiska religionerna - i och med att dessa delar ett 

släktskap med varandra. Lämplig att analysera för att se om synen på relationerna 

skiljer sig under åren. 

 Israel - på grund av att staten har blivit en symbol för den moderna judendomen samt 

är en stor del av den judiska identiteten. Israel har påverkat mediediskursen sedan 

staten uppkom eftersom att den ses som kontroversiell i vissa ögon. Därför är det 

passande att analysera om och hur diskursen kring staten förs i läromedlen. 

 Antisemitism och förföljelser - något som har påverkat judisk identitet sedan 

fångenskapen i Egypten fram till modern tid.  

 Förintelsen - har haft en stor effekt på den judiska identiteten och används idag som 

en symbol i arbetet mot hatbrott. Antisemitism och Förintelsen är intressant att 

analysera ur ett diskursanalytiskt perspektiv i uppkomsten av …om detta må ni 

                                                 
45 Winther Jörgensen & Phillips, sid 72 

46 Fairclough (2010), sid 11 
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berätta…
47

   

                                                 
47

 Bruchfeld & Levine 
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3. Forskningsläget 
Här presenterar jag kort det aktuella forskningsläget i områden rörande mitt uppsatsämne 

som läromedel, judendom, minoriteter och framställandet av judar och Förintelsen i 

läromedel.  

 

Stefan Selander skrev 2003 i en rapport från Statens offentliga utredningar, SOU, att det 

bedrivs en viss forskning om och kring läromedelsområdet och läroböckerens och dess 

roll och användning i skolan. Han menar dock att trots ett flertal brister inom området har 

intresset ökat kring ämnet de senaste tio till femton åren. Detta kopplar han till den stora 

utvecklingen av elektroniska medier. Selander efterfrågar en samlad forsknings- och 

utvecklingsarbete som bör ske genom samarbete med olika forskare men även att det bör 

kopplas till internationell forskning och internationella nätverk.
48

 Nu tio år senare verkar 

det som att Selanders efterfrågning har gått i uppfyllelse då flera svenska forskare har 

kommit fram. Det är främst Marie Carlson, Kerstin von Brömssen, Anna Johnsson Harrie 

och Boel Englund som sysslar med forskning kring granskning av läromedel i Sverige 

idag, dessa nämns mer utförligt i bakgrundsavsnittet. Inom forskning av religionsämnet är 

namn som Jonas Otterbeck och Kjell Härenstam stora.  

 

Otterbeck är islamolog och har därmed skrivit mycket om islam, bland annat artikeln 

”What is Reasonable to Demand? Islam in Swedish Textbooks”. I artikeln kommer han 

fram till att muslimer och islam frekvent ses som de andra i svenska läromedel genom att 

man antar en form av orientalism och att man låter islamister få representera islam. 

Otterbeck menar även att författarna antar en distans till religionen i sin beskrivelse. 

Studien visar också att läroböcker misslyckas med att påvisa maktprinciper vilket leder 

till att läsaren omöjligen kan förstå vems beskrivning av Islam som ges.
49

 

 

Härenstam, som är professor i religionsvetenskap, har i En granskning av hur 

religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker granskat hur islam och 

                                                 
48 Statens Offentliga Utredningar (2003). Utredning om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande 

med funktionshinder 2003:15. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar., sid 84 

49 Otterbeck, Jonas (2005). “What is reasonable to demand? Islam in Swedish textbooks”, Journal of 

Ethnic and Migration Studies. Abingdon Vol. 31:4, sid 795-812 
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hinduism framställs. Han kommer till slutsatsen att islam har under åren framställts mer 

korrekt än tidigare och han spekulerar i huruvida det faktum att muslimerna har blivit fler 

i Sverige och att det därmed inte går att skriva vad som helst längre. Hinduismen däremot 

har inte lyfts fram lika mycket av massmedia som islam och han menar att det reflekterar 

hur författarna behandlar området. Härenstam skriver att vaksamheten har blivit mindre 

samt att författarna inte ser området lika problematiskt som islam att skriva om och att 

man inte kan se samma förändringstrend som islam i läromedlen.
50

  

 

Gällande svensk forskning om judendom i läromedel har jag dock haft ett större problem 

med att hitta relevant forskning. Det är främst idéhistorikern Stephane Bruchfelds 

granskning på uppdrag av Svenska Kommittén Mot Antisemitism “Öga för öga, tand för 

tand” - en granskning av svenska läromedel i historia, religion och samhällskunskap för 

högstadiet och gymnasiet om judendom, judisk historia och Förintelsen från 1996 som 

har varit till störst nytta. I granskningen efterfrågar han en mer utförlig samt rättvis bild 

av judendomen och även vissa aspekter av historien i läromedlen. I läromedlen för 

historia kommer han fram till att judarnas roll i den västerländska historien är 

knapphändig och oftast distanserad, samt att det generellt inte läggs någon större vikt på 

Förintelsen och nazismen. Gällande religionen tas inte centrala begrepp upp och det 

förekommer missförstånd och feltolkningar som härrör från en äldre kristen 

tolkningstradition. Bruchfeld efterfrågar ett större fokus på nazismen, rasideologin och 

Förintelsen, att den judiska minoritetens historia i Europa bör få ett större utrymme. Samt 

att i religionsämnet bör en större medvetenhet om den kristna tolkningstraditionens 

betydelse på synen på judendomen skapas.
51

 Bruchfeld är även en av författarna bakom 

…om detta må ni berätta…: En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945.
52

 

 

I religionsvetaren Lars Johanssons Granskning av läromedel i religionskunskap på 

grundskolan och gymnasiet från 1991 tar han upp judendomen men hans främsta fokus 

                                                 
50 Härenstam, Kjell (2006). En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av 

läroböcker. Karlstad: Karlstad Universitet, sid 46f  

51 Bruchfeld, Stéphane (1996). “Öga för öga, tand för tand” - en granskning av svenska läromedel i 

historia, religion och samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet om judendom, judiska historia och 

Förintelsen. Stockholm: Svenska kommittén mot antisemitism 

52 Bruchfeld & Levine 
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ligger på hur kristendomen framställs. Han kommer fram till att kristendomen växlar 

mellan att framställas positivt och negativt samtidigt som övriga trosåskådningarna 

framställs relativt neutralt.
53

  

 

I en rapport för Skolverket från 2006 gällande forskning om läromedel kommer de till 

slutsatsen att i dagens decentraliserade skola betonas lärares professionella ansvar istället 

för statens när det kommer till läromedelsanvändningen. Rapporten drar även slutsatsen 

att det finns ett underifrånperspektiv och att lärarna har ambitioner att anpassa läromedlen 

till olika elever och att detta är positivt då det ligger i linje med de statliga 

styrdokumentens intentioner. Resultaten pekar dock på att dessa intentioner kan vara 

svåra att genomföra. De drar även slutsatsen att lärare förlitar sig stort på läromedel och 

att detta är ett problem då Skolverket sedan tidigare har uppmärksammat att flera 

läromedel brister i objektivitet och att de inte överensstämmer med läroplaner.
54

  

 

I den tidigare forskning om läromedel som jag har tittat på ligger fokus främst på islam, 

jag har till och med haft svårt att hitta relevant forskning om läromedel och judendom. 

Inom det internationella fältet kring diskursen om judar och judendom finns det ett stort 

fokus på Israel och israeler som  exempelvis i sociologen Riad Nassers artikel ”Ethos and 

Logos in Israeli Citizenship: Discourse Analysis of Civic Studies Textbooks” från 2013 

samt artikeln han skrev med Irene Nasser, ”Textbooks as a Vehicle for Segregation and 

Domination: State Efforts to Shape Palestinian Israelis' Identities as Citizens” från 2008.  

I den förstnämnda undersöker han de grundläggande begreppen kring medborgarskap och 

nation i ett multietniskt samhälle såsom Israel. Detta sker genom analys av läroböcker 

som används i israeliska skolor. Nasser kommer fram till att det finns en motstridighet 

gällande frågan om medborgarskap, mellan de som uppfyller de etniska kraven för att 

vara israel och de som anses vara non-ethnos. Slutsatsen blir att denna likriktning 

utesluter palestinska medborgare från det israeliska kollektivet i och med att de inte 

                                                 
53 Johansson, Lars (1991). Granskning av läromedel i religionskunskap på grundskolan och gymnasiet. 

Örebro: Forum för tro och samhälle 

54 Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen – Grundskollärares val, användning och bedömning av 

läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, (Stockholm 2006), sid 137f 
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uppfyller de etniska kraven.
55

  

 

I artikeln från 2008 undersöker den ovannämnda Nasser och politikern och feministiska 

aktivisten Irene Nasser hur den kollektiva palestinska identiteten uttrycks i det 

segregerade israeliska och palestinska skolsystemet. De jämförde läroböcker från 1960-

talet till nutid och kom fram till att det segregerade skolsystemet i Israel samt processer 

av uteslutning och urval i läroböckerna leder till att den palestinska identiteten blir 

obefintlig och rotlös.
56

  

 

Språkvetaren Efraim Sichers artikel “The Image of Israel and Postcolonial Discourse in 

the Early 21st Century: A View From Britain” från 2011, behandlar mainstream (generell) 

brittisk diskurs. Hans slutsatser av analysen av den generella mediediskursen är att den 

brittiska diskursen har påverkats av bland annat anti-Israelkampanjer och ett såkallat 

globalt jihad som han anser pågå mot Israel och övriga västvärlden. Utöver detta nämner 

han även den latenta antisemitismen som han anser sig se på både den högra och vänstra 

sidan av den politiska skalan. Sicher menar att det saknas kunskap och en objektivitet 

kring Israel samt att det sker en demonisering av landet i den brittiska pressen. Det 

globala jihad han nämner är, enligt honom, att det finns extrema muslimer som anser att 

judarna är orsaken bakom alla krig som har utförts i Mellanöstern sedan 11 september 

2001.
57

 Sichers tankar går dock att ifrågasätta i och med att han är judisk israel och 

kanske inte är helt objektiv i sina tankar.   

 

I psykologerna Bhasin, Cohen, Jussim och Harber ”Modern Anti-Semitism and Anti-

Israeli Attitudes” från 2009 använde de sig av tre intervjustudier där de ställde frågor 

kring Israel och antisemitism. De kom fram till att det finns en ökad antisemitism och 

kritik mot Israel och att dessa ofta hänger samman. Flera som kritiserade Israel använde 

kritiken som ett skäl till att vara antisemit. De såg även att kritik om brott mot mänskliga 

                                                 
55 Nasser, Riad (2013). “Ethos and Logos in Israeli Citizenship: Discourse Analysis of Civic Studies 

Textbooks”, British Journal of Middle Eastern Studies. Abingdon Vol. 40:3, sid 251-272 

56 Nasser, Irene & Nasser, Riad (2008). “Textbooks as a Vehicle for Segregation and Domination: State 

Efforts to Shape Palestinian Israelis‟ Identities as Citizens”, J. Curriculum studies. Abingdon Vol. 40:5, sid 

627-650 

57 Sicher, Efraim (2011). “The Image of Israel and Postcolonial Discourse in the Early 21st Century: A 

view from Britain”, Israel studies. Bloomington Vol. 16:1, sid 1-25 
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rättigheter var mycket hårdare gentemot Israel än till exempel Ryssland och Indien. 

Bhasin m.fl. lade fram en hypotes om att judar ses som ett kulturellt hot mot flera 

människors världssyn samt att antisemitism orsakar fientlighet mot Israel och vice 

versa.
58

  

 

Förutom fokusen på Israel och israeler finns självklart också en del av forskningen som 

behandlar Förintelsen och där har jag främst läst forskning som tar upp hur läromedel 

beskriver händelsen. En av dessa är ”The Holocaust as reflected in Communist and Post-

Communist Romanian textbooks” från 2013 av judendoms- och Förintelsevetarna Ana 

Bărbulescua, Laura Degeratu, och Cosmina Guşua. De kom fram till via en kvalitativ och 

komparativ studie att rumänska historieböcker under kommunisttiden var relativt tysta 

angående Förintelsen och när det väl nämndes så var det kortfattat och skrivet i ett 

förminskande sätt. De såg inte heller några större förändringar under tiden, och om det 

skedde så var det på grund av politiska trender. Författarna fann sex olika typer av 

modeller för återberättande av historien i postkommunistiska läromedel. Den första 

modellen var att Förintelsen var helt frånvarande, den andra att Rumänien var en frälsare 

för judarna, den tredje var diskriminering utan deportering, den fjärde var deportering till 

läger för onämnda offer, den femte var deportering utan den slutgiltiga lösningen
 
(det 

systematiska folkmordet) och den sista modellen var den rumänska Förintelsen: 

diskriminering, pogromer (förföljelser) och deporteringar. Studien fokuserade på 

rumänska historieböcker före och efter 1989.
59

  

 

En annan som fokuserar på detta ämne är pedagogen Deborah L. Michaels artikel från 

2013 ”Holocaust education in the „Black Hole of Europe‟: Slovakia‟s Identity Politics 

and History Textbooks pre- and post-1989” i vilket hon kommer fram till att läromedel 

används i Slovakien för att föra fram diskurserna kring principer för nationellt 

självbestämmande, minoriteters rättigheter och politiska ideologier. Hon menar att via 

analysen av läromedel före och efter kommunismens fall bevisar det hennes tankar om att 

                                                 
58 Bhasin, Gautam, Cohen, Florette, D.Harber, Kent & Jussim, Lee (2009). “Modern Anti-Semitism and 

Anti-Israeli Attitudes”, Journal of Personality and Social Psychology. Washington Vol. 97:2, sid 290-306 

59 Bărbulescu, Ana, Degeratu, Laura & Guşu, Cosmina (2013). “The Holocaust as Reflected in Communist 

and post-Communist Romanian Textbooks”, Intercultural Education. Vol. 24:1-2, sid 41-60 
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konkurrerande diskurser samverkar för att växelvis förespråka, försvåra och komplicera 

skildringen av Förintelsen över tid och regimskifte i slovakiska skolor.
60

 

 

I religionsvetaren Dan Moulins ”Giving Voice to „the Silent Minority‟: the Experience of 

Religious students in Secondary School Religious Education Lessons” från 2010 

undersöks upplevelserna av gymnasieelever med olika religiösa bakgrunder i 

religionsundervisningen. Eleverna fann ofta att deras religiösa tradition framställdes 

stereotypt och förenklad under lektionerna samt att de förväntades att vara talesmän för 

religionen. Eleverna hade även erfarenheter av att vara utsatta för religiös intolerans och 

fördomar. Detta ledde till att eleverna var motvilliga till att avslöja eller diskutera deras 

religiösa identitet under lektionerna. Moulin drar slutsatsen att detta leder till ett etiskt 

dilemma för de religiösa utövarna och att lärarna måste sluta anta att elever vill dela med 

sig av sina egna erfarenheter och religiösa tankar under lektionerna.
61

  

 

                                                 
60 Michaels, Deborah L. (2013). “Holocaust Education in the „Black Hole of Europe‟: Slovakia‟s Identity 

Politics and History Textbooks pre- and post-1989” Intercultural Education. Abingdon Vol. 24:1-2, sid 19-

40 

61 Moulin, Dan (2010). ”Giving Voice to „the Silent Minority‟: the Experience of Religious 

Students in Secondary School Religious Education Lessons”, British Journal of Religious Education. 

Oxford Vol. 33:3, sid 313–326 
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4. Definitioner 

Här presenteras och klargörs begrepp som är centrala för min uppsats. 

 

Mångkultur – när det blir möten i samhället mellan flera kulturer, som i Sverige då 

västerländsk kristendom har fått flera inslag av bland annat islam.
62

 Sverige är inte längre 

homogent och som lärare måste man vara medveten om detta i sin undervisning, för att 

på så sätt inte skapa missförstånd mellan eleverna. 

  

Sionism - nationalistisk rörelse med rötterna i 1800-talet, deras mål var att skapa en 

judisk stat. Sionismtanken uppstod av judiska intellektuella där de hade som mål att 

etablera en judisk stat i Palestina. Sionism är baserad på premissen att Palestina var ett 

territorium vilket tillhörde det judiska folket i och med att det var deras land under 

bibliska tider. De judiska bosättningarna i Palestina presenterades som en lösning på anti-

semitismen som hade plågat judarna i Europa.
63

  

  

Antisemitism - betyder religiösa förföljelser, hatbrott, fördomar och diskriminering av 

judar. Eskalerade fram till Förintelsen under andra världskriget där miljontals judar 

utrotades av Hitlers regim.
64

  

 

Intifada - arabiskt ord för uppror, även namnet på palestinska kampanjer mot Israels 

bosättningar. Första upproret uppkom 1987 då det blev stora palestinska protester mot 

Israels ockupation av Västbanken och Gazaremsan. År 2000 uppstod den andra 

Intifadan.
65

  

 

Diskurs - Bolander och Fejes skriver att diskurs är praktiska handlingar som fungerar på 

så vis att att de skapar tankar, meningar och subjekt för vad som är möjligt att säga inom 

olika förgreningar och institutioner. Denna tanke går att applicera på till exempel skolans 
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värld och dess läromedel. Bolander och Fejes anser att diskursen, förutom att den 

använder ord och text, även producerar dem.
66
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5. Bakgrund 

5.1 Lärobokens utveckling 

Enligt Selander var det först under 1800-talet som läroboken blev det främsta redskapet i 

undervisningen. Innan dess hade den främsta personen inom textbunden undervisning 

varit Peter Ramus och hans bok om Aristoteles som utgavs 1543. 1557 publicerade han 

boken Dialektik och via den kom han att erbjuda ett helt nytt sätt att organisera lärande 

och undervisning via skolböcker.
67

 

 

Efter Ramus var det främst filosofen och pedagogen Comenius som kom att vara det 

stora namnet inom läroböcker. Med publikationerna Orbis sensualium Pictus och 

Didactia Magna kom han att få ett stort inflytande. I Didactia Magna menade han att 

skolorna skulle vara verkstäder där människorna formas och detta skulle ske via bildning, 

moral och fromhet. Ramus ansåg att via pedagogik och läroböcker skulle skolorna 

fungera som maskiner. Under 1800-talet blev det förändringar i och med att det infördes 

läroböcker för den allmänna skolan i olika årskurser och i olika ämnen. Detta ledde till att  

det påbörjades en reproduktion av läroböcker. Den moderna läroboken är ett resultat av 

1800-talets massbildning, och enligt Selander ses den som ett viktigt instrument för att 

socialt ordna undervisningen. Han menar att läroboken även är en social konstruktion 

som organiserar elevernas tänkande om omvärlden.
68

 

 

5.2 Läromedel och dess granskning 

I boken Kritisk läsning av pedagogiska texter - genus, etnicitet och andra 

kategoriseringar skriver Marie Carlson och Kerstin von Brömssen att skolans 

pedagogiska texter inte bara är en spegling av skolan och dess värld men även vad som 

sker i samället. De menar att pedagogiska texter är normbildande för sociala relationer 

och handlingar.
69
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Carlson och von Brömssen menar att det har skett en ökning kring debatten om läromedel 

och pedagogiska texter, speciellt nu när det finns flera aktörer och intressenter som berör 

läromedlen. Ett problem de tar upp är när läromedel är sponsrad av organisationer som 

Svenskt Näringsliv. De menar att dessa får endast fungera som ett komplement till de 

ordinarie läromedlen, annars kan det bli ett problem med objektiviteten. De framhåller att 

läraren måste vara kapabel att via kritisk läsning exponera olika perspektiv, detta ställer 

dock särskilda krav. Carlson och von Brömssen menar att det finns höga krav på att som 

lärare ska du förutom att hålla dig kritisk till läromedel, även vara det till andra källor 

såsom massmedia och internet i övrigt. Läromedelskunskap har även inkorporerats i nya 

lärarutbildningen vilket tyder på att det lär fortsätta vara en viktig del av lärarens 

yrkeskunskap.
70

  

 

Carlson och von Brömssen skriver att en läromedelstext har flera förbindelser som 

exempelvis med läroplaner, ämnestraditioner, liksom lärare, elever och med olika 

myndigheter i form av skolpolitiker, skoltjänstemän samt utvärderare från Skolverket och 

Skolinspektionen. De är överens om att det förekommer ett tryck från flera olika tyckare 

och aktörer när det gäller pedagogiska texter och läromedel. De ifrågasätter vem som 

egentligen är modig nog att författa pedagogiska texter och konstruera läromedel idag i 

och med detta tryck.
71

 Carlson och von Brömssen nämner även det faktum att det saknas 

en central granskning av läromedel. De som skötte granskningen, Statens läroboksnämnd, 

slutade att existera som en egen myndighet 1974. Därefter blev den inkorporerad i 

Skolöverstyrelsen och 1983 blev den en del av Statens Institut för 

Läromedelsinformation. Dess uppgift var då att granska och informera om läromedel då 

främst i samhällsvetenskapliga ämnen. Detta pågick fram till 1991 då allt avvecklades 

och granskningen av läromedel i Sverige lades helt ned. Sedan dess har Sverige haft en 

fri marknad.
72

  

 

Enligt Anna Johnsson Harrie i avhandlingen Staten och läromedlen - en studie av den 

svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991 så hade de svenska 
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politikerna helt tappat tron på förhandsgranskning av läromedel. Det sågs inte längre som 

ett användbart och effektivt för att påverka läromedlen. Det var inte så att politikerna inte 

längre ville vara med och påverka utan de ansåg att läromedelsgranskning inte var det 

rätta medlet för att nå påverkan. Johnsson Harrie menar att i och med att skolan och andra 

statliga institutioner decentraliserades kom en målstyrning att förespråkas och därmed 

hade inget politiskt parti längre ett intresse att argumentera mot nedläggningen.
73

  

 

Enligt Carlson och von Brömssen är granskningen av läromedel idag överlämnad till 

producenter, konsumenter, föräldrar och Skolverket.
74

 I Läroplan för grundskolan 2011 

står det att det är rektorns skyldighet att “Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får 

tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna 

söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel”.
75

 Men som 

Johansson Harrie tar upp i sin avhandling så har Skolverket möjlighet till granskning av 

läromedel i efterhand. En sådan skedde 2006 och ledde till rapporten I enlighet med 

skolans värdegrund. Dock är det den enda granskningen under 18 års tid.
76

 Som Carlson 

och von Brömssen skriver så kan detta ses som en tydlig signal att läromedelsgranskning 

inte är ett högprioriterat område.
77

 

 

I Skolverkets rapport från 2006 skriver Boel Englund att läroboken har en stark ställning i 

undervisningen och att det kan vara en positiv eller negativ styrning som en lärobok har. 

Styrningen påverkar både omedvetet och medvetet människors föreställningar och 

kunskap. Det är inte bara eleverna som påverkas av styrningen utan där innefattas även 

lärare, skolledning och föräldrar.
78

 

 

5.3 Judarna och judendom 

Enligt Dencik så särskiljer sig judendomen från de andra abrahamitiska religionerna i och 
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med att det inte enbart är en religion, det är även en etnisk kategori. Judarna delar en 

historia som är specifik på det sättet att de har egna kulturella traditioner, kutymer och 

språk. Inom judendomen är folket förenade med en speciell folktillhörighet. Att du är 

muslim förutsätter inte att du är arab och en kristen kan lika gärna vara en tysk, arab, 

indier eller vilken etnisk tillhörighet som helst. Men som jude är du även en del av det 

judiska folket. Självklart kan dock en jude, utöver att vara jude också exempelvis vara 

svensk, turk, eller amerikan. 
79

  

 

Dencik skriver att de flesta judar i världen idag lever i diaspora, faktum är att endast en 

tredjedel av världens judar lever i Israel. Det som skiljer judendom mot islam och 

kristendom är att inom judendomen missionerar man inte. Enligt halacha, det bibliska 

regelsystem som utgör judarnas lagar, räknas man som jude om ens mor är det. Om man 

inte har fötts av en judisk mamma och vill konvertera måste det ske efter en rabbinsk 

prövning. Detta är dock komplicerat i och med att judendomen inte ser sig som en 

trosinriktning likt kristendomen. Man kan snarare se på judendomen som ett levnadssätt 

som utgår ifrån tolkning av de religiösa texterna.
80

 

 

Dencik menar att som jude måste man bete sig respektfullt och även respektera de olika 

rituella reglerna samt de traditionellt sociala och etiska föreskrifter. Inom kristendom kan 

man ibland tala om hur troende någon är, skillnaden mot judendomen är att de istället 

talar om mer eller mindre observanta. Om man fortfarande vill konvertera krävs det att 

konvertiten lägger ned mycket tid och är hängiven. Rabbiner kan nämligen till en början 

vara avvisande och de är allmänt ganska restriktiva mot de som önskar att bli judar. I 

likhet med islam och kristendom är judendomen är monoteistisk och de anser att Gud är 

en enhet. Han är skaparen och grundaren av universum. Deras centrala skrifter är Tanach 

och Talmud, det är från dessa som de tar sin utgångspunkt för insikter, förhållningsregler 

och etiska principer.
81
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5.4 Judendomen i Sverige 

Efter att templet i Jerusalem förstördes år 70 e.Kr av den romerska ockupationsmakten 

och sedan den judiska upprorsledaren Simon Bar Kochba slagits ned omkring år 130 

fördrevs judarna från landet. Detta ledde till att judarna fick finna sig nya platser att kalla 

hem, de åkte till Europa, Nordafrika och Mellanöstern där de fick chansen att bosätta sig. 

I och med att de bosatte sig på olika kontinenter blev det också skillnader mellan 

grupperingarna. De tre främsta blev den ashkenasiska i de nord-, central- och 

östeuropeiska länderna, den sefardiska på den iberiska halvön och den orientaliska i 

Mellanöstern. Den svenska traditionen har sitt främsta ursprung i den ashkenasiska 

gruppen och traditionen.
82

 

 

Judarna i Sverige har en relativt lång historia, 1686 nämndes de officiellt för första 

gången i Sverige, då i en kyrkolag. 1775 fick de första judarna tillåtelse att som judar 

etablera sig i landet, utan tvång på konvertering. 1782 fick judar med tillåtelse av kungen 

att bosätta sig i Göteborg, Norrköping och Stockholm. En ytterligare åtgärd blev att 

judarna fick ägna sig åt specifika yrken. 1838 togs det längre steg mot en frigörelse och 

judarna fick ökade medborgerliga rättigheter i och med detta kunde de nu organisera 

mosaiska församlingar.
83

 1870 tillerkändes judarna i Sverige medborgerliga rättigheter, 

dock inte i samma nivå med andra svenskar. Med tiden blev judiska svenskar väldigt 

framgångsrika inom handel, industri och kultur. Det skulle dock dröja ända till 1952 

innan det blev full religionsfrihet i Sverige.
84

  

 

Enligt Dencik blev det för judarna i Sverige dock vissa förändringar efter den ryska 

tsarens massaker på judar 1903. Det kom då ett flertal judar från dåvarande Ryssland till 

Sverige. Det blev ett par tusen nya judar, visserligen från samma förgrening, den 

ashkenasiska, men de var fattiga och ofta lågutbildade. De svenska judarna under den här 

tiden skiljde sig ganska då de var mer sekulariserade och högre upp i den sociala 

hierarkin. Detta skiljde sig stort från de nya judarna där flera av dem var ortodoxa och de 

kopplade sin judiskhet med sionism och socialism. De såg de moderna svenska judarna 
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som främmande och kände sig utanför. Detta utanförskap blev dock gemensamt för alla 

judar när nazismens framväxt i Europa blev mer påtaglig.
85

  

 

Dencik skriver att trots att antisemitiska tankar även präglade Sverige tilläts vissa grupper 

av judar att fly till Sverige. Dessa var bland annat från Tyskland, Österrike, och 

dåvarande Tjeckoslovakien. Efter andra världskriget hade Sveriges judiska befolkning 

ökat från 7 000 till 14 000. Efter Israels uppkomst 1948 valde dock ett tusentals judar att 

flytta från Sverige till Israel. Samtidigt tillkom det folk från de dåvarande kommunistiska 

diktaturerna runt om i Europa. Under 1980-talet blev de svenska judarna mer 

sekulariserade och den etniska aspekten förstärktes. Församlingarna gick från att kalla sig 

mosaiska till judiska. Enligt Dencik lever det nu i modern tid ungefär 17 000 judar i 

Sverige, fler än någonsin. Sekulariseringen kan även ses då inte ens hälften av alla judar i 

Sverige är medlem i någon av de judiska församlingar som finns i Stockholm, Malmö och 

Göteborg. Detta trots att dessa är öppna för alla judar oavsett religiös eller politisk 

orientering.
86

     

                                                 
85 Dencik, sid 21f 

86 Dencik, sid 22ff, 25 



 

 

 

29 

6. Undersökningsdel 

6.1 Liv, människa, mening (1980) 

Första boken jag har valt att analysera är Liv, människa, mening från 1980 och är skriven 

av Egon Andersson, Arne Löwgren och Anders Törnvall. Omfattningen på kapitlet om 

judendom är 20 sidor, i jämförelse ligger kapitlet om islam på 20, kristendom på 50, 

buddhism på 20. Kristendomen läggs det alltså mest fokus på. Boken inleds med titeln 

“Judendom - en religion för det utvalda folket”. Denna titel kan jämföras med andra titlar 

i boken, exempelvis “Hinduism - en förvirrande mångfald” och “Japan - i dag ett levande 

laboratorium för religioner”. Hinduismen framställs här som förvirrande och Japan som 

ett land med en luddig och odefinierbar religion.
87

   

 

Kapitlet om judendom är omfattande och tar upp relevanta områden som Israel, judisk 

historia, förföljelser och heliga skrifter, bön och synagogan, det vardagliga- och 

högtidliga livet samt även relationen mellan kristna och judar. Det ägnas fyra sidor åt hur 

judarna sedan 1200 f.kr har levt med förföljelser och förvisningar. Andersson m.fl. 

skriver att uppkomsten av staten Israel ledde till slutet på detta då denna stat ses som 

inledningen till det framtida fredsriket för judarna. Författarna framhäver dock att FNs 

beslut av bildandet av Israel har varit omstritt från första stund.
88

 Dock problematiseras 

inte Israel något mer, trots närliggande händelser som Camp David-avtalet två år tidigare. 

Fred slöts då mellan Egypten och Israel och Israel erkändes för första gången av en 

arabstat.
89

 De nämner inte alls själva konflikten mellan Israel och Palestina utan endast 

att bildandet av Israel har varit omdiskuterat, detta trots händelser som Sexdagarskriget 

1967, Libanonkriget 1970 och Oktoberkriget 1973. 

 

Att judarna är ett utvalt folk tas även upp i avsnittet om judisk tro där en underrubrik är 

“Det utvalda folket”. Författarna problematiserar detta faktum och nämner att trots att 

judarna är ett utsatt folk och har fått utstå stora hinder så innebär utvaldheten för den 
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troende en stor glädje. De skriver att även om judarna ser sig som ett utvalt folk så anser 

de sig inte vara bättre eller mer gudomliga än andra, trots att icke-judar och judar delar 

samma gud.
90

 

 

Relationerna med de andra abrahamitiska religionerna tas kortfattat upp. Andersson m.fl. 

skriver att judar och kristna har mycket gemensamt då de delar Gamla testamentet och att 

kristna har fått kulturmässigt mycket av judarna. Dock menar de att på grund av Jesus så 

står de i konflikt med varandra. Författarna målar upp ett spänt förhållande mellan kristna 

och judar och skriver att det dröjde till 1948 innan kristna och judar kunde mötas för att 

ha en avspänd och naturlig diskussion om Messiasfrågan. De lägger dock inte skulden på 

judarna gällande Jesu död. Relationen mellan islam och judendom nämns endast på två 

ställen, då de skriver att sabbaten och den judiska gudstjänsten är förebilder för islams 

fredag och gudstjänst.
91

 Detta kan ses som lite kortfattat eftersom islam och judendom 

har fler saker gemensamt än så i och med bland annat Abraham och att de ser Jerusalem 

som en helig stad. Kanske kan bristen på fokus på islam förklaras med att i Sverige 1980 

var islam den minsta minoriteten bland de abrahamitiska religionerna och att detta 

troligtvis påverkade diskursen om dem.   

 

Temat att judarna har fått utstå förföljelse fortsätter i kapitlet om antisemitism, författarna 

skriver att begreppet är relativt nytt, från 1870-talet, men att judehatet har pågått sedan 

Jesus död. Andersson m.fl. nämner i första hand de kristna som de främsta aktörerna 

inom förföljelsen. Under detta kapitel nämns Förintelsen på endast åtta meningsrader och 

inte alls i resten av boken, förutom kort i ingressen på första sidan.
92

  

6.2 Tro i tid och rum (1988) 

Den andra boken som analyseras är Tro i tid och rum - religionskunskap för 

gymnasieskolan skriven av Arne Löwgren, Bo Ahlberg och Lars Ryberg 1988. Till 

skillnad från första boken förekommer det inga underkapitel till religionerna utan de 
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presenteras enbart med religionens namn.
93

 Omfattningen på kapitlet om judendomen 

ligger på 26 sidor. Detta i jämförelse med kristendomens 54, islams 21 och buddhismens 

22 sidor. Boken går omfattande igenom judarnas historia, Israel, utvaldheten, den judiska 

tron, vardagslivet och högtider samt antisemitism. Av alla böcker jag har analyserat är 

denna den mest faktafyllda och omfattande. Löwgren m.fl. refererar även till urkunder ett 

flertal gånger vilket är positivt ur källkritiska ögon.
94

  

 

Relationen till de övriga abrahamitiska religionerna tas upp när judarnas historia 

framställs. Löwgren m.fl. skriver att judarnas historia har haft en djup innebörd för 

kristna och muslimer och Löwgren m.fl. speglar detta i historieskrivningen då de tar upp 

relationerna dem emellan genom hela historien. Likt de övriga nämns det att judarna 

generellt har haft det lättare under muslimskt styre än kristet. Löwgren m.fl. nämner även 

korstågen samt strider om Jerusalem, vilket skiljer sig från de ovan- och nedanstående 

läromedlen. Relationen mellan muslimer och judar tas även upp i Israelavsnittet. I 

Messiasfrågan tar de upp Jesus men ingen skuld läggs på judarna. Löwgren m.fl. nämner 

även hur kristna och judar delar Gamla testamentet och hur det har påverkat båda 

religionerna. Likt ovanstående bok nämns den judiska sabbaten som förebild för 

kristendomens söndag och islams fredag. Angående Abraham nämns dock inte relationen 

med islam och kristendomen.
95

  

 

Som jag tidigare har nämnt fokuserar Löwgren m.fl. rätt mycket på just Israel. Redan 

under introduktionssidan nämns Israel fem gånger och bilder på den israeliska flaggan, 

klagomuren och ingången till Knesset (det israeliska parlamentet) inkluderas i ingressen. 

Efter att de har behandlat den judiska diasporan kommer de fram till Israeldelen av 

kapitlet. Där tar Löwgren m.fl. noggrant upp hur judisk nationalism och sionism uppkom 

under 1800-talet fram till 1948. De problematiserar frågan och tar upp Storbritannien och 

FNs inblandning samt de problem som ledde fram till Palestinakonflikten. De nämner 
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även de olika krig som Israel har fått utkämpa mot flertalet arabstater sedan Israels 

etablerande.
96

  

 

Att Löwgren m.fl. väljer, till skillnad mot den första boken, att behandla Israel och 

Palestinakonflikten så pass noggrant kan bero på de politiska processer som pågick under 

1980-talets mitt och slut och som i sig troligen påverkade mediediskursen. Detta eftersom 

det skedde så pass mycket under denna tid, som intifadan 1987, Yassir Arafat besök i 

Sverige 1988 samt avrättningen av Khalil al-Wazir (Arafats högra hand) 1988.
97

 

 

Angående antisemitism ägnar Löwgren m.fl. en och en halv sida om ämnet, de målar upp 

en lång tidslinje och berättar utförligt om dess historia. Löwgren m.fl. anger dock endast 

de kristna som de stora anstiftarna till förföljelser av judar.
98

 Förintelsen behandlas på 

tolv meningar i avsnittet om antisemitism och tas även upp i ingressen till kapitlet.
99

 Arne 

Löwgren som är en av författarna var även medförfattare på boken från 1980 och då 

nämndes Förintelsen knappt. Att Löwgren m.fl. tar upp Förintelsen så pass mycket mer 

än Andersson m.fl. kan bero på den ökade antisemitismen i Sverige som uppkom under 

1980-talet och detta kan ha påverkat författarnas val att inkludera det. Det kan ses som ett 

försök att öka förståelsen för judarna. De avslutar nämligen avsnittet med orden Plus 

Jamais, Nie Wieder, Never Again och Nikogda Boishe. Id est, att man aldrig ska glömma 

Förintelsen och dess effekter.  

6.3 Religionskunskap – med etik och livsfrågor (1991) 

Den tredje boken som analyseras är Sten Rodhe och Bo Nylunds Religionskunskap - med 

etik och livsfrågor från 1991. Även här är kapitlets omfattning 20 sidor och i jämförelse 

ligger islams på 18 sidor, kristendomen 73 och buddhismens 18 sidor. Därmed läggs det 

främst fokus på kristendomen. Kapitlet om judendom är utförligt skrivet då den sakligt 

tar upp judarnas historia, grupperingar, viktiga begrepp och texter. Judarnas förföljelser 
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och diaspora tas dock inte lika utförligt upp som i boken från 1980, här ryms det på cirka 

två sidor men de nämner både muslimer och kristna som förföljare av judar.
100

 Till 

skillnad från den första boken har kapitlen om religionerna i boken inga undertitlar så där 

förekommer det varken positiva eller negativa konnotationer.
101

  

 

Det Rodhe och Nylund lägger mest fokus på är att berätta grunden till religionen och 

judarnas historia. Till detta ägnas det sju sidor. De refererar även mycket till urkunderna 

vilket jag ser som något positivt då tillförlitligheten ökar. Relationerna mellan de övriga 

abrahamitiska religionerna tas upp då de likt de andra böckerna nämner att judar och 

kristna har Gamla testamentet gemensamt. De berör även faktumet att Abraham är 

stamfader till både judarna och muslimerna dock utelämnar Rodhe och Nylund de kristna. 

Även här nämns de kristna som de främsta aktörerna inom förföljelsen av judar, dock får 

även muslimerna en plats i denna beskrivning. Men under Messiasdiskussionen talas det 

ganska kortfattat om att det skulle vara några spänningar mellan kristna och judar, i varje 

fall inte i modern tid. Jesu död tas dock upp och att han korsfästes i en judisk/romersk 

samverkan. Detta skiljer sig från läroboken från 1980, där ingen skuld läggs på 

judarna.
102

  

 

Att muslimerna nu inkluderas i kapitlet om judendom kan vara ett tecken på att de har 

börjat inkluderas i den allmänna diskursen. 1991 ökade Sveriges muslimska befolkning i 

och med att invandringen blev rekordhög, där den största gruppen kom främst från forna 

Jugoslavien där många var muslimer.
103

 Den allmänna diskursen om islam och 

invandring var även påtaglig i och med invandringskritiska Ny demokratis intåg i 

riksdagen 1991 samt orten Sjöbos beslut 1988 att inte ta emot några flyktingar. Detta kan 

ha påverkat författarnas beslut att inkludera islam. 
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Gällande Israel tas det upp på ett flertal ställen i boken, både den historiska kopplingen 

och hur det såg ut när boken skrevs. Till skillnad från läroboken från 1980 

problematiserar Rodhe och Nylund Israel. De skriver att tiden efter FNs beslutat att staten 

Israel skulle uppföras kännetecknades av våld, hot och krig från närliggande arabstater. 

De tar upp problem med att det har strömmat judar till Israel vilket har lett till uppdelning 

av marken och svårigheterna att förena de olika judiska förgreningarna från vitt skilda 

länder och traditioner. Rodhe och Nylund tar upp en aspekt som läroboken från 1980 inte 

gör, att det faktumet att flera ortodoxa judar förnekar legitimiteten staten Israel i och med 

att den tillkom på politisk väg och inte via ett gudomligt ingripande. De nämner även 

USA och Sovjetunionens roller i konflikten och hur många ryska och amerikanska judar 

som har invandrat till Israel. Palestinakonflikten tas även den upp och hur palestinierna 

1987 startade en intifada (arabiskt ord för uppror), ett krav att få ett eget land.
104

 

 

Att Rodhe och Nylund väljer att ta upp Israel och Palestinakonflikten kan även det vara 

en produkt av dess tid. Ett flertal stora händelser skedde under 1980-talets mitt och slut, 

men som jag nämnde under läroboken från 1980, så hade det även skett ett flertal 

händelser under 1960- och 70-talet. Men i och med intifadan 1987 kom världens ögon att 

riktas mot Israel i och med att våldet blev allt mer omfattande från båda sidorna. 1988 

besökte även Yassir Arafat, dåvarande ledare för palestinierna, Stockholm.
105

 Att Arafat 

besökte Sverige kan ha lett till en ökad medvetenhet hos allmänheten vilket i sig även kan 

ha påverkat författarnas diskursiva praktik och text.  

 

I likhet med läroboken från 1980, angående den moderna formen av antisemitism, tas lite 

upp. Blott fyra meningar, och då nämns endast judeförföljelserna under 1800-talet. Under 

kapitlet om sionism nämns dock Adolf Hitler och Förintelsen kortfattat, då författarna 

menar att dessa processer  skyndade på utvecklingen mot den judiska stat i Palestina som 

engelsmännen hade utlovat 1917.
106

 Det enda de nämner om Förintelsen är “Den 
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nationalsocialistiska regimen under Adolf Hitler lät döda sammanlagt omkring sex 

miljoner judar, den största judeförföljelsen och människoutrotningen i historien.”.
107

  

6.4 Religionskunskap för gymnasiet (1999) 

Den fjärde boken jag har valt att analysera är Lars-Göran Alms Religionskunskap för 

gymnasiet från 1999. Omfattningen är signifikant mindre än de övriga böckerna, endast 

nio sidor ägnas åt judendomen. Detta i jämförelse med kristendomens 41 sidor och islams 

33 sidor. Dock ska det påpekas att detta är en integrerad lärobok där både gymnasiets A- 

och B-kurser inkluderas och där kristendom och islam har 19 sidor extra var. Men det 

säger också något, att Alm medvetet har valt att exkludera judendomen från B-kursens 

delar.
108

  

 

Detta kan vara en spegling av de sociala processer som skedde under mitten av 1990-

talet, judarna hamnade lite i en medieskugga och fokusen föll istället på islam i och med 

den ovannämnda stora ökningen av muslimsk invandring från bland annat forna 

Jugoslavien och Somalia. Intressant nog är denna bok skriven ett år efter att …om detta 

må ni berätta…: En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945
109

 gavs ut och trots det har 

boken den lägsta omfattning av judendomskapitlet alla läroböckerna. Dock kan det vara 

så att utgivningen kan vara för nära i tiden för att den skulle ha haft en större återverkan 

på Alms författarskap och diskursiva praktik.  

 

Denna bok har, till skillnad från den första, och i likhet med de andra inte heller några 

undertitlar till huvudkapitlen. Alm går noggrant igenom judarnas historia fram till templet 

i Jerusalems förstörelse 70 e.Kr. Därefter nämns diasporan relativt kortfattat. Alm 

fokuserar inte likt läroböckerna från 1980 och 1991 på judarnas utsatthet och förföljelse. 

Fokus läggs främst på texterna, tempellivet och deras tidiga historia.
110

  

 

Relationen till de övriga abrahamitiska religionerna nämns bland annat när Abraham tas 

upp. Alm beskriver Abraham som judarnas stamfar men att även “araberna räknar sin 
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härstamning från Abraham”
111

. Alm generaliserar ganska hårt och frågan är om han 

menar att alla araber är muslimer och att alla muslimer är araber? Det kan även tilläggas 

att kristna ser Abraham som sin stamfader, men det nämns inte i texten. I ett tidigare 

kapitel nämns relationen mellan de abrahamitiska religionerna kortfattat.
112

 I kapitlet om 

judendom tas det upp att Gamla testamentet och Tanach delas mellan kristna och judar 

men också det väldigt kort. Även här, likt i läroboken från 1991, nämns det att både 

kristna och muslimer har utfört förföljelser av judar och att det ledde till att judarna 

började leva i isolerade getton. I likhet med ovanstående läromedel nämns spänningar 

mellan kristna och judar, här fokuserar Alm främst på hur det var under medeltiden då de 

kristna ansåg att judarna hade dödat Jesus och att de förtjänade att straffas.
113

  

 

Gällande Israel är Alm ganska omfattande och tar upp dess bakgrund och hur judarna 

efter Förintelsen fick stormakternas stöd i frågan. Till skillnad från de övriga läromedlen 

så problematiserar han motsättningarna som fanns mellan de socialistiska judarna och de 

mer ortodoxa gällande hur Israel skulle styras
114

. Detta är något som även Jacob Neusner 

tar upp i kapitlet om judisk socialism i Judaism in Modern Times - an Introduction and 

Reader.
115

 Alm går igenom hur religionen har påverkat Israel gällande familjelivet och 

skolorna. Dock skriver han generaliserande att “De flesta israeler är idag ganska 

ointresserade av religion. De går sällan eller aldrig i synagogan och skickar sina barn till 

statliga skolor”.
116

  

 

Detta synsätt skiljer sig ganska stort från de övriga läromedel jag har analyserat. 

Exempelvis i Andersson m.fl. från 1980 skriver de bland annat “Bara en hotande fara får 

bryta sabbatsreglerna. I staten Israel där man söker tillämpa bestämmelserna strängt, står 

buss och tåg stilla under sabbatsdygnet. Inga nöjestillställningar får äga rum och 

självfallet är affärer och banker stängda. Man undviker t o m att använda telefon.”.
117

 

                                                 
111 Alm, sid 73 

112 Alm, sid 68, 73 

113 Alm, sid 74f, 78 

114 Alm, sid 79 

115 Neusner, Jacob (1995). Judaism in Modern Times - an Introduction and Reader. Oxford: Blackwell 

Publishers, sid 183-205 

116 Alm, sid 79 

117 Andersson m.fl., sid 96 



 

 

 

37 

Varför Alm väljer att generalisera så friskt är svårt att förstå. När jag går in på den 

israeliska statens turistsida skriver de att sabbaten fortfarande är en essentiell del av Israel 

och dess kultur. De nämner även att mycket kring städerna, som vägar, kvarter och affärer 

helt stängs ned under vilodagen.
118

 Om de, som Alm påstår, vore ointresserade av religion 

skulle israelerna då inte bry sig nämnvärt om sabbaten, men bevisligen är så ej fallet. 

 

Som jag nämnde tidigare är Alms lärobok utgiven ett år efter ...om detta må ni berätta... 

och jag har spekulerat huruvida det skedde för nära i tiden för att det skulle ge 

återverkningar på Alms texter. Detta verkar även stämma när man ser på hans beskrivning 

av antisemitism och Förintelsen. Alm går kortfattat igenom historien bakom begreppet 

och ägnar endast sex meningsrader åt Förintelsen.
119

  

 

Även om ...om detta må ni berätta... kom ut ett år innan så hade statsminister Göran 

Persson startat projektet 1997, och Alm som är en erfaren läromedelförfattare borde ha 

varit medvetet om att Persson efterfrågade ett större fokus på frågan.
120

  

6.5 Människa och tro (2003) 

Den femte boken jag har valt att analysera är Ola Björlins Människa och tro från 2003. I 

likhet med Alms bok är omfattningen mindre än de äldre böckerna, 13 sidor ägnas åt 

kapitlet om judendom. Dock verkar det generellt vara kring 10-15 sidor skrivna om de 

flesta religioner, förutom kristendomen, Även här saknar kapitlen om religionerna en 

undertitel, så inga värderingar likt, läroboken från 1980, läggs in. Fokus läggs på den 

judiska historien, de heliga skrifterna, och till skillnad från de andra böckerna, Israel och 

Palestina. Björlin har dock ett helt kapitel före judendomen där han går igenom likheter 

mellan de abrahamitiska religionerna.
121

 Detta kan vara ett resultat av den diskurs som 

skedde under 2000-talet efter 11 september 2001, samt även ett försök att skapa en 

enighet mellan dessa religioner istället för fokusera på dess skillnader.  
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Likheterna mellan de abrahamitiska religionerna fortsätter i kapitlet om judendom. Dock, 

i enlighet med ovanstående läromedlen, tas även de mer mörka sidorna av historien upp, 

som hur judarna genom historien har utsatts för förtryck. Likt boken från 1991 nämner 

han både muslimer och kristna som förövare. Men Björlin väljer, till skillnad från de 

andra läromedlen, att ta upp hur judarnas historia i Sverige har varit samt även vikten av 

de svenska insatserna som bland annat Raoul Wallenberg utförde vid andra världskrigets 

slut.
122

  

 

Som jag tidigare har nämnt har Björlin ett större fokus på Israel än de ovanstående 

författarna. Han går omfattande igenom historien bakom det som ledde fram till beslutet 

om staten Israel samt problematiserar de skeenden som har hänt sedan 1948. Dock väljer 

Björlin att inte nämna Förintelsen. Till skillnad från läromedlen från 1980- och 90-talet 

bearbetar han betydande händelser som exempelvis fredsavtalet som skedde mellan Israel 

och Egypten 1979, freden mellan Israel och Jordanien 1994, samt de båda intifadorna 

1987 och 2000.
123

 Att Björlin redovisar Israel så pass utförligt kan ses som ett tecken i 

tiden, under tidigt 2000-tal var Palestinafrågan väldigt aktuell inom mediediskursen. Al-

Aqsa-intifadan hade nyligen skett och det var stora oroligheter i Israel och Palestina med 

självmordsbombningar, förstörelse och avrättningar.
124

 Även ungdomsmodet under denna 

tid blev påverkat av konflikten och var man än vände sig på en högstadie- och 

gymnasieskola under denna tid så kunde man se en Palestinasjal. Sjalens popularitet 

växte även med åren, så pass att Sveriges största profil inom modebloggarna, Elin Kling, 

började använda den.
125

 Björlin var alltså helt rätt i tiden när han valde att försöka skapa 

en förståelse i frågan och samtidigt neutralt presentera båda sidorna.  

 

Under ämnet antisemitism kan man se samma tema som hos de övriga författarna, litet 

fokus ges, här handlar det om endast fyra meningar. Han nämner att det finns moderna 

antisemitiska grupper som försöker vinna anhängare i dagens Sverige, dock går han inte 

ytterligare in på det. Förintelsen nämns med endast em mening men Björlin refererar till 
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en text, dock fiktiv, i slutet av boken som ska handla om förintelsen. Hitler nämns inte 

alls och trots att ...om detta må ni berätta... hade släppts fem år tidigare verkar den inte ha 

haft någon inverkan på Björlins text. Som jag nämnde tidigare kopplar han inte heller 

Förintelsen till Israel.
126

  

6.6 Religion och sånt (2009) 

Den sjätte och sista boken som analyseras är Börge Rings Religion och sånt från 2009. 

Här får judendomen 18 sidor. Detta kan jämföras med kristendomens 38, islams 30 och 

buddhismens 25 sidor. Judendomen, tillsammans med hinduismens 18 sidor, har det 

minst omfattande kapitlet i Rings lärobok. Här kan vi se ett återkommande tema från de 

läromedlen från 1999 och framåt, att omfattningen minskar i relation till de andra 

kapitlen. I likhet med de övriga, förutom läromedlet från 1980, finns det inga undertitlar 

till huvudkapitlet.
127

  

 

Det är svårt att veta vad Ring fokuserar på då han tar upp allting väldigt kortfattat, 

kapitlet har istället ett flertal bilder och små anekdoter som tar upp mycket plats. Men det 

han främst fokuserar på är hur judarnas tidiga historia samt hur de är Guds utvalda 

folk.
128

 I likhet med Björlin har han ett kapitel innan judendomskapitlet som går igenom 

hur de abrahamitiska religionerna har ett släktskap samt hur de olika religionerna ser på 

bibeln.
129

  

 

Relationerna med kristendom och islam tas även upp i kapitlet om judendom. Ring 

påpekar att judarna ser på Gud annorlunda än kristna och muslimer. Att tron inte betonas 

lika starkt utan snarare att man som jude upplever Guds närvaro i livet. Ring understryker 

även att judarna är en minoritet med sina 18 miljoner versus 2 miljarder kristna och 1,2 

miljarder muslimer. I likhet med flera ovanstående läromedel nämner även Ring hur 

judarna har behandlats i muslimska och kristna länder. Dock, till skillnad från de andra, 

lägger han endast skuld på de kristna när det kommer felaktig behandling av judar via 
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förföljelser och förbud.
130

 I likhet med Andersson m.fl. nämns Messiasfrågan och även i 

Rings text tas den upp utan fokus på motsättningar.
131

 

 

I likhet med Björlin tar Ring även upp judarnas historia och liv i Sverige. Till skillnad 

från de andra läromedlen väljer Ring att beskriva hur antisemitism även råder i Sverige 

idag och att det kan bero på flera olika faktorer, ”Att människor som invandrar från 

länder som har en tradition att vara antijudiska och att antalet politiska grupper med 

nazistsympatier ökar”.
132

 Ring problematiserar även kosherslakt och den manliga 

omskärelsen och frågar sig vad som ska väga tyngst, svensk lag eller 

religionsfrihetslagen.
133

 Här skiljer sig Ring då de andra författarna, förutom Björlin, 

knappt nämner att det finns judar i Sverige. Enligt egen erfarenhet blir det lättare att ta till 

sig något och förstå det om man blir medveten om att det finns i ens närhet. Att Ring 

väljer att ta upp det kan vara en reaktion på de sociala händelser som skedde under 2000-

talet slut. Samma år som boken skrevs rapporterade media flitigt om när protester, öppet 

antisemitiska uttryck och kravaller skedde mot en Davis Cup-match i Malmö då Sverige 

mötte Israel. Det hela gick så långt att Malmös dåvarande borgmästare, Ilmar Reepalu, till 

och med bojkottade matchen samt stödde protesterna. Åren mellan 2008-2009 

fördubblades även antalet hatbrott mot judar i Malmö.
134

 

 

Angående Israel nämner inte Ring det i huvudkapitlet, endast en mening “Under åren 70 

e.Kr. fram till 1948, då staten Israel bildades, hade judarna inget eget hemland.”.
135

 Dock 

i Undersök och fundera vidare-delen nämns Israel och Palestinakonflikten. Då ska 

eleverna själva ta ställning till olika påståenden.
136

 Ring väljer dock att inte ge någon 

förhistoria till staten Israel, han nämner av vilka skäl den uppkom och varför den ses 

legitim av ena sidan. Utan den förkunskapen är det svårt för eleverna att ta ställning till 
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olika dilemman angående konflikten. Av vilken anledning Ring har valt att utesluta detta 

är jag inte säker på, men man kan spekulera i huruvida frågan ansågs för infekterad i och 

med den rådande sociala praktiken i Sverige och även i den allmänna diskursen 2009. 

Även det faktum att Sverige har ett flertal elever med bakgrund från Palestina och 

närliggande områden kan ha påverkat. Man kan även ifrågasätta valet att inte nämna 

Israel i själva huvudkapitlet trots att det är en viktig del av den judiska identiteten.  

 

Gällande antisemitism, förutom det jag har nämnt i ovanstående meningar, har Ring ett 

litet avsnitt då han tar upp det på fem meningar.
137

 Förintelsen och Hitler nämns endast 

under en av dessa meningar, detta i likhet med de övriga läromedel jag har analyserat. 

Och trots att ...om detta må ni berätta...
138

 gavs ut elva år tidigare har det inte gett några 

synliga eller direkta efterverkningar på Rings text.   
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7. Diskussionsdel 

7.1 Metod 

Jag använde mig av diskuranalys med en kritisk diskursanalytisk ansats som metod och 

teori. Fördelen med detta var att det passade in på min frågeställning i och med att jag 

skulle analysera texter. Med hjälp av den kunde jag se hur olika diskursordningar 

påverkar varandra och även vilken stor påverkan den sociala praktiken kan ha. Nackdelen 

med diskursanalys var att det ibland blev svårt att urskilja vad som var teorin och vad 

som var metoden i och med att diskursanalys är både och. Jag hade ibland även problem 

med att urskilja vad som var vad i analysen av diskurs och social praktik. Det blev även 

problemfyllt med att avgöra hur mycket social praktik som jag skulle fokusera på. Det 

ledde till att jag fick undvika att ta upp vissa sociala händelser och praktiker eftersom 

uppsatsen riskerade att helt enkelt bli för omfattande. 

 

Det hade varit intressant att använda intervjuer med praktiserande lärare för att ta reda på 

hur läromedlen påverkar deras undervisning. Att exempelvis då ta reda på hur mycket 

extrajobb som behövs när skolan man arbetar för har valt att köpa i undermåliga böcker. 

Även detta hade dock lett till en allt för omfattande uppsats, men det hade varit ett 

intressant område att utforska. 

 

Angående val av material har jag nu i efterhand funderat på hur resultatet hade blivit om 

man hade följt en enda författare men under samma tidsperiod. På det sättet hade man 

ännu tydligare kunnat se hur den allmänna diskursen och de sociala och politiska 

strömningarna har påverkat författaren. 

7.2 Undersökning 

Mitt syfte med uppsatsen var se om presentationen av och synen på judar och 

judendomen i religionskunskap har förändrats under åren 1980 till 2009. Samt om sociala 

och politiska strömningar som ökad muslimsk invandring, den ökade antisemitismen 

under 1990-talet, projektet kring …om detta må ni berätta…
139

, och oroligheterna i Israel 
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och Palestina kan ha påverkat läromedelsförfattarnas utformning av kapitlen om 

judendomen. Jag har utfört undersökningen genom att utgå från fyra teman: relationen till 

de övriga abrahamitiska religionerna, Israel, antisemitism och Förintelsen.  

 

Det första som jag märkte av i min undersökning var att omfattningen av kapitlen om 

judendom antingen stagnerade eller minskade samtidigt som kapitel om kristendom, 

islam och buddhism ökade. Det tydligaste exemplet på detta är i Alms bok från 1999 som 

riktar sig åt både A- och B-kursen, där ägnas det nio sidor åt judendomen medan 

kristendomen får 41 sidor och islams 33. Det intressanta här är också att judendomen inte 

ens inkluderas i B-kursens del. Detta kan jämföras med Andersson m.fl. bok från 1980 då 

judendomen fick lika många sidor som islam. I Alms bok har islam nästan fyra gånger 

mer i utrymme. Att omfattningen har minskat kan tala för att judendomen har avtagit i 

betydelse för läromedelsförfattarna. Trots att judendom är grunden för de abrahamitiska 

religionerna väljer alltså författarna att minska dess omfattning. Detta kan ses som prekärt 

eftersom Winther Jörgensen och Phillips menar att diskurser, i detta fall 

läromedelsförfattarnas, bidrar till att konstruera kunskapssystem.
140

  

 

Om judendomen fortsätter att minska i betydelse för författarna kan det få betydande 

konsekvenser för både judendomen som religion men även för religionsämnet i sig. Detta 

är speciellt oroande eftersom granskningen av läromedel har försvunnit och författarna 

och förlagen är i princip de enda som bestämmer hur stort omfång varje religion ska ha i 

böckerna. Som diskursanalytiker ska man enligt både Sahlin och Börjesson ifrågasätta det 

som framstår som naturligt samt fråga sig varför texten är producerad på det sättet. 

Bolander och Fejes påpekar även att man måste dekonstruera texten för att se hur den 

både innesluter och utesluter objekt. De menar att via spåket påverkas vi och det ger 

effekt på hur vi ser på andra.
141

 Med detta i åtanke blir det extra viktigt att påpeka hur 

viktigt det är att minskningen av judendomens betydelse i läromedel stoppas innan det 

hela har gått för långt. Att stora delar av judendomen allt mer utesluts av flera av 

författarna är oroväckande och om det inte uppmärksammas från fler håll kan det 
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resultera i att detta blir normen för hur religionsundervisningen utfaller sig i framtiden. 

Med possibla konsekvenser som en ökad antisemitism, en minskad förståelse för och 

kunskap om en del av den svenska befolkningen, en okunnighet om släktskapen mellan 

de abrahamitiska religionerna samt en minskad insikt om varför världen ser ut som den 

gör idag. Författarna gör inte bara eleverna en otjänst utan även lärarna i och med att de 

indirekt ökar den redan tunga arbetsbördan för lärarna. 

 

Som jag nämnde i teoriavsnittet valde jag att analysera texterna utifrån Faircloughs 

tredimensionella modell då man i analysen ser till den sociala praktiken (i detta fall 

samhället), den diskursiva praktiken (författarnas produktion av läromedel) och den text 

(läromedel) de har producerat.
142

 Att judendomen har tendenser till att ha minskat i 

omfattning och betydelse för författarna kan sättas i förhållande till hur Sicher talar om 

ökade anti-Israelkampanjer i flera diskursordningar i västvärlden. Han anser att det sker 

en demonisering av Israel i pressen och att det finns en brist på objektivitet.
143

 Det kan 

även kopplas till hur Bhasin m.fl. tar upp att det finns en ökad kritik mot Israel och judar 

bland gemene man.
144

 Fairclough menar att när man analyserar en text måste man även se 

till förbindelsen mellan texten och de samhälleliga och kulturella processerna.
145

 Kanske 

har Israel blivit en sådan kontroversiell fråga inom den sociala praktiken (samhället) att 

det har spillt över på den diskursiva praktiken (läromedelsförfattarnas produktion) och 

hur de ser på judar och judendom, att de medvetet väljer att minska omfattningen i  texten 

(läromedlen) för att slippa kontroverser? Enligt socialkonstruktionismen präglas diskurser 

av sociala konstruktioner av kunskap och sanning och dessa leder till olika sociala 

handlingar och konkreta konsekvenser.
146

 Detta kan i sin tur leda till att det som anses 

kontroversiellt av västvärlden, Israel i detta fall, leder till en ignorans av frågan i 

diskursen. Denna ignorans kan jag skönja i författarnas texter, både gällande frågan om 

staten men även om judendomen generellt i och med den minskade omfattningen. Frågan 

är dock vilka konsekvenser det blir för undervisningen. Börjesson talar om att man som 

diskursanalytiker studerar gränserna för vad som som går att uttala och att diskursens 
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ordning styr berättelsens former och tonläge.
147

 Genom ignoransen av att problematisera 

Israel skapar författarna en opinionsbildning och även tabun för vad som får sägas. 

Självklart är det svårt att som författare att vara helt objektiv men detta är också 

anledningen till att jag efterfrågar en ökad statlig kontroll av läromedel. Det är inte rätt att 

en sådan het fråga ignoreras i ett försök från författarna att kanske undvika kontrovers, 

speciellt inte eftersom det indirekt och även direkt formar och styr eleverna samt även 

läraren. 

 

Behandlingen av Israel varierar mellan författarna. Den bok som är närmast i tiden, Rings 

från 2009, nämner knappt Israel medan läroböckerna mellan åren 1988 fram till 2003 

behandlar ämnet relativt utförligt. Att Ring knappt väljer att ta upp ämnet eller 

problematisera det kan vara ett uttryck för de ökade anti-Israel tankar som Bhasin m.fl. 

tar upp samt kan även kopplas till Faircloughs tankar om sambandet mellan texter och de 

samhälleliga och kulturella processerna
148

. Bhasin m.fl. menar att amerikanska 

allmänheten är mycket kritisk mot hur Israel för sin politik. Bhasin m.fl. nämner även att 

antisemitismen i Europa och Mellanöstern ökar. I intervjugrupperna de använde sig av i 

sin undersökning var deltagarna generellt hårdare i kritiken mot Israel och deras brott mot 

mänskligheten än vad de var mot till exempel Ryssland och Indien. Bhasin m.fl. menar 

att denna kritik även kan kopplas till en ökad antisemitism i samhället.
149

 Detta kan 

inverkat på hur författarna har valt att spegla Israel, då de äldre böckerna har en mer 

utförlig och neutral ton medan exempelvis Ring i princip ignorerar frågan. Som Winther 

Jörgensen och Phillips skriver så reproducerar och skapar texter kunskap, makt och 

strukturer.
150

 Ring verkar i den här frågan ha tillåtit den sociala praktiken forma hans 

diskursiva praktik och sedan reproducerat den allmänna västerländska diskursens tankar 

om Israel i hans text.  

 

I Sverige har nutida anti-Israeltankarna speglats i interna kontroverser som den tidigare 

nämnda Davis Cup-upproren samt de ökade hatbrotten mot judar i Malmö. Författarnas 
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texter om Israel kan även koppla till Faircloughs tankar om samband mellan text och 

sociala processer samt de tankar om att texter reproducerar kunskap, makt och strukturer. 

Att den boken närmast i tid, Rings, undviker ämnet kan vara en effekt av dessa händelser 

samt de tendenser som visar på att ifrågasättandet av Israel har ökat. Att Israel tas upp så 

pass omfattande i de andra läromedlen kan vara en effekt av att de skrevs i närliggande 

tid till viktiga politiska händelser gällande Israel och Palestinakonflikten. Enda 

undantaget är läroboken från 1980 där Israel knappt nämns. Därför kan jag även dra 

slutsatsen, samt även här koppla till Faircloughs tankar, att det finns tendenser i texterna 

till att den den sociala praktiken (den ökade invandringen från Mellanöstern) kan ha 

bidragit till en förändring i författarnas diskursordning och diskursiva praktik i frågan. 

Detta eftersom att invandringen från dessa områden var knapp 1980 men ökade under 

1980-talets slut och har ej än stagnerat.  

 

Gällande förföljelser och antisemitism så tas det upp i böckerna med varierande resultat 

och kopplas ofta till hur kristna har varit förövarna. I läroböckerna från 1991 och 2003 

nämns dock det faktum att judar även har blivit förföljda av muslimer. Men jag saknar 

ytterligare perspektiv. Exempelvis hur egyptierna, de antika grekerna och romarna 

utförde förföljelse av judarna samt moderna företeelser så som nynazism. Bristen på detta 

perspektiv kan kopplas till Winther Jörgensen och Phillips tankar om att ens sociala 

världsbild speglar vilken kunskap som man förmedlar och i det här fallet kan det kanske 

förklaras av att de flesta av författarna är kristna teologer
151

. Det intressanta är dock att 

Rings bok från 2009 knyter an till den sociala praktiken och nämner hur antisemitismen 

ökar i Sverige och att detta kan kopplas till ökad invandring från länder som, han anser, 

har en tradition av att vara antijudiska. Här kan man se en ytterligare tendens i Rings text 

av de antisemitiska och anti-Israel tankar som Bhasin m.fl. nämner. Varför Ring väljer att 

inte specifikt nämna de länder med en antijudisk tradition kan man fråga sig. Vilka länder 

är egentligen, enligt Ring, antijudiska?   

 

Angående relationen mellan de övriga abrahamitiska religionerna så tas den upp i 

varenda lärobok, dock med olika fokus. I alla böcker jag har studerat nämns relationen till 
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kristendomen, relationen till islam skiftar dock. I boken från 1980 nämns knappt islam 

utan fokus ligger på likheterna mellan judendom och kristendom. I boken från 1988 tas 

islam mer utförligt upp, dock nämns inte det faktum att de har Abraham gemensamt. I 

boken från 1991 nämns islam mer än tidigare och denna trend håller i sig desto närmare 

vi kommer i modern tid. Islam ges där ett större utrymme i brödraskapet mellan de tre 

abrahamitiska religionerna än tidigare. Detta kan vara en eventuell effekt av den ökade 

muslimska invandringen under 1990- och 2000-talet samt den ökade mediediskursen 

kring islam. Att synen på islam har förbättrats i läromedel under åren är något som 

Härenstam även kommer fram till i sin forskning. Han menar att det faktum att 

muslimerna har ökat i Sverige har lett till att man inte längre kan skriva vad som helst. 

Härenstam menar att företrädare för muslimska organisationer högst sannolikt har haft en 

mycket stor betydelse för förändringarna i läroböckerna då de ofta yttrar sig i massmedia 

och deltar i konferenser med svenska forskare och läromedelsförfattare.
152

 Som 

Härenstam säger, att muslimska organisationer innehar en del makt i utformningen av 

läroböckerna, kan kopplas till Faircloughs tankar om att diskursiva praktiker är skapade 

av relationerna mellan makt och maktkamp.
153

 I och med att de muslimska 

organisationerna, enligt Härenstam, besitter en makt kan de även påverka 

läromedelsdiskursen på ett annat sätt än vad de tidigare har kunnat. Detta kan även 

kopplas till hur Bolander och Fejes tidigare pratat om hur texter (i detta fall läromedel) 

både innesluter och utesluter objekt.
154

 Islam innesluts på grund av att de nu besitter en 

större makt än tidigare samtidigt som judendom verkar ha hamnat i skymundan, om detta 

beror på om judiska intresseorganisationer har tappat makt kan jag inte spekulera i. 

 

Det är intressant att författarna ökar sin beskrivning av islam samtidigt som judendomen 

minskar i omfattning. Författarna verkar helt enkelt ha skiftat i sina prioriteringar, från att 

ha haft ett större fokus på judendom har de istället gått till att applicera ett ökat fokus på 

islam. Detta kan kopplas till Faircloughs tankar om studiet av förändring. Han anser att 

diskurser både reproducerar och förändrar kunskap och att dessa formas av sociala 
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praktiker och strukturer.
155

 Att den sociala praktiken (det svenska samhället) har 

förändrats i och med ökad muslimsk invandring och att judendomen har blivit den minsta 

abrahamitiska religionen kan vara en anledning till skiftningen i prioriteringar hos den 

diskursiva praktiken vilket sedan reflekteras i texterna. 

 

I Nasser och Nassers artiklar talar de bland annat om en uteslutning av palestinier i 

israeliska skolsystem via läromedel. Att palestinier utesluts ur de israeliska läromedlen i 

och med att de inte uppfyller de etniska kraven samt att den palestinska identiteten blir 

obefintlig på grund av uteslutning och urval i läroböckerna.
156

 Uteslutning var inte ett av 

mina teman men jag såg tendenser av det i de svenska läromedlen i religion. Till skillnad 

från de israeliska skolböckerna sker uteslutningen här istället av de svenska judarna, då 

de i fyra av sex böcker inte ens nämns i texterna. Endast i Björlins bok från 2003 och 

Rings från 2009 nämns de svenska judarnas historia och liv. Innan det fanns det tendenser 

till att svenska judar uteslöts från den svenska identiteten i religionsläromedel i och med 

att de inte ens nämndes i kapitlen om judendom. Detta kan sättas i relation med 

Otterbecks granskning av porträtteringen av muslimer i svenska läromedel, att de ses som 

”de andra” i jämförelse med den kristna normen.
157

  

 

Att svenska judar uteslöts från fyra av sex böcker kan bero på de utestängningsprocedurer 

som Foucault talar om. Han anser att det finns historiska och institutionellt tvingande 

system som styr vår vilja till kunskap.
158

 Med det menar jag att anledningen till att 

svenska judar traditionellt inte tas upp i svenska läromedel kan bero på att de historiskt 

sett har utestängts från den allmänna diskursen samt den sociala praktiken och att detta 

kan ha, omedvetet eller medvetet, påverkat läromedelsförfattarnas diskursordning och 

dess diskursiva praktik. Dessa utestängningsprocedurer jag nämner kan i sin tur påverka 

elevernas tankar om judendomen och i värsta fall sedan utvecklas till en norm i samhället. 

Bolander och Fejes nämner hur elever enligt diskursen inte ses som tillräckligt 
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kvalificerade för att kunna tala om vad som är sanning.
159

 Detta blir speciellt 

problematiskt om diskursen inte tillåter ifrågasättande av vad som förmedlas. Det är då 

extra viktigt för mig som lärare att vara kritisk mot läromedelsförfattarnas texter eftersom 

jag, enligt diskursen, anses vara en av dem som kan tala och se vad som är sanning. Detta 

sätter dock press på mig som lärare att välja rätt litteratur, en press som hade kunnat 

undvikas om det fanns en statlig kontroll av läromedel. 

 

Som jag berörde i min tidigare forskning finns det brister i hur slovakiska och rumänska 

läromedel behandlar förintelsen. Michaels menar att konkurrerande diskurser försvårar 

beskrivningen av händelsen i läromedel i och med att det växelvis förespråkar, försvårar 

och komplicerar skildringen av Förintelsen över tid i slovakiska skolor.
160

 Detta kan även 

ses en antydan till i Sverige i och med de olika diskursordningar som finns mellan 

praktikerna kring politikerna och läromedelsförfattarna. Att den diskursiva praktiken och 

beskrivningen av Förintelsen inte är konstant utan författarna väljer istället att fokusera 

olika mycket på händelsen i deras texter trots att den sociala praktikens, som Göran 

Perssons, uppmaningar om mer fokus. Angående forskningen kring Rumänien såg 

Bărbulescu m.fl. att Förintelsen nästan var helt frånvarande i läromedel, speciellt under 

kommunisttiden. När händelsen väl nämndes presenterades den på ett förminskande sätt. 

De kommer även fram till att när diskursen förändrades så var det på grund av politiska 

trender. Detta går dock inte riktigt att se i de svenska läromedlen, här blev det istället en 

negativ förändring i och med …om detta må ni berätta…
161

, trots goda intentioner från 

politikerna. I endast två läroböcker nämns Förintelsen ingående och dessa var skrivna 

långt innan Perssons beslut. Detta kan kopplas till det som Foucault talar om att varje 

diskursordning har inre procedurer där diskursena utgör kontroll över sig själva. Dessa 

procedurer kan uppstå på grund av samhället och dess kanoniserade berättelser, saker 

som bevaras och döljs. Det uppkommer diskurser som ständigt är sagda och förblir 

sagda.
162

 Läromedelsförfattarna kan vara ovilliga till förändring på grund av dessa inre 

kontrollerande procedurer som Foucault talar om, att de fortsätter som de tidigare har 
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gjort. Det kan även ha sin grund i hur fokus skiftade från judendom till islam i den sociala 

praktiken i och med den ökade invandringen från bland annat Balkan. 

 

I Bruchfelds granskning “Öga för öga, tand för tand” - en granskning av svenska 

läromedel i historia, religion och samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet om 

judendom, judisk historia och Förintelsen från 1996 efterfrågade han en mer utförlig och 

rättvis bild av judendomen samt ett större fokus på nazismen och Förintelsen. Han såg 

nämligen att det generellt inte läggs någon större vikt på Förintelsen och nazismen i 

läromedel.
163

 Detta stämmer överens med det resultat jag har fått. Trots att jag har med tre 

läroböcker publicerade efter hans granskning så syns det inga efterverkningar av 

Bruchfelds efterfrågningar då det är dessa böcker som fokuserar minst på Förintelsen. 

Foucault talar om att sanningar förnyas av hur kunskap används och värderas i ett 

samhälle och att denna vilja till sanning har en tendens till att utöva en makt på andra 

diskursformer.
164

 Denna process kan liknas med Bruchfelds efterfrågningar om ett ökat 

fokus på judendom. Processen verkar ha påverkat den sociala praktiken som den politiska 

diskursen, exempelvis Persson, men man får uppfattningen att den har haft liten verkan 

på författarnas diskursiva praktik och text.  

 

Synen på Förintelsen i svenska läromedel i religion är som sagt varierande och 

ambivalent. Egentligen är det endast läroboken från 1988 som tar upp Förintelsen och 

antisemitism någorlunda omfattande. Den bok som tar upp Förintelsen mest utförligt 

skrevs tio år innan Perssons beslut. Som jag skriver ovan att trots att jag har med tre 

religionsböcker efter utgivningen av …om detta må ni berätta…
165

 nämns Förintelsen 

knappt. Detta kan kopplas till Foucaults tankar om att det finns en tröghet inom 

diskurspraktikerna, om man bortser från boken från 1988.
166

 Praktikerna i detta fall är då 

läromedelsförfattarna. Trots att den politiska diskursen uppmanar till ett ökat fokus på 

Förintelsen väljer de flesta läromedelsförfattarna att i princip ignorera uppmaningen.  
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Denna ovilja till förändring som Foucault talar om kan sedan drabba läraren som i sin tur 

ingår i en annan diskurspraktik. Jag tillhör den generationen som gick i mellanstadiet när 

…om detta må ni berätta…
167

 gavs ut. Under min skolgång var det ett stort fokus på 

Förintelsen och dess konsekvenser inom religions- och historieämnet. Det är fascinerande 

hur detta står i kontrast mot mitt resultat, att läroböckerna i religion knappt tar upp 

händelsen. Detta leder troligtvis till att det blir och blir mer jobb för lärarna i och med att 

de måste producera sina egna läromedel. Att författarna besitter en sådan stor makt på 

skolan och undervisningen är lite oroväckande eftersom alla lärare nu för tiden inte har 

möjlighet att producera sina egna material samt sätta sig in och analysera alla läromedel 

som ges till dem. Jag tycker att det finns en stor problematik i att författarnas diskursiva 

praktik och text inte kontrolleras på något annat sätt förutom hos förlagen och möjligtvis 

rektorerna och därför efterfrågar jag en ökad statlig kontroll av läromedel.  

 

Problematiskt är även det faktum som Börjesson talar om, att inom diskursen så är den 

som anses vara mest kapabel och initierad även den som får föra i talan.
168

 Anledningen 

till problematiken är att de författare jag har analyserat är, enligt empiri, de mest flitigt 

tillämpade på skolorna. Detta kan det leda till att deras anseende ytterligare förstärks samt 

att de fortsätts att anses vara de mest kapabla, trots uppenbara brister, och detta kan leda 

till att deras diskursiva praktiker blir svåra att bryta eller ändra på. Anledningen till att 

Fairclough skapade sin kritiska diskursanalys, var för att försöka att synliggöra makten i 

de sociala skikten och dess effekt.
169

 De som besitter makten i frågan om läromedel är 

författarna. Detta är speciellt viktigt att ha i åtanke eftersom Winther Jörgensen och 

Phillips menar att sociala mönster skapas genom diskursen och kunskap produceras 

genom socialt samspel.
170

 Denna kunskap skapas inom författarnas diskursiva praktik och 

text vilket de sedan lär ut till eleverna och via författarna lär sig då eleverna om vad som 

är sant eller falskt. Dock ska det påpekas att enbart för att författarna talar om vad som är 

rätt, fel, sant eller falskt så behöver de inte per automatik vara förtryckande men i det här 

fallet kan kunskapen som förmedlas ses som problematisk eftersom författarna medvetet 
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väljer att undvika viktiga delar av ett ämne.
171

 Detta eftersom de indirekt antyder att dessa 

delar inte är av värde att undervisa om.  

7.3 Resultat 

Även om Bruchfeld i sin granskning från 1996 efterfrågade en mer rättvis och utförlig 

beskrivning av judar i läromedel verkar det som att han har fått blandat resultat. Trots 

politiska uppmaningar håller sig läromedelsförfattarna inom sin egen diskursordning och 

diskursiv praktik där politiska uppmaningar inte verkar vara i fokus för många av dem, i 

varje fall inte när det gäller Förintelsen. Sociala praktiker som den ökade muslimska 

invandringen och mediediskursen kring islam verkar dock ha påverkat deras diskursiva 

praktik och text. Islam inkluderas mer i kapitlen om judendom och det blir en ökad 

omfattning av islamkapitlen i böckerna, samtidigt som kapitlen om judendom stagnerar 

eller minskar.  

 

Israel och Palestinakonflikten ges ett stort utrymme i läroböckerna från 1988, 1991, 1999 

samt 2003. Detta talar för att sociala praktiker som en ökad invandring av människor med 

muslimsk tro och den ökade mediediskursen kring frågan kan ha påverkat författarnas 

diskursiva praktik. Att böckerna från 2003 och 2009 även tar upp judarnas historia i 

Sverige kan vara en återspegling av den ökade antisemitismen i Sverige.  

 

Slutsatsen blir att det finns tendenser till att judendomen har minskat i betydelse för 

läromedelsförfattarna samtidigt som islam har ökat i deras texter. Detta kan i sin tur bero 

på sociala praktiker som den ökade allmänna diskursen kring islam. Trots politiska 

uppmaningar fastnar författarna i sin egen diskursordning och diskursiva praktik som 

läromedelsförfattare och väljer att inte öka omfattningen av Förintelsen. Även 

författarnas beskrivning av Israel talar för att de har påverkats av sociala och politiska 

processer. Flera av böckerna är skrivna efter avgörande händelser och detta kan ha 

påverkat hur Israel och Palestinakonflikten framställs i de flesta av böckerna.   

 

Angående ämnet antisemitism kan jag enbart se ett fåtal tendenser av att den sociala 

praktiken och den ökade antisemitismen ska ha påverkat författarnas diskursiva praktik 

                                                 
171 Börjesson, sid 21ff 



 

 

 

53 

och texter och det är främst i läroboken från 1988. Detta på grund av den utförliga 

beskrivningen av Förintelsen. Endast i Rings bok nämns det att det finns grupper med 

nazistsympatier i Sverige. Även faktumet att Ring och Björlin väljer att ta upp judarna i 

Sverige, möjligtvis i hopp om att inkludera dem i den svenska identiteten, kan de tyda på 

att de har blivit påverkade av diskursen kring ökad antisemitism. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

I och med mitt resultat hade det varit intressant att utföra en bredare undersökning där 

även historieböcker inkluderas. Att då undersöka om det har blivit en nedgång i 

beskrivningen av Förintelsen i religion- och historieböcker sedan 1998 samt om en fri 

marknad för läromedel verkligen gynnar skolvärlden. Anledningen till detta förslag är att 

mitt resultat pekar på att trots politiska uppmaningar valde författarna att inte öka sin 

beskrivning av Förintelsen i religionsläromedel. 1991 års beslut att ha en fri marknad för 

läromedel har även blivit omdiskuterat av forskningen på senare tid och det skulle vara 

intressant att se om avvecklingen av granskningen har lett till sämre eller bättre 

läromedel. Som det ser ut i dagsläget kan i princip vem som helst skriva en lärobok, rent 

hypotetiskt skulle Svenska motståndsrörelsen kunna ge ut läroböcker i religion så länge 

de har ett förlag. I dagens digitaliserade värld är inte detta heller något problem då det är 

betydligt lättare än tidigare att ge ut böcker. Det är mycket prat om att den svenska skolan 

är på nedgång och man kan fråga sig varför inga politiker uppmärksammar den fria 

marknaden för läromedel. 

 

Vad jag har lärt mig av denna uppsats och det jag kommer att ta med mig ut i mitt 

yrkesliv är att alltid ha i åtanke att inte förlita mig allt för mycket på läromedlen utan jag 

ska snarare se de som komplement till min undervisning. Detta eftersom att nästan alla 

läromedel jag analyserade hade brister inom minst ett område. 
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