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Sammanfattning 

Detta examensarbetes syfte har varit att granska hur antisemitism och Förintelsen framställs över 

tid (1980-2010-tal) i läroböcker för grundskolans senare år. I Studien granskades också andra 

strategier i texterna för att motverka antisemitism. Granskningen gjordes genom en diskursanalys 

av judendomskapitlet i åtta religionskunskapsböcker, vilket innebar att vi satte böckerna i sin 

samtida kontext med fokus på antisemitiska strömningar. 

De resultat som framkom av våra analyser visade att läroböckerna generellt lade stor vikt vid 

antisemitism. Både begreppet antisemitism och Förintelsen behandlades på ett tydligt sätt i 

majoriteten av läroböckerna, ofta genom egna avsnitt och begreppsförklaringar. Det har varit 

tydligt att läroboksförfattarna intagit en motståndstagande position till antisemitism, vilket har 

framkommit ibland annat deras språkbruk om fenomenet. 

De andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism som framkom av analysen, liknade 

varandra trots skilda årtionden. De strategier som återkommande användes var att belysa 

inomreligiös variation, att skapa närhet mellan eleven och religionen, att jämföra religioner, att 

framställa judendomen på ett neutralt sätt samt att motbevisa vanliga stereotyper och fördomar.  

Analysen visade också hur framställningen av dessa ämnen förändrats över tid, beroende på de 

rådande samhällsdiskurserna när böckerna skrevs. Även om diskurserna har varierat, visade 

analysen att liknande strategier använts över tid för att motverka antisemitism. Dock synliggjordes 

vissa skillnader beroende på varierade samhällsdiskurser. Det finns exempelvis ett tydligt kristet 

perspektiv i de tidigare böckerna medan de senare böckerna allt mer frångått detta och intagit ett 

judiskt perspektiv. 

I och med denna studie har vi funnit att det ständigt är av stor vikt att granska detta i läromedel 

eftersom antisemitism alltid har och fortfarande existerar i samhället. Granskningar som denna är 

förhoppningsvis ett bidrag till att utveckla och förbättra kommande läromedel i religionskunskap. 
 

 

Nyckelord: Läromedelsanalys, religionsdidaktik, högstadiet, antisemitism och förintelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Innehållsförteckning 

 

Inledning .................................................................................................................................................. 4 

Bakgrund .............................................................................................................................................. 4 

Syfte och frågeställningar .................................................................................................................. 6 

Forskningsöversikt ............................................................................................................................. 6 

Tidigare forskning .......................................................................................................................... 6 

Läromedelsforskning ................................................................................................................ 6 

Studier om judendom och antisemitism i läromedel ............................................................ 9 

Forskning kring antisemitism och främlingsfientlighet i Sverige ..................................... 10 

Teori och metod ............................................................................................................................... 12 

Teoretiska utgångspunkter.......................................................................................................... 12 

Metod ............................................................................................................................................. 13 

Textmässiga strategier ............................................................................................................. 13 

Material och avgränsningar ............................................................................................................. 15 

Disposition ........................................................................................................................................ 15 

Delstudie 1 ............................................................................................................................................. 17 

1980-tal ............................................................................................................................................... 17 

Religion och liv, 1985 .................................................................................................................. 17 

Antisemitism och Förintelsen ................................................................................................ 17 

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism ............................................. 18 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 19 

Religion för högstadiet, 1989 ..................................................................................................... 19 

Antisemitism och Förintelsen ................................................................................................ 19 

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism ............................................. 21 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 22 

1990-tal ............................................................................................................................................... 23 

Religionskunskap: kompakt, 1996 ............................................................................................. 23 

Antisemitism och Förintelsen ................................................................................................ 23 

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism ............................................. 24 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 26 



3 
 

Religionsboken: en lärobok för grundskolans senare del, 1999 ............................................ 26 

Antisemitism och Förintelsen ................................................................................................ 26 

Textmässiga strategier för att motverka antisemitism ........................................................ 26 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 28 

Delstudie 2 ............................................................................................................................................. 30 

2000-tal ............................................................................................................................................... 30 

Sofi. Religion, 2003 ...................................................................................................................... 30 

Antisemitism och Förintelsen ................................................................................................ 30 

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism ............................................. 31 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 32 

Impuls: för grundskolans senare del. Religion, 2009 .............................................................. 32 

Antisemitism och Förintelsen ................................................................................................ 32 

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism ............................................. 34 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 36 

2010-tal ............................................................................................................................................... 36 

PRIO Religion 8, 2012 ................................................................................................................ 36 

Antisemitism och Förintelsen ................................................................................................ 36 

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism ............................................. 37 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 38 

Utkik Religion. 7-9, 2014 ............................................................................................................ 38 

Antisemitism och Förintelsen ................................................................................................ 38 

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism ............................................. 40 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 42 

Likheter och skillnader över tid ...................................................................................................... 42 

Diskussion .............................................................................................................................................. 44 

Litteraturlista .......................................................................................................................................... 49 

Primärkällor ....................................................................................................................................... 49 

Sekundärkällor................................................................................................................................... 49 

Tryckta källor ................................................................................................................................ 49 

Digitala källor................................................................................................................................ 50 



4 
 

Inledning 

Denna studie syftar till att granska framställningen av antisemitism och Förintelsen i läroböcker i 

religionskunskap ämnade för högstadiet från 1980-2010-talet. Dessutom analyseras förekomsten 

av textmässiga strategier för att motverka antisemitism i läroböckerna. Att granska läroböcker ur 

detta perspektiv har alltid varit aktuellt då antisemitiska strömningar alltid är återkommande i 

samhället. Som blivande lärare är det viktigt att ständigt granska läromedel och därför bidrar denna 

studie inte bara till forskningsläget, utan är också ett tillfälle för oss att ytterligare bredda våra 

kunskaper om detta inför vårt kommande yrke. 

Studien består av två delstudier som har författats av två studenter vid Uppsala universitet, 

Josefin Ryman och Hanna Sundin-Berglin. Ryman har analyserat läroböckerna från de två första 

decennierna (1980 och 1990) i den första delstudien och Sundin-Berglin har analyserat 

läroböckerna från de två senare (2000 och 2010) i den andra delstudien. Både bakgrundskapitlet, 

diskussionskapitlet och sammanfattning samt jämförelsen över tid har gjorts tillsammans.  

Bakgrund 

Antisemitism och främlingsfientlighet i allmänhet har ännu en gång börjat växa i världen och i det 

svenska samhället. I en rapport som publicerades 2006, presenteras antisemitiska attityder bland 

Sveriges befolkning.1 Rapporten, som är baserad på svar från 3000 personer i åldrarna mellan 16 

och 75 år, visar att 41 % av Sveriges befolkning har en negativ inställning till judar.2 Några av de 

föreställningar som enligt rapporten är vanliga om judar, är att de innehar för mycket makt och att 

de använder Förintelsen för att nå politiska och ekonomiska mål. Det är alltså tydligt att de negativa 

inställningarna mot judar och judendomen är många. 

Ytterligare en granskning av antisemitismen i Sverige gjordes nyligen av SVTs Uppdrag granskning 

där judehatet i Malmö porträtterades.3 Reportaget visade genom dolda kameror tydligt vilka 

attityder judar möter i vardagen, allt från att glåpord ropas efter dem när de går på gatan till rena 

hot. Hot och attacker mot synagogor är också vanligt förekommande. Judiska församlingen i 

Stockholm skriver till exempel på sin hemsida om hur det går till när utomstående vill besöka 

synagogan. Vid några tillfällen är detta inte ens möjligt av säkerhetsskäl, men annars ska besökaren 

genomgå en grundlig säkerhetskontroll, vilket vittnar om oron för attacker. 4 

Det finns alltså tydliga indikationer för att antisemitismen fortfarande är utbredd och fortsätter 

att växa i Sverige. Skolan har en viktig roll i förebyggandet av dessa och liknande föreställningar 

och attityder. I skolans Värdegrund, som ska genomsyra hela skolans verksamhet, står det tydligt att 

                                                 
1 Bachner, Henrik & Ring, Jonas (2006), Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige, Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 
2 Ibid., s. 8. 

3 http://www.svtplay.se/video/2612914/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-avsnitt-2, sändes 15-01-21. 

4 www.jfst.se, hämtad 15-04-20. 

http://www.svtplay.se/video/2612914/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-avsnitt-2
http://www.jfst.se/
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främlingsfientlighet och rasism ska motverkas och förebyggas.5 Det är med andra ord viktigt att 

belysa förekomsten av antisemitism och berätta om Förintelsen inte bara i historieämnet, utan 

också i religionsämnet då judendomen behandlas. Detta är nämligen en av de många strategier som 

finns för att förebygga antisemitism. Detta understöds också av kursplanen i religionskunskap på 

högstadiet som föreskriver förståelse och respekt för andra människor och religioner.6 

I skolans arbete för att motverka främlingsfientlighet och rasism, har läroböckerna stor 

betydelse. Det är, sedan den statliga granskningen av läromedel lades ned 1991, upp till den enskilda 

läraren att själv välja ut och granska material som hen tycker fungerar. Religionsdidaktikern Johan 

Wickström menar att didaktisk textkompetens är en viktig egenskap hos en lärare.7 Med detta 

menar han att lärare ska ha kompetensen att analysera sitt material innan hen använder sig av det. 

Frågan är dock om det finns tid och kunskap för detta. Om svaret på den frågan är ”nej”, vad är 

det då för kunskap eleverna får ta del av i läromedlen? Vilka värderingar förmedlas i materialet? 

Innehåller läroböckerna i religionskunskap material som förebygger antisemitism? Detta ska denna 

studie förhoppningsvis svara på i analyserna av läroböcker i religionskunskap. I undersökningen 

granskas kapitlet om judendomen i läroböcker från 1980-talet fram till 2010-talet. Anledningen till 

valet av decennier är att religionsämnet uppkom 1969 efter en lång tradition av 

kristendomskunskap. Efter tio år och en ny läroplan, Lgr80, hade religionskunskap hunnit bli ett 

etablerat ämne i den svenska skolan och därför utgår denna studie från 1980-talet. I analysen 

kommer beskrivningen av antisemitism och Förintelsen att granskas samt att vi kommer att försöka 

utläsa om några textmässiga strategier mot antisemitism förekommer. Textmässiga strategier är den 

information som författarna förmedlar genom text i läroböckerna, som på olika sätt ska motverka 

antisemitism. Detta kan i denna studie exempelvis innebära att författarna väljer att använda ett 

språkbruk som har möjlighet att skapa empati hos den som läser. I metodkapitlet förekommer en 

mer utförlig definition och förklaring av begreppet.   

Begreppet antisemitism är också återkommande och centralt i denna studie och därför är en 

definition nödvändig. Den begreppsförklaring som här används är den allmänna definitionen av 

antisemitism som också myndigheten Forum för levande historia använder där antisemitism 

innebär hat och fördomsfulla inställningar mot judar och judendomen, vilket ofta leder till 

förföljelse av dem.8 Begreppet innefattar även andra underbegrepp som har samma innebörd. 

Dessa kommer också att behandlas i analysen av läroböckerna. Med detta menas allt som kan 

anknytas till antisemitism och Förintelsen. 

                                                 
5 http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/framlingsfientlighet-och-rasism, hämtad 2015-04-20. 

6 Lgr11, religionskunskap, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap 
7 Wickström, Johan (2011), ”Didaktisk textkompetens” i Löfstedt, Malin (red.), Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2011 

8 http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/antisemitism, 2015-04-14. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/framlingsfientlighet-och-rasism
http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/antisemitism


6 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur antisemitism och Förintelsen har beskrivits i 

högstadiets religionskunskapsböckers framställning av judendomen under perioden 1980-2014. 

Syftet är också att analysera läroböckernas konstruktioner av olika textmässiga strategier för att 

motverka antisemitism. För att undersöka detta utgår studien från följande frågeställningar: 

 

1. Vilka attityder och värderingar som kan förknippas med antisemitism, implicit eller explicit, 

kan utläsas i läroböckerna?  

2. Återfinns textmässiga strategier i läromedlen för att motverka antisemitism än att specifikt 

nämna begreppet? 

3. Vilka skillnader och likheter gällande hanteringen av antisemitism och Förintelsen 

förekommer från 1980-2014 i de analyserade läroböckerna? 

 

Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras den forskning som har gjorts som denna studie berörs av. Forskningen 

är uppdelad tematiskt och omfattar forskning om läromedel, studier om judendom och 

antisemitism i läromedel samt forskning om antisemitism och främlingsfientlighet i Sverige både i 

ett historiskt perspektiv och i ett nutidsperspektiv. 

Tidigare forskning 

Läromedelsforskning 

Det finns en stor mängd tidigare forskning som behandlar hur religioner framställs i läromedel. 

Urvalet av läromedelsforskningen i detta avsnitt är anpassat till det som är relevant för denna studie. 

Den forskning som presenteras och används är med andra ord den som ligger närmast denna 

studies syfte och/ eller metod och teori.  

Lars Johanssons studie Granskning av läromedel i religionskunskap grundskolan och gymnasiet, beställd 

av Forum för tro och samhälle, diskuterar hur religioner presenteras i läromedel, men analyserar 

främst kristendomen.9 Analysen av läromedlen är inte djupgående utan fokuserar på sakinnehållet 

som den evangeliska grundsyn som Forum för tro och samhälle vill representera. Johansson 

granskar böcker från lågstadiet till gymnasiet, som använts mest frekvent under 1980-1990-talet. I 

granskningen konstaterar Johansson att läroböckerna följer den rådande läroplanen på de flesta 

punkter, men att vissa delar i läroplanen inte följs. I studien framkommer att ett stort antal lärare 

under 1980-talet inte hade tillräcklig kompetens för att undervisa elever. Johansson menar, att 

                                                 
9 Johansson, Lars, Granskning av läromedel i religionskunskap på grundskolan och gymnasiet, Forum för tro och samhälle, Örebro, 

1991 
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läroboken därför har varit essentiell för dessa lärare för att kunna undervisa för sina elever och att 

det då är viktigt att granska de läroböcker som har använts.10 Då denna studie har för avsikt att visa 

på de brister som förekommer i läroböcker från 1980- och 1990-talet enligt Forum för tro och 

samhälle, som har sina evangelikala kriterier skiljer sig studien från den granskning som görs i denna 

uppsats. I vår studie är inte våra intentioner att rada upp de brister som förekommer i läroböckerna 

utan våra intentioner är att ställa läroböckerna i relation till sin samtid och se hur författarna arbetar 

för att motverka antisemitism. 

Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker? är en rapport som granskar förekomsten av rasism 

och främlingsfientlighet i läromedel i historia, religion och samhällskunskap.11 Rapporten är 

beställd av Statens institut för läromedel. Författarna i rapporten har endast haft en månad på sig 

att granska läroböcker vilket troligtvis resulterat i att den är mycket kort och har brist på 

reflekterande innehåll. Dock ger undersökningen en bild av hur läroböcker under 1990 hade för 

problematik gällande främlingsfientlighet och rasism. Denna studie blir intressant då den visar hur 

läroböcker producerar och reproducerar stereotyper som skapar rasism och främlingsfientlighet. 

Denna studies resultat kan alltså ställas i relation till våra resultat där vi analyserar hur antisemitism 

och Förintelsen beskrivs i läroböcker och om det går att urskilja andra textmässiga strategier som 

används för att motverka antisemitism. Då författarna söker efter om det förekommer någon 

rasism i läroböcker väljer vi istället att se om det förekommer strategier för att motverka detta. 

Jenny Berglund skriver i sin artikel Etnografiska glasögon på religion i vardagen om hur religioner ofta 

främmandegörs och stereotypiseras i religionsundervisningen.12 Detta är i sin tur något som ofta 

kan leda till främlingsfientlighet.13 Det är med andra ord av största vikt att belysa de variationer 

som finns inom judendomen för att motverka antisemitism. Läroböcker bör alltså genomsyras av 

en medvetenhet om dessa variationer som i sin tur når fram till eleven. Berglund belyser också 

vikten av att lyfta religioner i ens omgivning för att skapa en närhet och således en förståelse om 

religionerna.14 Dessa metoder, att belysa variationerna inom och närheten till religionen, är exempel 

på strategier för att motverka antisemitism som vi i vår studie kommer att utgå ifrån när vi söker 

textmässiga strategier för att motverka antisemitism. 

Ytterligare en strategi för att förebygga antisemitism, är att belysa de abrahamitiska religionernas 

(judendomen, kristendomen och islam) gemensamma ursprung och likheter. Bodil Liljefors 

Persson förespråkar i sin artikel Abrahams barn – inkluderande undervisning utifrån kreativt samarbete och 

dialog, metoden Abrahams barn som går ut på just detta.15 Denna metod, menar hon, främjar 

                                                 
10 Johansson. 

11 Selander, Staffan (red.), Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker?, Institutet för pedagogisk 

textforskning, Högskolan i Sundsvall/Härnösand, Härnösand, 1990 
12 Berglund, Jenny (2011). ”Etnografiska glasögon på religion i vardagen” i Löfstedt, Malin (red.), 

Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan. s. 125. 
13 Ibid., s. 137. 
14 Ibid., s. 126-127. 
15 Liljefors Persson, Bodil (2011). ”Abrahams barn – inkluderande undervisning utifrån kreativt samarbete och 

dialog” i Löfstedt, Malin (red.) Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan. 
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förståelse och respekt hos eleverna till de olika religionerna. Detta görs med hjälp av IE-metoden 

som förespråkar att igenkännande skapar empati.16 Om en elev exempelvis kommer från en kristen 

bakgrund och den egna religionens sätts i relation till judendomen, skapas alltså empati för judarna. 

Denna metod, som i artikeln applicerats på själva undervisningen, kan också tillämpas på läromedel. 

I judendomskapitlet kan man till exempel belysa att den för judarna heliga texten Tanakh, också är 

grunden för kristendomen och islams texter. Det är dock viktigt att inte glömma att också belysa 

de skillnader som finns mellan de tre religionerna, menar Liljefors Persson.17 Eftersom läroboken 

har ett relativt stort utrymme till att få plats med både likheter och skillnader, borde detta dock inte 

vara ett problem. Även denna forskning är en utgångspunkt för vår granskning när vi söker 

strategier för att motverka antisemitism i de analyserade läroböckerna. 

Islam är en av de religioner som studerats mest i läromedel. Susanne Olssons artikel Our view on 

the Other: issues regarding school textbooks diskuterar det faktum att läromedel ofta skapar stereotyper 

av religioner och dess utövare.18 Olsson analyserar främst islam ur detta perspektiv och kommer 

fram till genom diskursanalys, att läromedel skapar ett vi och dem. Avslutningsvis ger Olsson 

exempel på hur läromedel ska analyseras på bästa sätt. Hon menar, att forskaren alltid måste se till 

läromedlens kontext för att kunna urskilja de problem som skapas och för att kunna härleda den 

politik som ligger bakom. Olsson argumenterar för att det är mycket viktigt att analysera läromedel 

eftersom dessa har en påverkan på elever. 19 Detta argument styrker vårt syfte med denna uppsats. 

Olsson använder sig av diskursanalys för att poängtera vikten av granskning av läromedel för att 

motverka främlingsfientlighet medan vi i denna studie ämnar att se hur läroböckernas författare 

som analyseras här har påverkat olika samhällsdiskurser och hur de har beskrivit antisemitism och 

Förintelsen och om de har några strategier för att motverka antisemitism. 

Kjell Härenstam har även han studerat islam i läromedel. Härenstam har gjort en avhandling 

om vilken bild som framhävs av islam i läroböcker i religionskunskap i grundskolan och gymnasiet. 

I Skolboks-islam: Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap20, diskuterar Härenstam olika 

bilder som presenteras. Han menar att de är värdeladdade och ger en negativ bild av religionen. I 

Härenstams forskning belyses även hur muslimska organisationer också menar att skolböcker kan 

innehålla fel i sina beskrivningar av religionen. Avhandlingen är uppdelad i olika historiska perioder 

som är sammanlänkade med läroplanernas uppkomst. De olika perioderna som Härenstam skriver 

om kopplar han till de samhälleliga paradigmen som skedde under dessa perioder. På liknande sätt 

kopplas även vår studies analyser till den rådande tid som läroböckerna som analyseras här uppkom 

i. 

                                                 
16 Ibid., s. 193. 
17 Liljefors Persson, s. 199. 

18 Olsson, Susanne (2010), Our view on the Other: issues regarding school textbooks, British Journal of Religious 

Education, Vol. 32, No. 1, s. 41-48. 
19 Ibid. 
20 Härenstam, Kjell (1993). Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. Diss. Göteborg: 

Univ. 
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Framing the Israel/Palestine conflict in Swedish history school textbooks21 är en avhandling av Michael 

Walls.  I studien diskuteras hur Israel/Palestina-konflikten framställs i läroböcker för grundskolans 

nionde klass i ämnet historia. I avhandlingen presenteras även några SO-lärares kommentarer i 

relation till vad som står i skolböckerna, vilka analyseras i en diskursanalys om vilka diskurser som 

påverkar skolkunskapen. Walls kommer fram till att läroböckerna varken förser lärarna eller 

eleverna en kritisk bild av Israel/Palestina-konflikten. Han menar att läroböckerna snarare är 

förankrade i ideologiska antagande. Läroböckerna har valt att jämställa de två parterna i konflikten 

för att visa på en nyanserad bild och ställer även båda parter i ett kritiskt ljus. De utgår dock inte 

från viktiga historiska händelser eller viktiga politiska och ideologiska utgångspunkter. Denna 

avhandling blir intressant för vår studie där samma konflikt analyseras i förhållande till de 

textmässiga strategierna, som ligger i fokus. 

Studier om judendom och antisemitism i läromedel 

Forskning om hur läromedel framställer judar och judendomen förekommer inte i lika stor 

utsträckning som forskning om islam i läromedel. Exempel på forskning som gjorts om judar och 

judendomen är Stéphane Bruchfelds studie Öga för öga, tand för tand22. Studien har gjorts i samarbete 

med Svenska kommittén mot antisemitism och är en granskning av judendom, judisk historia och 

Förintelsen i läromedel i religionskunskap, historia samt samhällskunskap. Bruchfeld har sin 

utgångspunkt i Lpo94 och vad den uttrycker om skolans uppgift att medverka i kampen mot rasism 

och främlingsfientlighet, när han analyserar läroböckerna i sin studie. I studien kommer Bruchfeld 

fram till att läroböckerna brister i framställningen av antisemitism och i förklaringar av viktiga och 

svåra begrepp.23 Bruchfelds analys av läroböcker är relevant för denna forskning, då den kan 

understödja de analyser som görs här eller ställas i relation till våra resultat. Bruchfelds studie visar 

tydligt att läromedels framställning av antisemitism bör granskas, vilket även motiverar denna 

studies syfte. 

En annan relevant forskning för denna studie är "Det förkastade judefolket": synen på judar och 

judendom i svenska skolläromedel24. Leif Carlsson har gjort en studie av hur synen på judar och 

judendomen ser ut i svenska läromedel. Han har utfört en historiskt kronologisk analys av 

läromedel från 1900-talet och in på 2000-talet, där han utgår från historiska bakgrunden av judehat 

och judefientlighet för att sedan dyka ner i läroboksanalys. Läroboksanalysen baseras alltså på de 

historiska företeelser och handlingar som har skapat motiv till judefientligheten.25 En av de 

slutsatser Carlsson drar, är att det är en neutral bild av judendomen och judar som framställs 

läromedel efter 1980-talet, samt att bilden genomsyras av en påverkan av främlingsfientligheten i 

                                                 
21 Walls, Michael (2010). Framing the Israel/Palestine conflict in Swedish history school textbooks. Diss. Göteborg : 

Göteborgs universitet, 2010. 

22 Bruchfeld, Stéphane (1996), Öga för öga, tand för tand – en granskning av svenska läromedel i historia, religion och 

samhällskunskap för högstadiet och gymnasium om judendom, judisk historia och Förintelsen. 
23 Bruchfeld, Stéphane. 
24 Carlsson, Leif (2013). "Det förkastade judefolket": synen på judar och judendom i svenska skolläromedel.  
25 Carlsson.. 
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samhället.26 I vår studie utgår vi ifrån att läroböckerna påverkar olika samhällsdiskurser och hur 

böckerna står i relation till dessa, medan Carlsson enbart utgår från det ena perspektivet, hur 

samhället påverkar innehållet av läroböckerna. Dock är denna studie mycket intressant för vår 

studie då den kan visa på rådande samhällsdiskurser i samhället då denna studies läroböcker 

producerades. 

Mia Löwengarts rapport Bilden av antisemitismen och Förintelsen i svenska läromedel i historia 

undersöker vilka värderingar gentemot judendomen och judar som kan urskiljas i historieämnets 

läromedel.27 Löwengarts arbete är mycket aktuellt för vår studie eftersom hon gör en undersökning 

som är lik vår då hon analyserar beskrivningen av antisemitism och Förintelsen, vilket är en del av 

vår uppsats syfte. Det som till största delen skiljer studierna åt, är skolämnet som granskas. 

Löwengarts resultat visar på en förbättring över tid när det kommer till behandlandet av Förintelsen 

i läromedel. Hon menar att förbättringen är en direkt effekt av boken …om detta må ni berätta som 

behandlar Förintelsen. Undersökningen visar också att de lärare som i koppling till studien fått gå 

på seminarier om Förintelsen, visat en bättre förmåga att undervisa om ämnet efteråt. När det gäller 

läromedlen i historia menar Löwengart att de har en tendens att följa samhälleliga diskurser 

eftersom de inte har samma krav på sig som forskare när det kommer till exempelvis källhänvisning. 

Fortsättningsvis menar Löwengart att synen på Förintelsen och antisemitism i läromedel på ett 

tydligt sätt skiljer sig från forskares syn. Detta beror ofta på att läroboksförfattare inte tar hänsyn 

till nya forskningsrön, utan istället följer en sedan innan satt mall för hur historia skrivs. I 

textanalysen som Löwengart genomfört, framkommer att historieskrivningen om judar och 

judendomen är fattig och innehåller ibland värderingar som kan skapa fördomar.  

Forskning om antisemitism och främlingsfientlighet i Sverige 

Sedan andra världskriget har forskning om antisemitism och rasism blivit allt vanligare. Henrik 

Bachner har forskat om antisemitismen i Sverige efter andra världskriget i Återkomsten – 

Antisemitismen i Sverige efter 1945.28 Bachner tar sin utgångspunkt i den samhälleliga debatten om 

judar som har förts från andra världskriget slut fram till 1980-talet genom att analysera 

nyhetsartiklar och liknande tryckt material som främst haft en politisk eller kristen agenda. Den 

slutsats som Bachner drar i sin forskning är att även om antisemitismen försvagades efter 

Förintelsen kom den sakta tillbaka och växte sig starkare igen på 1960-talet och framåt.29 Denna 

studie ger en bild av hur samhällsdiskursen har sett ut under de första decennier som läroböckerna 

i den här studien är publicerade i och bidrar till analysen av dem för att förstå hur läroböckerna har 

bidragit till vissa attityder i samhället och hur samhället i sin tur påverkat författarna. Heléne Lööw 

har också gjort en studie och främlingsfientlighet och har studerat hur nazismen växt fram och tagit 

                                                 
26 Ibid., s. 187. 

27 Löwengart, Mia (2004), Bilden av antisemitismen och Förintelsen i svenska läromedel i historia: En undersökning av den 

kunskapssyn och de värderingar som förmedlas genom lärobokstexten. 

28 Bachner, Henrik (1999), Återkomsten – Antisemitismen i Sverige efter 1945. 
29 Ibid. 
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sig uttryck i Sverige från 1980-1999. 30 Dock fokuserar Lööw på hur den nationalsocialistiska- och 

rasistiska undergroundkulturen har vuxit fram under 1980-talet och fram till 1999. Rörelserna inom 

dessa undergroundkulturer föddes fram ur en besvikelse på det svenska samhället, som tidigare 

haft en ekonomisk blomstring men under 1980-talet och framåt stagnerat och vissnat. I båda dessa 

studier presenteras hur samhällsdiskursen har sett ut i Sverige över tid och kan ge en förklaring till 

hur läroböcker har utformats och vilka attityder de har att förhålla sig till.  

     I Antisemitism och islamofobi31, beställd av regeringen och Arbetsmarknadsdepartementet, 

redovisas hur antisemitismen är utbredd i Sverige, varför denna fientlighet mot judar existerar och 

hur detta kan motverkas. I denna rapport riktas även kritik mot läromedels framställning av judar 

och menar att det kan förekomma stereotypa och nedsättande föreställningar i dem.32 Rapporten 

ger en bild av hur samhällsdiskursen såg ut på 2000-talet och bidrar till denna studies diskursanalys 

av läroböckerna som publicerats under denna tid, då den som föregående forskning ger en bild av 

de attityder som förekom och förekommer i Sverige.  En annan rapport som på samma sätt bidrar 

till denna forskning är Rasism och främlingsfientlighet i Sverige, som är en del av Integrationsverkets 

rapportserie.33 I rapporten presenteras hur antisemitism och islamofobi är utbrett i Sverige under 

2004, genom att se till hur många anmälningar som gjorts till Diskrimineringsombudsmannen och 

genom olika enkätundersökningar om människors attityder gentemot olika etniciteter. I rapporten 

analyseras även medias rapportering av händelser förknippade med en viss etnicitet och några 

främlingsfientliga organisationers verksamhet. Avslutningsvis får olika personer presentera sina 

egna upplevelser av rasistiska kränkningar.  

Denna forskningsöversikt över tidigare forskning visar att antisemitism fortfarande är aktuell 

att granska då företeelsen fortfarande existerar enligt flera rapporter och forskning presenterade 

ovan. Läromedelsforskning finns det gott om inom forskningsvärlden och detta gäller även 

forskning om Förintelsen och antisemitism, men studier som berör vårt syfte förekommer inte alls 

i samma utsträckning. Dock visar den tidigare forskning som finns att det förekommer en 

problematik när det gäller läromedels framställning av judendomen och antisemitism och andra 

religioner. Problematiken innebär lärobokens reproduktion av stereotyper och främlingsfientlighet. 

Det finns olika strategier för att motverka detta, vilket forskningen visar. Frågan är om det 

förekommer textmässiga strategier för att motverka dessa, i detta fall antisemitism och hur beskrivs 

antisemitism och Förintelsen i läroböcker. Det är tydligt att läromedelsforskningen är i stort behov 

av vidare granskning inom detta. Det är här vår studie tar vid. 

                                                 
30 Lööw, Heléne (2000), Nazismen i Sverige 1980-1999. 

31 http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/antisemitism-och-islamofobi-rapport.pdf, 

2015-04-13. 
32 Ibid. 
33 Rasism och främlingsfientlighet i Sverige: rapporter och delstudier om rasism och främlingsfientlighet i Sverige 2004. (2005). 

Norrköping: Integrationsverket. 

http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/antisemitism-och-islamofobi-rapport.pdf
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Teori och metod 

I denna studie utgår vi ifrån ett diskursanalytiskt perspektiv där teori och metod är sammanlänkade. 

Detta är en nödvändighet, enligt Winther Jørgensen och Phillips, då dessa är beroende av varandra 

i empirisk forskning.34 Dock ämnar vi att för tydlighetens skull att göra en distinktion mellan dem 

genom att använda oss av avsnittsindelning i detta kapitel.  

Teoretiska utgångspunkter 

Diskursanalys är en kvalitativ teori och metod som vilar på en socialkonstruktivistisk grund. 

Socialkonstruktivismen är ett begrepp som förenar de nyare teorierna om kultur och samhälle.35 

Winther Jørgensen och Phillips presenterar fyra utgångspunkter som står till grund för 

diskursanalys.36 (1) ”En kritisk inställning till självklar kunskap”, som innebär att verkligheten 

enbart är tillgänglig oss genom kategorisering. Vårt sätt att uppfatta världen är en produkt av vårt 

sätt att kategorisera den. Att vara kritisk till olika kategoriseringar, som anses som sanning är alltså 

av stor vikt. (2) ”Historisk och kulturell specificitet”, som betyder att vårt sätt att se på världen är 

kulturellt och historiskt bundet. De är kontingent. Vårt handlande bidrar med att konstruera den 

sociala världen, vilket inkluderar kunskap, identiteter och sociala relationer och bevarar vissa sociala 

mönster. Den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt och är då alltså antiessentialistisk. 

Människor har alltså inte olika inre essenser. (3) ”Samband mellan kunskap och sociala processer”. 

Detta innebär att kunskap skapas genom interaktion där gemensamma sanningar byggs upp. (4) 

”Samband mellan kunskap och social handling”, innebär att beroende på vilken världsbild en har 

upplevs vissa sociala handlingar som naturliga, medan andra uppfattas som det motsatta. Beroende 

på vilken social världsbild man har handlar en på ett visst sätt, vilket får återverkningar på samhället. 

     Diskursbegreppet som kommer att användas i denna studie kan preciseras med hjälp av Winther 

Jørgensen och Phillips definition; ”[…] en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 

ett utsnitt av världen)”.37 Diskursbegreppet innebär således en förståelse om språket som skapare av 

verkligheten, sociala konstruktioner och formar olika identiteter.38 Språket är alltså ett värdeladdat 

instrument för kommunikation där man kan utläsa maktstrukturer. I denna studie är detta 

diskursbegrepp applicerat på läromedel. I läromedel kan man utläsa de samtida diskurserna och 

språket som används i dem blir då medskapare av föreställningar och attityder om, i detta fall, 

antisemitism och Förintelsen. Språket i läroboken har på så sätt makten att beskriva världen genom 

att antingen följa omvärldens diskurser eller att bryta mot dem. Viktigt att ha i åtanke är att vi som 

författare av denna uppsats inte är fristående från olika diskurser, utan att vi är en produkt av en 

viss diskurs och kan aldrig stå utanför den när vi analyserar ett objekt.39 

                                                 
34 Winther  Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 10. 
35 Ibid. S. 11. 
36 Ibid. S. 11f. 

37 Winther  Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. S. 7.  

38 Bergström, Göran & Boreus, Kristina (2012), ”Diskursanalys” i Textens mening och makt, s. 378. 
39 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. S. 94. 
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     Dessa ovan nämnda fyra utgångspunkter och efterkommande definitioner är vår grund och 

utgångspunkt i vårt empiriska arbete och analys av läroböckerna. 

Metod 

Diskursanalysen som metod kommer i denna undersökning att användas genom att visa på 

läroboksförfattarnas reproduktion av sin samtida kontext och deras relation till de rådande 

diskurserna i samhället. Genom textens språk skapas olika föreställningar och attityder om, i det 

här fallet, antisemitism och Förintelsen, vilket i denna studie då kommer att granskas. 

     I denna studie kommer kapitlet om judendom att analyseras i åtta läroböcker i religionskunskap. 

Läroböckerna är ämnade för högstadiet och är publicerade mellan 1980 och 2014; två böcker per 

decennium. Analysen ämnar omfatta all skriven text i kapitlen om judendom, för att finna alla 

strategier för att motverka antisemitism som finns i läroböckerna. Detta innebär att både brödtext, 

instuderingsfrågor och bildtext kommer att analyseras om dessa innehåller något som är aktuellt 

för studien.  

I analysen kommer en grundlig närläsning av judendomskapitlet att genomföras upprepade 

gånger. Partier i texten där antisemitism och Förintelsen behandlas, kommer att vara prioriterade i 

analysen. Detta innebär både avsnitt som är specifikt avsedda för att behandla endast dessa ämnen 

samt när antisemitism och Förintelsen nämns i andra delar av kapitlet. Detta kommer i närläsningen 

att noteras. Det utrymme som dessa begrepp får och språkbruket som används om dem i dessa 

avsnitt kommer att granskas. Ord som är kopplade till antisemitism och Förintelsen och som har 

en värdeladdad karaktär kommer att belysas och diskuteras i analysen. Dessa kommer att jämföras 

med möjliga ordval som är icke-laddade.  

Textmässiga strategier 

Utöver inriktningen på partierna som behandlar antisemitism och Förintelsen, kommer också den 

resterande texten i kapitlet att studeras för att finna de övriga textmässiga strategierna för att 

motverka antisemitism som förekommer i texten. Med textmässiga strategier menar vi de metoder 

som författarna använder sig av för att genom text motverka antisemitism. De strategier som vi 

kommer att söka efter i vår analys, utgår delvis från andra forskares studier om vad som motverkar 

fördomar och främlingsfientlighet. De textmässiga strategier som kommer att ligga i fokus för 

analysen är följande: 

 
1. Inomreligiös variation: Denna textmässiga strategi innebär att texten belyser de 

variationer som finns inom, i det här fallet, judendomen. Jenny Berglund menar i sin 

artikel Etnografiska glasögon på religion i vardagen att detta är ett sätt att rasera de cementerade 

fördomar som annars lätt skapas i entydiga förklaringar av religioner.40 Variationerna 

                                                 
40 Berglund. 
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inom religionerna ska alltså göras tydliga genom texten. Detta görs till exempel genom att 

istället för att i texten mena att alla inom judendomen gör eller tänker på ett visst sätt, 

belysa att vissa gör eller tänker på ett sätt medan andra gör eller tänker på ett annat sätt. 

När en läsare får förklarat för sig hur stor variationen inom en religion faktiskt är, är det 

svårare att ha fördomar för utövarna av den. 

2. Närhet: Berglund skriver fortsättningsvis i sin artikel att det är av stor vikt att klargöra att 

religioner (judendomen) inte bara är något främmande som existerar i andra länder, utan 

också något som finns i elevernas närhet.41 Detta är ett sätt att förebygga ett vi-och-dem-

tänkande. I lärobokstexterna kan detta med fördel göras genom att exempelvis innehålla 

intervjuer med svenska judar eller exemplifiera med hjälp av judendom i Sverige. 

3. Jämförande/igenkänning: Genom att jämföra de abrahamitiska religionerna menar 

Liljefors Persson att igenkänning kan skapas hos eleverna, vilket således kan leda till 

empati för andra religioner. I Sveriges till stora del kristet genomsyrade samhälle, är det 

till exempel bra att i lärobokstexterna belysa den gemensamma grund som kristendomen, 

islam och judendomen vilar på.  

4. Objektivitet/neutralitet: För att inte skapa fördomar hos elever är det viktigt att 

författarna presenterar en så objektiv bild av judendomen i läroböckerna som möjligt. 

Författarna kan till exempel inte välja sida i en konflikt, utan måste presentera en 

eventuell konflikt ur de olika perspektiv som finns tillgängliga. Poängteras bör dock att 

denna önskan om en objektivitet inte gäller handlingar och tankar som går emot allmänna 

mänskliga rättigheter, exempelvis antisemitiska värderingar och Förintelsen. Dessa kan 

med fördel beskrivas med värdeladdade och fördömande ord. Det bör också poängteras 

att begreppet objektivitet här används med förståelsen för att total objektivitet i detta 

sammanhang är omöjlig då allting är kopplat till sin kontext. 

5. Nedtoning: Denna sista textmässiga strategi har vi valt att kalla nedtoning. Med detta menas 

det sätt på vilket antisemitiska uppfattningar tonas ned; företeelser som tidigare varit 

föremål för antisemitiska föreställningar problematiseras och förklaras. Detta kan till 

exempel gälla uttrycket det utvalda folket som provocerat en mängd icke-judar till den grad 

att antisemitiska strömningar uppkommit.42 

 

                                                 
41 Berglund. 
42 Bruchfeld, s. 7-8. 
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Analysen kommer att genomföras med en medvetenhet om textens samtida diskurser som är av 

intresse för vår studie. Sådana diskurser kan innefatta antisemitiska strömningar och attityder 

gällande antisemitism.  

Material och avgränsningar 

De primärkällor som används är läromedel i religionskunskap för högstadiet. I dessa läroböcker är 

det endast kapitlet om judendomen som analyseras. Böckerna är utvalda efter decennierna 1980-

2010 där varje decennium representeras av två läroböcker. Även om detta är en mindre studie 

ämnar vi att försöka ge en så pass nyanserad bild som möjligt genom att använda två böcker per 

decennium. Hade endast en bok används per decennium, hade studien visat en mer ensidig bild av 

årtiondet. På grund av begränsat utrymme finns heller inte möjlighet att analysera fler än dessa 

utvalda böcker, vilket innebär att analysen inte blir så mångfasetterad som den hade kunnat bli. 

Läroböckerna som analyseras i studien är följande: 

 

 Husén, Lennart, Skrutkowska, Karin & Berg, Leif (1985). Religion och liv: 

[högstadiet]. 3, Läsebok. Stockholm: Natur och kultur. 

 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker (red.) (1989). SAMS: samhälle, historia, religion, 

geografi [för högstadiet]. Religion. [Stadiebok]. Solna: Esselte studium. 

 Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke (1996). Religionskunskap: kompakt : [för 

grundskolans senare årskurser]. 1. uppl. Malmö: Gleerup. 

 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats (1999). Religionsboken: en lärobok för grundskolans 

senare del. 1. uppl. Stockholm: Bonnier utbildning. 

 Eklund, Per (2003). Sofi: [med INFOBAS online]. Religion. Solna: Ekelund. 

 Göth, Lennart & Lycken, Katarina (2009). Impuls: för grundskolans senare del. Religion. 

1-3, Stadiebok. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur. 

 Högberg, Ole, Isaksson, David & Sundqvist, Mats (2012). Prio. S, Religion.. 1. uppl. 

Stockholm: Sanoma Utbildning. 

 Olofsson, Hans & Uppström, Rolf (2014). Utkik Religion. 7-9. 1. uppl. Malmö: 

Gleerup. 

Disposition 

Avhandlingen har en kronologisk ordning som följer decennierna från 1980-talet fram till 2010-

talet. I varje decennium presenteras två böcker som analyseras tematiskt med underrubrikerna 

”Antisemitism och Förintelsen” och ”Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism”. 
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Därefter följer ett avsnitt som redogör för de historiska skillnader och likheter som kan urskiljas 

mellan läroböckerna. Avslutningsvis följer en diskussion om resultatens utfall. 
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Delstudie 1 

1980-tal 

Religion och liv, 1985   

Antisemitism och Förintelsen 

I kapitlet om judendomen utgör avsnittet om antisemitismen sex av tjugo sidor.43 De nynazistiska 

grupper som bildades under detta decennium kan ha varit en faktor som låg bakom denna 

omfattande beskrivning av antisemitism.44  

Redan i inledningen av kapitlet nämns förtryck mot judarna som har existerat och läsaren får 

sedan en inblick i en judes vardag innan och under andra världskriget genom ett utdrag från en 

roman. I berättelsen nämns andra världskriget och Förintelsen som en egen rubrik, vilket visar var 

författarna vill lägga sin tyngdpunkt i kapitlet.45 Detta har en möjlighet att skapa empati genom att 

eleven kan få en förståelse för hur en jude levde och hur livsödet blev för den som var jude under 

andra världskriget. 

Avsnittet som behandlar antisemitism utgår från den kristna kyrkans perspektiv och roll i det 

judehat som har förekommit under judendomens historia och som förekom när läroboken skrevs. 

För att belysa detta har författarna till läroboken valt att låta en präst från Svenska kyrkan, Hans 

Ucko, stå för berättandet genom att återge hans syn på judendomens historia. Hans Ucko börjar 

med att berätta om Förintelsen och slutar även med att knyta an till den i slutet av avsnittet.46 Detta 

för att förmodligen väcka intresse genom att presentera något som eleverna känner till, och visa på 

hur judehatet eskalerade i att sex miljoner judar förintades.  

Mellan inledning och avslutning får läsaren följa judendomens historia med början i Gamla 

testamentet där Ucko påpekar att det redan då förekom antisemitism. I texten utgår Ucko ifrån 

grundantagandet att det främst är på grund av kristendomen som antisemitismen har existerat och 

fortfarande existerar. Han menar att: ”[…] kyrkan har starkt bidragit till föraktet för och hatet mot 

judarna.”47 Detta sätt att angripa antisemitismen, kan vara gynnsamt då elever kan få en naturlig 

ingång till judendomens historia via kristendomen som de flesta troligen är mer förtrogna med. 

Dock var 1980-talet ett decennium då Sverige började bli mångreligiöst och att anta att alla elever 

på högstadiet kunde relatera till judendomen via kristendomen kan inte understödjas.48 De elever 

som inte kan relatera till varken kristendomen eller judendomen skulle behöva en annan väg in som 

hade varit mer generell och gett en allsidig bild om varför antisemitism existerar.  

                                                 
43 Husén, Lennart, Skrutkowska, Karin & Berg, Leif (1985). Religion och liv: [högstadiet]. 3, Läsebok, s. 106-111. 
44 Carlsson (2013), s. 177. 
45 Husén, Skrutkowska & Berg, s. 92-96. 
46 Husén, Skrutkowska & Berg, s. 106-111. 
47 Ibid., s. 106. 
48 Carlsson (2013), s. 171. 
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Inte bara kristendomen i allmänhet kritiseras i avsnittet, utan även protestantismen och dess 

grundare specifikt: 

Martin Luther har i sina senare skrifter givit uttryck för ett nästan blint hat mot 
judendomen. Han förordnade att judarnas hus skulle rivas, att arbetsdugliga judar och 

judinnor skulle sättas i slavarbete, att synagogor och judiska skolor skulle brännas.49 

Luther presenteras som en av upphovsmännen till antisemitismen och Sveriges kristna blir 

anklagade för att ingå i samma judeförakt.50 När boken trycktes var majoriteten av alla svenska 

medborgare medlemmar i Svenska kyrkan, hela 91,5%.51 Kristendomen var majoritetsreligion i 

Sverige under denna tid och att kritisera en normerande religion är mer accepterat än att en 

minoritetsreligion kritiseras.  

För att skapa en djupare förståelse understrykes att Jesus var jude och prästen ställer sig frågan: 

”[h]ur kan det då komma sig att ett av de mörkaste kapitlen i kristna kyrkans historia heter Kyrkan 

och antisemitismen?”52 Han besvarar sedan denna fråga med att förklara varför under resterande 

avsnitt och problematiserar begreppet antisemitism och förklarar att det har haft flera olika 

betydelser.53 Att förklara vad begreppet betyder i samtiden och vad det har inneburit under 

historien kan bidra med att elever får en chans att reflektera över varför begreppet har haft olika 

innebörder och vad det har haft för konsekvenser. 

Författarna väljer att presentera avslutande ord om hur kristendomen kan ta lärdom av 

judendomen och hur man aktivt arbetar med att motverka antisemitiska texter och värderingar 

inom Svenska kyrkan. 54 För att ytterligare markera avståndstagande mot antisemitism väljer 

författarna att ha med kraftfulla ord, som exempelvis fruktansvärd, berövades och ödesdigra när 

antisemitismen och Förintelsen beskrivs.55  

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism  

Under judendomskapitlet förekommer flera textmässiga strategier för att motverka antisemitism. I 

kapitlet får man följa en tjej i högstadieålder som berättar om sitt liv som judinna i Jerusalem. Hon 

får frågan om vad hon tycker om andra religioner och svarar:  

Religionerna är olika varandra på många sätt. Det är många motsättningar mellan dem. 
Vem kan säga vilken religion som har rätt och vilken som har fel? Det kan ingen. Varje 

religion kan väl vara riktig för dem som tror på den. För mig är judendomen den rätta.56  

                                                 
49 Husén, Skrutkowska & Berg, s. 110. 
50 Ibid. 
51 http://www.svenskakyrkan.se/statistik 2015-04-28. 
52 Husén, Skrutkowska, & Berg, s. 107. 
53 Ibid., s. 107-110. 
54 Ibid., s. 111. 
55 Husén, Skrutkowska, & Berg, s. 106-111. 
56 Ibid., s. 105. 
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Att ge denna bild av judendomen ger en variation till religionen och kan skapa närhet och förståelse 

för judar för att motverka stereotyper och fördomar gentemot judar, då vissa kanske anser att judar 

tycker sig vara förmer än andra icke-judar. I kapitlet blir även en ortodox rabbin intervjuad där det 

presenteras hur han förkastar sionismen: ”Sionismen är judarnas ärkefiende, och staten Israel är en 

hädelse!”57 Detta bidrar också med att skapa en komplex bild av judar och som kan förhindra 

stereotypbildning. 

Objektiviteten, som ska prägla religionskunskapen i skolan, gör sig synlig genom hur konflikten 

i Israel presenteras. Både Palestinas och israelernas sida kommer fram och ingens sida presenteras 

i deras favör. Exempelvis när striden om tempelplatsen beskrivs försöker författarna visa på både 

muslimernas och judarnas tankar kring detta. Denna sakliga beskrivning används förmodligen för 

att motverka att judarna hamnar i dålig dager, men också att de inte heller upplyfts. Detta speglar 

också den objektivitet som på 1980-talet präglade skolans religionsundervisning, enligt Carlsson.58 

Judarna får en neutral presentation här som antyder att judendomen är som vilken religion som 

helst som ska respekteras på samma sätt som andra religioner. Med hjälp av en romans beskrivning 

av en jude som får uppleva kriget i Polen, en tjej i högstadieålder under 1980-talet och en ortodox 

rabbin från 1980-talet får återges en variation av judendomen och en komplexitet som bidrar med 

att motverka antisemitism. 

Sammanfattning 

I denna läroboks kapitel om judendomen utgår författarna från kristendomen när de ska förklara 

varför antisemitism existerar och Förintelsen har hänt. Kristendomen anses vara den utlösande 

faktorn och en faktor som har bidragit till att antisemitism fortfarande existerade när läroboken 

skrevs. Antisemitism och Förintelsen får ett sexsidigt avsnitt där författarna tar ett tydligt avstånd 

mot antisemitism, genom att uttrycka sig med värdeladdade ord och uttryck. 

I kapitlet om judendomen återfinns flera olika textmässiga strategier för att motverka 

antisemitism. Författarna använder sig av intervjuer och berättelser om judar för att skapa närhet 

och empati som även ger en inkluderande framtoning. Intervjuerna visar också på inomreligiös 

variation och författarnas neutrala beskrivning av Israel-Palestina-konflikten visar på ett försök till 

objektivitet. 

Religion för högstadiet, 1989 

Antisemitism och Förintelsen 

I kapitlet om judendomen i Religion för högstadiet behandlas antisemitismen i beskrivningen av 

judarnas historia.59 Under rubriken ”2000 år utan land”, som är en del av historieskrivningen om 

                                                 
57 Ibid., s. 100. 
58 Carlsson, s. 171. 
59 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker (red.) (1989). SAMS: samhälle, historia, religion, geografi [för högstadiet]. Religion. 

[Stadiebok].  
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judarna, presenteras förföljelser av judar från 300-talet och fram till Förintelsen under andra 

världskriget. Under resterande historieavsnitt nämns även tidigare förföljelser av judar, men det är 

under denna rubrik som judarnas utsatthet understryks. Författarna skriver att ”[d]eras [judarnas] 

fortsatta historia har varit både brokig och skrämmande. De har förföljts och varit nära att bli 

utrotade.”60  

Antisemitismen får lika stor del av historieskrivningen som andra underrubrikers avsnitt, men i 

förhållande till hela kapitlet om judendomen är avsnittet bara en bråkdel.61 Eftersom det är en 

lärobok om religion och inte historia, kan det tyckas rimligt att religionen beskrivs mer ingående 

än de händelser som folkgruppen varit med om. 

Under 1980-talet menar både Leif Carlsson62 och Heléne Lööw63 att nynazistiska rörelser bildas 

och det är också under den kontexten som boken skrivs. Detta kan vara en anledning till att boken 

faktiskt har ett eget avsnitt som handlar om Förintelsen. Författarna väljer även att upplysa om hur 

Spanien under medeltiden och hur Ryssland ända in på 1900-talet förföljde judar på grund av 

antisemitiska åsikter.64  

I Ryssland utsattes judarna för s.k. pogromer, förföljelser. Människohopar, uppdelade av 
myndigheterna drog fram genom gatorna i de judiska kvarteren. De mördade och 

plundrade och brände ner de judiska hemmen. Pogromer förekom ända in på 1900-talet.65 

Att informera om att även andra länder och deras ledare har låtit förföljelser av judar existera, ger 

detta avsnitt en större tyngd till att judarna faktiskt har haft en svår och orättvis historia i form av 

förföljelse och bannlysning. När denna lärobok trycktes revs Berlinmuren samma år och man sa 

att det kalla krig som existerat från och med andra världskriget var över, men när boken skrevs var 

det ännu inte ett faktum vilket speglar detta avsnitt.  

Rysslands grymhet mot judar beskrivs med lika laddade ord som hur Förintelsen presenteras, 

vilket visas i citatet ovan. Kanske är denna skildring en reaktion på den dåvarande samhälleliga 

diskursen eller så kan det vara ett sätt att visa neutralitet. Enligt Bachner, förekom stor 

judefientlighet och antisemitism inom Sovjetunionen där Sovjet menade att sionism var rasistiskt 

och därför skulle utplånas. Genom Sovjets inflytande på FN blev det legitimt att vara antisionistisk 

(antisemitisk) fram till att Sovjetunionen upplöstes 1991, då denna syn på sionismen upphävdes att 

gälla inom FN.66 Med detta i åtanke blir författarnas beskrivning av Ryssland som förtryckare 

politiskt laddat där de aktivt tar avstånd från landets behandling och syn på judar under en 

täckmantel av att vara objektiv genom att visa på flera länders förtryck och förföljelse av judar 

genom historien.  

                                                 
60 Ibid., s. 24. 
61 Ibid., s. 24f. 
62 Carlsson, s. 177. 
63 Lööw, s. 9f.  
64 Nylund & Wesslegård s. 24f. 
65 Ibid., s. 25. 
66 Bachner, s. 198. 
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I ”2000 år utan land” är ett avståndstagande från detta nynazistiska synsätt som återigen växer 

fram hos människor i Sverige tydligt. Författarna använder kraftfulla ord som skrämmande och 

katastrof, när de ska beskriva judarnas historia och beskriver Förintelsen som ”ett av de största brott 

människorna på jorden varit med om”.67 Eftersom skolan skulle präglas av objektivitet, skulle 

författarnas förhållningssätt kunna ifrågasättas då dessa ord och meningar är laddade med 

värderingar, där författarna tar avstånd från antisemitism och framhäver det hemska som judarna 

har fått utstå under flera tusen år. Det står dock i grundskolans läroplan från 1980 att elever ska 

uppfostras till goda samhällsmedborgare, som ska vara accepterande och visa respekt mot sina 

medmänniskor.68 Eleverna ska alltså få ha vilken trosuppfattning de vill inom ramen att de inte 

kränker någon och detta har författarna förmodligen tagit fasta på.  

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism 

I kapitlet om judendomen kan flera strategier mot antisemitism utläsas. Redan under första 

rubriken poängterar författarna att berättelser från Gamla testamentet har haft en stor betydelse 

för religionen islam.69 Detta sätt att beskriva en religion genom att referera till en annan genom att 

visa på likheter kan skapa en närhet mellan judendomen och islam. En närhet som kan främja 

arbetet mot antisemitism. När begreppet det utvalda folket beskrivs väver författarna även in islam 

och kristendomen: [u]r judendomen har två andra stora religioner bildats, nämligen kristendom och 

islam.”70 Detta skapar också en närhet mellan alla tre religioner och då skapar förståelse som 

förhoppningsvis ska leda till färre fördomar och fientlighet gentemot judendomen. 

Något som också bidrar med att skapa närhet mellan judendomen och icke-judar förekommer 

när olika judiska högtider presenteras. Där beskrivs hur ordet syndabock kom till som kan härledas 

till Gamla testamentet.71 Syndabock är en term som även används idag och när boken användes i 

skolan, vilket då också kan skapa en närhet mellan eleven och judendomen. Under den 

övergripande rubriken ”Judarnas tro och liv idag” beskriver författarna hur judarna har kämpat 

under sin ”långa och svåra historia”.  

Närhet skapas även när det utvalda folket beskrivs med en inbjudande framtoning där 

författarna understryker att: 

Gud har skapat allt och är därför inte bara judarnas Gud utan hela mänsklighetens. Liksom 
judarna vid flera tillfällen lidit och varit nära att gå under men alltid räddats, kommer 

mänskligheten att räddas undan det onda även om det kan se mörkt ut.72  

”Gud” används här som en allomfattande Gud som tillhör alla och bidrar med att tona ned 

fenomenet att Gud endast utsett ett folk för att föra hans talan, eftersom det har provocerat många 

                                                 
67 Nylund & Wesslegård s. 24f. 
68 Sverige. Skolöverstyrelsen. (1980-1986). Läroplan för grundskolan: Lgr 80. S. 17. 
69 Nylund & Wesslegård, s. 20. 
70 Nylund & Wesslegård, s. 27. 
71 Ibid., s. 30. 
72 Liljefors Persson, s. 27. 
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under hela judendomens historia; provocerade till den grad att människor har blivit antisemitiska. 

Författarna poängterar även att judarna var ”ett litet folk”,73 vilket även det bidrar med att tona 

ned det faktum att judarna är ett utvalt folk av Gud. Bildtexten som står bredvid brödtexten stödjer 

även den nedtoningen genom att Jerusalem beskrivs som en plats som erövrats av många olika 

människor och att judarna varit utan sin stad under flera tusen år.74 Genom att judarna presenteras 

från att vara ett utvalt folk till att vara ett folk på flykt, visar författarna att det finns två sidor av 

myntet, försök till objektivitet och neutralitet. Försök till objektivitet blir även synlig när författarna 

beskriver situationen i Israel, då de skriver att:  

Någon fredlig lösning tycks vara svår att finna, och det sker ständiga sammandrabbningar. 
FN:s beslut att bilda två fria stater i Palestina- en judisk och en arabisk- har hittills inte 

kunnat genomföras.75  

Judarna får varken medhåll eller kritik för hur situationen ser ut. Detta kan sättas i relation till hur 

omvärlden under 1980-talet rapporterade om Libanonkriget som israelernas grymma krig och där 

det utvalda folket användes som ett sätt att rättfärdiga och understödja kritik mot Israels krigsföring 

mot Libanon.76  

Sammanfattning 

Avsnittet om antisemitism och Förintelse förekommer i kapitlets skildring av judarnas historia. I 

avsnittet skildrar författarna judarnas svåra historia med förföljelser i Europa och avslutar med att 

beskriva Förintelsen.  Författarna väljer alltså att inte bara skildra Förintelsens hemska behandling 

av judar utan lyfter även hur andra länder under judarnas historia har gjort dem orätt. I författarnas 

skildring använder de sig av starkt laddade ord. 

Kapitlet om judendomen innefattar flera olika textmässiga strategier för att motverka 

antisemitism. Författarna gör jämförelser mellan judendomen och olika religioner, vilket skapar närhet 

och förståelse mellan dem. Genom att författarna belyser judarnas svåra historia kan även empati 

skapas hos läsaren, som i sin tur skapar en närhet till judendomen. När ”det utvalda folket” beskrivs 

väljer författarna att poängtera att judarnas Gud även är mänsklighetens Gud, vilket även det skapar 

närhet genom att judendomen blir en inkluderande religion. Dessutom nedtonas idén om det utvalda 

folket för att motverka de fördomar som existerar om att judar ser sig vara förmer andra icke-judar. 

Detta gör även författarna när de beskriver Israel-Palestina-konflikten när de håller sig neutrala till 

situationen och ger en relativt objektiv bild. 
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75 Ibid., s. 35f. 
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1990-tal 

Religionskunskap: kompakt, 1996 

Antisemitism och Förintelsen 

Förintelsen nämns redan i inledning till kapitlet om judendomen som består av en intervju med en 

judinna i Sverige.77 Att nämna denna händelse tidigt i kapitlet ger läsaren en tidig förståelse för vad 

judar har utstått och kan skapa empati. Första gången som antisemitism som begrepp tas upp är i 

skildringen av judarnas historia. Där skriver författarna att ”[d]et var i kristna länder som 

antisemitismen i organiserad form uppstod. Judar förföljdes för att de inte hade tagit emot Jesus 

utan korsfäst honom.”78 Kristendomen var alltså en bidragande faktor till antisemitism, enligt 

författarna. I avsnittet om antisemitism och Förintelsen som är placerat under en del av kapitlets 

historieskildring av judendomen skildras också hur kristendomen har en betydande roll. Denna del 

heter ”Judendomen i Europa” där det även skildras hur judarna har blivit förföljda och hur 

kristendomen skapade stereotyper av judarna.79 Författarna skriver att kristna beskyllde dem för 

att ”[…] ligga bakom allehanda olyckor, exempelvis digerdöden”80 under medeltiden. De nämner i 

förbifarten att det berodde på att judarna inte ansåg att Jesus var messias.81  

Under rubriken ”Nazismen” går författarna in på en ny slags antisemitism, den rasbiologiska, 

och berättar kortfattat om Förintelsen. Till denna beskrivning av antisemitism finns det även en 

frågeställning i slutet av kapitlet som elever kan svara på. Frågan lyder: ”Vilken var den nya 

motivering till antisemitism som tillkom i slutet av 1800-talet och som nazismen tog fasta på?”82 

Att denna fråga finns med kan signalera till eleven att svaret på frågan är viktig. Dock är 

beskrivningen kort och koncis. Inga begrepp eller företeelser problematiseras eller förklaras. 

Attityden till händelsen och antisemitismen får därför ett oengagerat intryck där fakta rabblas upp, 

som exempelvis:  

I tredje riket tog sig antisemitismen först uttryck i inskränkningar i judars liv, förföljelser 
och tvång att bära judestjärnan. 1800-talets rasidéer blev förverkligade i förintelselägren där 

sex miljoner judar dog.83 

Detta är en saklig och kort förklaring om vad Förintelsen innebar vilken kan kopplas samman med 

den tillåtande syn på antisemitism som media varit med och skapat där många menade att det inte 

                                                 
77 Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke (1996). Religionskunskap: kompakt : [för grundskolans senare årskurser, 

s. 82. 
78 Ibid., s. 94. 
79 Ibid., s. 94f. 
80 Ibid., s. 95. 
81 Hermansson & Tidman, s. 95. 
82 Ibid., s. 97. 
83 Ibid., s. 95. 
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fanns någon antisemitism att tala om i Sverige.84 Dock har författarna ett avståndstagande 

förhållningssätt till antisemitism genom ett senare ställningstagande: 

Någon judisk ras finns inte, lika lite som det finns en svensk ras. Och att olika människor 
beroende på sitt ursprung skulle ha olika värde är en främmande tanke i en demokrati. 

Likväl lever antisemitismen vidare.85 

Detta citat avslutar avsnittet ”Judendom i Europa” och texten om nazismen. Detta 

ställningstagande blir en kontrast till den mer neutrala beskrivningen av antisemitism och 

Förintelsen i det första blockcitatet. Detta ställningstagande kan kopplas samman till den rådande 

läroplanen, då man ska visa ”[…] respekt för människans rätt att ha sin egen livsåskådning” och att 

möten med olika ”[…] traditioner och kulturer sker med respekt för vars och ens egenart”.86 

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism 

Som inledning har kapitlet om judendomen ett utdrag från en intervju ur Dagens Nyheter med en 

judinna i Sverige. I intervjun framhåller hon att judar inte är bättre än andra och att de ständigt gör 

sig påminda om Förintelsen på grund av att släkt har drabbats av händelsen.87 Då det finns 

uppfattningar hos vissa människor om att judar tror att de är förmer andra, är detta ett avsnitt som 

belyser att det faktiskt inte är så. Det följande avsnittet i kapitlet fortsätter författarna att poängtera 

att judarna blivit förföljda redan av romarna.88 Detta skapar en tyngdpunkt i att judarna har varit 

förföljda under nästan hela sin historia. I avsnittet understryker författarna också att judarna inte 

står över andra människor när de skriver om judarna som det utvalda folket av Gud.89 Detta 

återknyter till den inledande intervjun där den judiska kvinnan poängterar att judar inte är bättre än 

andra.  

I boken kan även andra strategier för att motverka fördomar utläsas då det presenteras flera 

olika inriktningar inom judendomen.90 Genom att göra detta blir religionen mer komplex och 

stereotyper och fördomar är svårare att upprätthålla när man får ta del av komplexiteten i 

religionen. En av inriktningarna inom judendomen kallar författarna för ”sekulariserade judar”, där 

de jämför dessa judar med sekulariserade svenskar med kristen bakgrund.91 Inte bara motverkar 

denna del stereotyper och fördomar utan skapar även en närhet mellan den sekulariserade svensken 

och juden. Att förstå att en jude kan vara vem som helst, kan bidra med att gapet mellan juden och 

icke-juden blir mindre; man kan ha något gemensamt. Genom detta belyser också författarna den 

                                                 
84 Bachner, s. 440ff. 
85 Hermansson & Tidman, s. 95. 
86 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: Lpo 94, anpassad till att 
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ökade sekulariseringen i samhället, något som under 1990-talet var viktigt i 

religionsundervisningen.92  

En nedtoning av matförbuden som många judar har kan också det utläsas då de jämförs med 

att många svenskar tycker att det är oetiskt att äta hästkött. Detsamma gäller med judarnas sätt att 

slakta djur, som författarna delger är olagligt i Sverige, men lägger ytterst lite tyngd på det.93 

Författarna problematiserar även matförbuden och visar på variation inom judendomen genom att 

understryka att: ”[b]land vår tids judar finns olika uppfattningar om hur man ska förhålla sig till 

reglerna om koshermat”.94  

Närhet skapas även när bar mitzvan och konfirmationen jämförs och anses vara 

”[j]udendomens motsvarighet till konfirmationen […]” och när det påpekas att både kristendomen 

och islam kommer från judendomen.95 Författarna väljer även att jämföra judendomen med 

kristendomen genom instuderingsfrågor som förekommer vid varje avsnitts slut och i brödtexten96 

Att visa på likheter mellan dessa religioner kan vara ett smart drag för att skapa närhet och förståelse 

mellan dem och dess anhängare. I skolan på 1990-talet förekom det sannolikt ett flertal muslimer 

och kristna i ett och samma klassrum, då Sverige blivit mångreligiöst.97 Detta är också ett exempel 

på hur läroboken efterföljer den önskan som fanns om att belysa den religiösa mångfalden i 

religionskunskapen.98 

Objektivitet som är ett ledord inom skolan visas även i denna lärobok i författarnas strategier 

för att motverka antisemitism, när de beskriver konflikten mellan Israel och Palestina. Det ges en 

icke-värderande beskrivning av konflikten där varken palestinierna eller israelerna får skulden. 

Dock avslutas avsnittet med att författarna återger sina egna åsikter om konflikten, som inte är i de 

ortodoxa judarnas favör. De menar, att de ortodoxa judarna har för mycket inflytande över 

konflikten och att ”[d]et är motsägelsefullt att judar som under århundraden varit förföljda på grund 

av sin avvikande livsstil och tro vill bygga en stat på tillhörigheten till ett visst folk, en viss kultur.”99 

Detta kan få eleverna att förstå att det bara är en liten del av judarna, de ortodoxa, som vill ha 

tillbaka sitt land. Medan majoriteten vill dela med sig av det. Men det kan också spä på de fördomar 

och den kritik som förekom i svensk media under det decenniet då den här läroboken trycktes och 

var i bruk.100 

                                                 
92 Carlsson, s. 171. 
93 Hermansson & Tidman, s. 92. 
94 Ibid., s. 93. 
95 Hermansson & Tidman, s. 85, 90. 
96 Ibid., s. 90f, 94. 
97 Carlsson, s. 178. 
98 Ibid. 
99 Hermansson & Tidmans, s. 96f. 
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Sammanfattning 

I historieavsnittet i judendomskapitlet behandlas antisemitism och Förintelsen, men redan under 

kapitlets inledning nämns Förintelsen. I avsnittet om antisemitism och Förintelsen presenteras 

kristendomen som den bidragande faktorn till antisemitism och de stereotyper och fördomar som 

skapats av kristna, vilket i sin tur har lett till att Förintelsen skedde. Författarna visar tydligt att de 

tar avstånd från antisemitismen genom att de i detta avsnitt understryker att det inte finns någon 

judisk ras. 

Som andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism förekommer en intervju av en 

judisk kvinna. Denna intervju bidrar med att skapa en närhet till religionen och att motverka 

fördomar om judar. I kapitlet gör författarna jämförelser mellan judendomen och andra religioner, 

vilket även det skapar närhet och förståelse. I resterande kapitel understryker författarna återigen 

att judarna inte är förmer andra och att judarna har blivit förföljda. Författarna presenterar också 

olika inriktningar inom judendomen och visar på inomreligiös variation när det kommer till 

matförbuden. De har även en objektiv framtoning när de beskriver konflikten i Israel och visar på 

varierande meningar inom judendomen. 

Religionsboken: en lärobok för grundskolans senare del, 1999 

Antisemitism och Förintelsen 

I lärobokens kapitel om judendomen förekommer det inte något avsnitt som är specifikt inriktat 

på antisemitism eller Förintelsen.101 Inget av dessa begrepp nämns eller problematiseras 

överhuvudtaget i kapitlet.102  Att dessa begrepp inte är omnämnda kan bero den rådande diskursen 

då man inte ansåg att det fanns någon antisemitism att tala om under 1990-talet i Sverige.103 Det 

kan också vara ett sätt att presentera judendomen så neutralt som möjligt. Judendomen får då en 

chans att slippa förknippas med dess till viss del hemska historia och då inte bli en religion med 

medlemmar som får offerrollen. På 1990-talet var en del av den antisemitiska kritiken att judarna 

tidigare hade varit offer, men nu utsatte andra för samma sak som de själva utstått och utsatts för. 

I media menade många att detta var judisk hämndlystnad.104 Dock kan det vara en fara med att inte 

ha ett specifikt avsnitt där dessa begrepp tas upp, då det kan ge sken av att det inte är viktigt att ta 

upp, vilket kan leda till en acceptans för antisemitism eller rent av en föreställning om att 

antisemitism inte existerar. 

Textmässiga strategier för att motverka antisemitism 

Även om kapitlet inte har ett avsnitt där antisemitism och Förintelsen behandlas, kan flera 

textmässiga strategier för att motverka antisemitism utläsas. Som inledande del av kapitlet 

                                                 
101 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats (1999). Religionsboken: en lärobok för grundskolans senare del, s. 302- 319. 
102 Ibid. 
103 Bachner, s. 440ff. 
104 Bachner, s. 442. 
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förekommer en intervju med en judisk svensk man.105 Intervjun bidrar med att förmänskliga 

religionen; att få en förståelse för de människor som utgör den. Detta är också ett exempel på den 

textmässiga strategin närhet då mannen är svensk. Intervjun avslutas med att mannen för fram ett 

budskap till svenska ungdomar där han uppmanar dem att studera andra religioner. Han menar att 

”[d]en som är öppen för andra kulturer och religioner blir inte rasist. Brist på kunskap är nog 

demokratins största fiende”.106 Detta kan ses som en uppmaning till öppenhet och en vilja att lära 

sig för att lättare kunna förstå hur människor som tillhör andra kulturer och religioner lever och 

tänker. 

För att skapa denna förståelse har författarna valt att jämföra judendomen med andra religioner 

och då främst kristendomen och islam, vilket skapar en närhet till judendomen. Eleverna uppmanas 

att jämföra en synagoga med en kyrka och visa på likheter mellan dem i de uppgifter som 

förekommer i varje avsnitt i kapitlet samt att jämföra en judisk gudstjänst med en kristen i 

brödtexten.107 En annan fråga som författarna ställer är ”[p]å vilka sätt liknar judendomens 

historieuppfattning kristendomens och islams?”. Här uppmanas eleverna att återigen jämföra 

religionerna med varandra.108  

I kapitlet jämför författarna även den judiska identiteten med den svenska kristna och 

muslimska, där författarna understryker att en svensk kan vara kristen eller ateist, jude eller muslim. 

”Religionen bestämmer inte om någon är svensk.”109 Författarna utgår från kristendomen när de 

ska förklara olika riter eller trosuppfattningar inom judendomen.110 Exempelvis utgår författarna 

från kristendomen när de ska förklara hur judarna ser på människan: 

Något syndafall som förstört människan känner judendomen inte till. Alla människor kan 
välja att vara goda. Något helvete med eviga straff väntar inte på de människor som ändå 
mördar och bryter mot alla slag av lagar. Däremot lär judendomen att det kan finnas sätt 

på vilka själar renas från sitt onda.111  

Förståelse för judendomen och dess utövare kan också skapas när en jämförelse mellan judendom 

och andra religioner görs angående judars kosthållning. Där beskrivs mathållningen mycket neutralt 

och sakligt där flera olika forskares röster får komma fram och förklara varför de tror att många 

religioner har olika förbud mot viss mat.112 Att på detta sätt beskriva och förklara hur judendomen 

fungerar för elever kan skapa en bro mellan dessa religioner och motverka att antisemitiska åsikter 

skapas. Denna bro kan även skapas när författarna skriver följande:  

                                                 
105 Högberg & Sundqvist, s. 302f. 
106 Ibid., s. 302f. 
107 Högberg & Sundqvist, s. 308, 311. 
108 Ibid. 
109 Ibid., s. 318. 
110 Ibid., s. 310- 315. 
111 Högberg & Sundqvist, s. 312. 
112 Ibid., s. 313f. 
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Även andra människor än judar anses kunna hålla Guds lagar. En gång kan också de få leva 
i Guds närhet. Också andra religioner kan visa vägen mot Gud. Islam gör det. 

Kristendomen gör det, även om Jesus inte är Gud, enligt judisk uppfattning.113 

Judendomen får här rollen som en inbjudande religion, vilket kan motverka fördomar om 

judendomen som stängd mot icke-judar.  

Att några av judendomens inriktningar presenteras kan också motverka fördomar, då 

författarnas framställning av judendomen blir mer komplex.114 Det hjälper till att sudda ut den 

stereotypa bilden av hur en jude är och lever sitt liv när religionen problematiseras. 

Såsom beskrivningen av judarnas kosthållning är neutral och saklig är också presentationen av 

konflikten i Israel. ”I Jerusalem möts tre religioner: judendom, kristendom och islam.”115  

Författarna nämner ingenting om att judarna vill ha sitt land för sig själva.116 Denna neutrala bild 

kan både vara motverkande eller bidra med att elever söker ställningstagande till denna strid 

annanstädes, som kan vara antisemitiska. Elever kan exempelvis vända sig till media för att förstå 

konflikten, där det florerade många antisemitiska åsikter när denna lärobok trycktes.117  

Även när författarna ska förklara varför många judar lever i diasporan är de sakliga och neutrala. 

Förföljelser av judar nämns en gång där författarna menar att de var en orsak till att judarna spreds 

över världen ytterligare. Under denna förklaring följer en bildtext där det även förklaras varför 

judarna hade det svårt att återvända till Israel.118  

Ryska emigranter anländer till Israel. När kommunisterna hade makten i Sovjetunionen var 
det svårt för sovjetiska judar att emigrera till Israel. Vid det kommunistiska sammanbrottet 

fick Israel ta emot stora grupper av ryska judar.119 

Dessa förklaringar är ytterst enkla och förklarar inte varför judarna förföljdes och diskriminerades 

i Europa och Sovjetunionen. Att nämna förföljelser är på ett sätt en strategi för att motverka 

antisemitism. Men när det inte problematiseras eller förklaras kan det istället ge en moteffekt och 

bagatellisera förföljelser av judar som existerat under flera tusen år och som fortfarande existerade 

under 1990-talet. 

Sammanfattning 

I denna lärobok förekommer inget avsnitt ämnat antisemitism och Förintelsen. Inget av dessa 

begrepp nämns i den resterande texten heller. Detta kan bero på att författarna kanske inte ansåg 

att det var aktuellt att ta upp eller kan ha varit en strategi i sig för att motverka antisemitism. Det 

kan dock ha en motsatt effekt. 

                                                 
113 Ibid., s. 319. 
114 Ibid., s. 318. 
115 Högberg & Sundqvist, s. 308. 
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Däremot finns det andra textmässiga strategier i läroboken för att motverka antisemitism. I 

judendomskapitlet förekommer en intervju av en judisk man som skapar närhet till religionen. 

Jämförelser mellan judendomen och andra religioner görs också när judarnas kosthållning och 

identitet beskrivs och när författarna ska förklara olika riter eller trosuppfattningar inom 

judendomen. Dessa strategier skapar en närhet mellan judendomen och olika religioner och 

människor. Författarna visar även inomreligiös variation judendomen genom att presentera olika 

inriktningar och håller en objektiv och neutral profil när de beskriver situationen i Israel. Denna 

neutrala bild ges även av förföljelser av judar. 



30 
 

Delstudie 2 

2000-tal 

Sofi. Religion, 2003 

Antisemitism och Förintelsen 

Antisemitism behandlas i ett eget avsnitt i läroboken.120 Avsnittet inleds med en förklaring av 

begreppet antisemitism: ”Antisemitism är en beteckning för fientlighet mot judar och mot 

judendomen som religion.”121 Därefter följer en redogörelse över orsaker till och historien bakom 

antisemitismen. Redogörelsen tar avstamp i antiken och beskriver hur judarna då vägrade att tillbe 

gudarna som romarna tillbad. Avsnittet fortsätter därefter med att beskriva förföljelserna av judarna 

fram till idag. Detta ger en helhetsbild av hatet mot judarna och sätter in det i sitt sammanhang.  

Läroboken tar avstånd från antisemitismen genom att till exempel använda uttryck som ”[t]yvärr 

lever antisemitismen kvar även i vår tid.”122 Ordet tyvärr är ett värdeladdat ord som tydligt uttrycker 

författarens avståndstagande. Meningen kunde lika gärna utformats utan ordet tyvärr, vilket gör 

avståndstagandet än mer tydligt. Lärobokens konstaterande om antisemitismens samtida fotfäste i 

samhället kan styrkas av Bachner och Rings rapport Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige 

som utkom 2006. Undersökningen visade att 41 procent av de cirka 3000 svenska deltagarna hade 

mer eller mindre negativa inställningar till judar och judendomen, med andra ord någon form av 

antisemitisk föreställning.123 Även om rapporten utkom tre år efter läroboken, är den aktuell i 

sammanhanget då den visar en ungefärlig bild av antisemitismens utbredning under denna tid. 

Antisemitism frodas inte över en natt. Bachner och Ring belyser nämligen också det faktum att 

antisemitiska strömningar blev allt vanligare under de första åren på 2000-talet.124 De menar att 

attacker och hot med antisemitisk bakgrund började förekomma i allt högre grad och att också 

medierna följde samma negativa kurva genom att cementera stereotypa föreställningar gentemot 

judar och judendomen. 

Även Förintelsen behandlas i avsnittet ”Antisemitism”: 

Antisemitismen nådde sin höjdpunkt under andra världskriget då Adolf Hitler och 
nazisterna i Tyskland lät döda flera miljoner judar i koncentrations- och förintelseläger. 
Totalsiffran för antalet dödade judar under andra världskriget är enligt FN cirka sex 
miljoner. Nazisternas utplåning av judar, krigsfångar, romer (zigenare), handikappade och 

homosexuella kallas Förintelsen (på engelska Holocaust).125  

                                                 
120 Eklund, Per (2003). Sofi: [med INFOBAS online]. Religion, s. 79-81. 
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Det beskrivs tydligt vad Förintelsen innebär i avsnittet. Något som kan kritiseras är ordvalet. Att 

använda ordet höjdpunkt för att beskriva Förintelsen är problematiskt då en höjdpunkt oftast 

förknippas med någonting positivt.  

Utöver ovan nämnda stycke om Förintelsen, nämns händelsen också i en instuderingsfråga:  

Du möter en nynazist som berättar följande: ’Det finns inga bevis för att förintelsen har 
ägt rum. Förintelsen var bara ett led i de allierades propaganda. Antalet judar som dog var 
bara några hundratusen. De dog av svält, sjukdomar och de allierades bombattacker. Siffran 

sex miljoner är en bluff.’ Vad säger du till nynazisten? […]126 

Frågan introducerar en konspirationsteori om Förintelsen som tidigare inte har nämnts i kapitlet. 

Eftersom det är en nynazist som ställer frågan i den fiktiva situationen, är det relativt tydligt att 

läroboksförfattarens intention är att ta avstånd från konspirationsteorin. Frågeställningen tar dock 

förgivet att läsaren inte är nynazist, något som inte är givet. Eftersom frågan också tar upp något 

som inte diskuteras i övrigt i kapitlet, finns risken att man serverar en teori till eleven som hen 

sedan tar för sann. Ordet berättar kan också anses vara ett ord som används när det som sägs är 

sant. Enligt Bachner och Rings undersökning fanns antisemitiska attityder som förknippades med 

Förintelsen bland 10 procent av de vuxna svarande och 13 procent av ungdomarna när studien 

gjordes.127 

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism 

Likheterna mellan judendomen och andra religioner är inte något som är återkommande i 

judendomskapitlet. Det nämns dock två gånger i samband med Bibeln: ”Tanakh innehåller nästan 

exakt samma texter som Gamla testamentet i kristendomens Bibel.”128 Att judendomen och 

kristendomen har gemensamma texter nämns en andra gång i ett avsnitt som handlar om 

förföljelsen av judarna: ”Eftersom Gamla testamentet innehåller skrifter som är gemensamma för 

både kristna och judar […].”129 Sambandet mellan religionerna utvecklas dock inte längre än så. 

Det nämns till exempel aldrig att kristendomen (och islam) härstammar från judendomen och att 

det är anledningen till likheterna i religionernas skrifter. Anledningen till utelämnandet av detta kan 

vara att författaren valt att behandla detta i kapitlet om kristendomen.  

Variationerna inom judendomen tas upp i och med avsnittet ”Olika riktningar”.130 Här 

behandlas några olika grenar inom judendomen och i samband med det också variationer mellan 

dem. Att belysa variationerna är dock ingenting som genomsyrar boken, snarare tvärt om. I 

avsnittet ”Mat och dryck” tas det till exempel för givet att alla judar följer samma regler när det 

kommer till mat och dryck:  
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En troende jude får t ex inte äta kött från svin, hare, häst, ål eller skaldjur. Det är också 
förbjudet att äta mat som tillagats på blod, t ex blodpudding. Kött får inte tillagas serveras 

eller ätas med mjölkprodukter. Därför använder man olika matserviser för kött och bröd.131 

Det som utläses i detta avsnitt är att alla judar beter sig på ett och samma sätt. Det står ingenting 

om att olika judar väljer att följa reglerna mer eller mindre. Läroboksförfattaren har här gett uttryck 

för stereotyper som kan överföras till läsaren om hen är mottaglig för det. Läroboken följer alltså 

det mönster som media gjorde under den här tiden (se ovan). 

Sammanfattning 

I judendomskapitlet i Sofi behandlas antisemitism och Förintelsen grundligt. Detta görs genom ett 

eget avsnitt i boken där begreppen både förklaras och sätts in i sitt historiska sammanhang. 

De andra textmässiga strategierna för att motverka antisemitism som kan utläsas i kapitlet, 

genomsyrar inte texten utan är snarare något som endast nämns några gånger. Likheter mellan 

kristendomen och judendomen tar kortfattat upp i och med de gemensamma texterna och 

variationer inom judendomen nämns i och med de olika inriktningarna. Det är dock bara vid dessa 

tillfällen som detta nämn och är ingenting som är återkommande. 

Impuls: för grundskolans senare del. Religion, 2009 

Antisemitism och Förintelsen 

Impuls: Religion132 behandlar antisemitism genom att först redogöra för dess historia och uppkomst. 

Detta inleds med en historiebeskrivning från berättelsen om Abraham till den judiska diasporan.133 

Denna historiebeskrivning blir upptakten till redogörelsen om judarnas förföljelse. Därefter 

skildrar nämligen Göth och Lycken det allt hårdare klimatet mellan judar och kristna under 

mellanrubriken ”Gettoliv”:  

Sedan hårdnade motsättningarna, framför allt mellan kristna och judar. Judarna anklagades 
först för att ha orsakat Jesus död, och sedan för allt fler brott. De beskylldes för att stjäla 
kristna småbarn och använda deras blod vid särskilda gudstjänster. Vissa ansåg till och med 
att judarna låg bakom den fasansfulla pestepidemi som i Sverige kallades digerdöden. Man 

började förfölja judarna på olika sätt.134 

På detta vis sätts premisserna för det allt mer växande judehatet och man presenterar hur det till 

en början gestaltade sig. Läsaren får med andra ord en beskrivning om upptakten till Förintelsen 

och dagens antisemitism.  

Det historiska avsnittet fortsätter med mellanrubriken ”Gettona öppnas” där 1700-talets 

händelser och judendomens förgrening beskrivs. Därefter följer mellanrubriken ”Förföljelser”. I 
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detta avsnitt beskrivs judeförföljelser under 1800-talet och fortsätter sedan fram till Förintelsen. 

Här finns exempel på värdeladdade ord: ”I Ryssland pågick grymma judeförföljelser i slutet av 

1800-talet.”135 I det värdeladdade ordet grymma kan ett avståndstagande uttolkas. På samma sätt 

används under nästkommande mellanrubrik (”En judisk stat”) ordet ohyggliga för att beskriva 

Förintelsen: ”När de ohyggliga brotten mot judarna blev allmänt kända […].”136 Ordet ohyggligheter 

återkommer också i en bildtext som visar fångar i ett förintelseläger.137 Förintelsen redogörs för i 

ett stycke i brödtexten. Här berättas när den ägde rum och hur många judar som dog till följd av 

rasidéer.  

Förintelsen återkommer i kortare små faktatexter på olika sätt på ett antal ställen i boken. I en 

första faktatext om davidsstjärnan nämns Förintelsen implicit: ”Nazisterna tvingade sedan judarna 

att bära en fastsydd davidsstjärna på kläderna.”138 På samma tema följer ytterligare en faktatext i 

samband med att Förintelsen behandlas i brödtexten:  

Nazisterna tvingade alla judar att bära särskilda märken på kläderna, för att de skulle vara 
lätta att känna igen. Det var inget nytt i historien: samma sätt att peka ut judar användes 

också under de medeltida förföljelserna.139 

Förintelsen nämns också snabbt i samband med högtiden Yom Hashoa, Förintelsens dag.140 Här 

nämns att dagen firas för att minnas de judar som dog under andra världskriget.  

Förintelsen nämns en sista gång i och med avsnittet ”Judisk och svensk, svensk och judisk”: 

Från 1930-talets slut och fram till 1943 stoppades dock flyende judar vid den svenska 
gränsen. […] Mot slutet av andra världskriget förändrades den svenska inställningen. 
Grannländernas judar kunde då fly till Sverige undan nazisterna. Efter att förintelselägren 

öppnats kom omkring 12 000 judar till Sverige.141  

Förintelsen återkommer alltså i kapitlet genom både korta omnämnanden och en liten längre 

redogörelse. 

Begreppet antisemitism tas tydligt upp i avsnittet. Först görs detta genom en faktaruta: ”Ordet 

antisemitism betyder egentligen avsky för det semitiska. Som semiter räknas till exempel judar och 

araber. På 1800-talet började man använda ordet antisemitism i betydelsen judehat, och så används 

ordet idag.”142 Därefter nämns begreppet också i den löpande texten: ”Modern antisemitism, 

judehat, bygger både på fördomar från medeltiden och på helt ovetenskapliga 1800-talsidéer om 

mänskliga raser.”143 Även här märks ett tydligt avståndstagande från antisemitism med ordval som 

till exempel fördomar och helt ovetenskaplig. Dessa kan inte på samma sätt ses som värdeladdade 
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eftersom dessa är baserade på forskning, men kan ändå ge en antydan till författarnas 

ställningstagande. Antisemitismen nämns ytterligare en gång när judarnas samtida situation 

beskrivs:  

Av dem [judarna] som inte lever i Israel är det många som tvingas uppleva växande förtryck 
och orättvisor. Nynazistiska grupper för fram antisemitiska tankar, och nationalistiska 

rörelser har i flera länder börjat hänvisa till antisemitiska idéer.144 

Citatet kan fortfarande ses som aktuellt eftersom det politiska läget ser ut som det gör med SD som 

tredje största parti i Sverige och högerextrema partier som får allt större spridning i övriga 

Europa.145 

Avsnittet om judarnas samtida situation följs av några instuderingsfrågor. En av dessa lyder: 

”Vad kan det bero på att judar så ofta utsatts för förföljelse? Hur kan man göra för att motverka 

antisemitism?”146 Denna instuderingsfråga utgör ett tydligt ställningstagande mot antisemitism då 

det är tydligt att de är ute efter strategier för att motverka det. 

Judendomskapitlet inleds med en intervju med svenska juden Simon.147 I intervjun säger Simon 

att ”[d]et är inte så smart att visa att man är jude i alla sammanhang. Jag skulle önska att jag alltid 

kunde visa att jag är jude. Jag vill stå för det – men jag vill inte råka illa ut.”148 Simon preciserar inte 

att det är antisemitism eller judehat som är orsaken till att han inte alltid kan visa sina judiska 

symboler. Det står dock implicit i texten. Detta citat belyser att antisemitismen inte är något som 

bara främmande och utomstående människor personifierar, utan också något som finns i det 

svenska samhället. Det är med andra ord tydligt att judarna själva upplevde den växande 

antisemitismen under 2000-talet. 

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism 

I kapitlet om judendom finns ett avsnitt som är betitlat ”Olika traditioner”.149 Här belyses de olika 

tolkningarna och traditionerna inom judendomen:  

Det finns olika traditioner, olika sätt att tolka vad reglerna innebär och hur man bäst lever 
efter dem. [---] En judisk lärd har skämtsamt sagt att ’där det finns tre judar finns det fyra 

åsikter’. Att tänka och tycka olika är en del av den judiska traditionen.150 

Att på detta sätt belysa skillnaderna och variationerna inom judendomen, är ett sätt att motverka 

stereotyper och fördomar.151 Citatet är ett sätt att säga att alla judar, liksom alla andra individer 

inom folkgrupper, inte beter sig på ett och samma sätt. Det går med andra ord inte att generalisera 
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och på så sätt minskar risken för stereotypa föreställningar vilket i sin tur minskar risken för 

antisemitism.152 

Ett exempel på när Göth och Lycken medvetet försöker spräcka hål på gamla fördomar, är att 

de har ett eget avsnitt i kapitlet där de förklarar judarna som det utvalda folket.153 Författarna är 

tydliga med att avfärda den antisemitiska tolkningen av det utvalda folket: 

Han är alla människors Gud, och har en plan för hela mänskligheten. Men han har valt ut 
det judiska folket för en särskild uppgift i den planen. Enligt judisk tro valde Gud inte ut 
judarna för att de var bättre eller mer framträdande än andra. Men Gud valde just dem, och 

de har ett särskilt uppdrag.154 

Författarna belyser här tydligt hur judarna inte anser sig vara bättre än andra, vilket är en av de 

antisemitiska uppfattningarna, utan bara av en slump blev det folk som blev utvalda av Gud. Detta 

är ett tydligt exempel av den textmässiga strategin nedtoning. 

Intervjun med den svenska juden Simon i början av judendomskapitlet, är ett sätt att presentera 

judendomen som närliggande för läsaren: Judendomen finns också i Sverige och inte bara i andra 

länder.155  Detta kan alltså vara en metod för att motverka ett främmandegörande av judendomen 

i och med den närhet som skapas till religionen. 

På samma sätt lyfts kopplingarna mellan Sverige och judendomen i avsnittet ”Judisk och svensk, 

svensk och jude”.156 Här kan strategier för att motverka stereotyper och främlingsfientlighet utläsas 

genom att boken belyser att man kan vara både jude och svensk:  

I Sverige lever judar som firar sabbat med samma självklarhet som de firar midsommar. 
Svenskt och judiskt blandas. […] I Sverige lever svenska judar som är glada över att vara 

svenskar och glada över att vara judar.157 

Citatet likställer att vara jude med att vara svensk, vilket som sagt gör att judendomen känns 

närmare läsaren. Religionen är inte längre någonting som endast finns i ett fjärran land eller på tv. 

Författarna anlägger ett tydligt försök till objektivt perspektiv då de inte tar parti i laddade frågor 

som till exempel Israel-Palestina-konflikten: 

Israel har attackerats flera gånger av sina grannstater, och terrorverksamhet mellan israeler 
och palestinier pågår ständigt. De allra flesta, både av israelerna och palestinierna, vill helst 

av allt få en varaktig fred.158 

Här tydliggör författarna både Israels och Palestinas medverkan i stridigheterna, något som 

tydliggör en objektivitet. De belyser också det faktum att majoriteten av befolkningen faktisk vill ha 
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fred, något som ger en mer nyanserad bild av situationen och visar att Israel och Palestina inte 

enbart utgörs av krigsförare.  

Sammanfattning 

Antisemitism, både som begrepp, företeelse och upplevelse, nämns alltså vid ett flertal tillfällen i 

kapitlet om judendom i läroboken. Detsamma gäller Förintelsen. Trots att Förintelsen inte har 

något långt sammanhängande stycke i brödtexten, gör dock författarna det tydligt att Förintelsen 

är en viktig händelse genom att låta den genomsyra kapitlet med hjälp av återkommande kortare 

faktatexter.  

De textmässiga strategierna för att motverka antisemitism som förekommer är att belysa 

inomreligiösa variationer, tona ned antisemitiska myter samt att skapa närhet till religionen genom att 

belysa att religionen också finns i det svenska samhället. Slutligen genomsyras kapitlet av ett försök 

till en objektivitet som framförallt framkommer i redogörelsen för Israel-Palestina-konflikten. 

2010-tal 

PRIO Religion 8, 2012 

Antisemitism och Förintelsen 

Första gången begreppet antisemitism tas upp i judendomskapitlet i PRIO religion, är i avsnittet 

”Förföljelse och förintelse”: ”Tidvis var antisemitismen stark i Europa.”159 Förintelsen tas upp utan 

att en förklaring till begreppet ges och följs sedan av en redogörelse över de förföljelser som judarna 

utstått, från medeltiden till Förintelsen. En förklaring till begreppet antisemitism, återfinns istället 16 

sidor framåt i boken, där begreppet förklaras som ”[…] (hat mot judar)”.160 Att begreppet saknar 

en förklaring då det först nämns i boken är problematiskt. Läsaren borde ha tillgång till en 

förklaring då begreppet först tas upp. Antisemitism som begrepp tas också upp i slutet av kapitlet 

i form av en instuderingsfråga där eleven ombeds förklara vad antisemitism betyder.161  

Antisemitismen nämns explicit endast vid dessa tre, ovan nämnda, tillfällen. Utöver detta nämns 

den historiska förföljelsen av judarna, men endast kortfattat och utan att beskriva någon bakgrund 

till förföljelserna. Läsaren får med andra ord inte ta del av antisemitismens uppkomst och långa 

historia. Detta är problematiskt för en för oss samtida lärobok då studier visat att antisemitism är 

vanligare idag än för några år sedan. Detta visar en kartläggning som Birgitta Löwander och Mirjam 

Hagström gjort om antisemitism och islamofobi.162 De menar att ökningen av bland annat 

antisemitism, kan bero på internationella händelser som kopplas samman med judar och 
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judendomen.163 Skillnaden mellan dagens situation och diskursen som rådde för tio år sedan, är att 

dagens antisemitism i allt högre grad sprids via internet och sociala medier.164 Detta gör också att 

fenomenet är svårare att kontrollera och stoppa. 

Förintelsen nämns ett antal gånger i kapitlet. Den behandlas delvis i avsnittet ”Förföljelse och 

förintelse”, dock endast genom en mycket kortfattad omnämning: ”vid slutet av 1800-talet levde 

60-70 procent av världens judar i Öst- och Centraleuropa. En stor del av dem fanns bland de 

omkring sex miljoner judar som mördades under Förintelsen 1941-45.”165 I avsnittet ”I Sverige” 

nämns också hur Sverige först i slutet av andra världskriget tog emot en större grupp judar: ”Under 

krigets sista veckor fördes överlevande svårt medtagna judar från nazisternas läger till Sverige i de 

så kallade vita bussarna.”166 Utöver dessa citat behandlas inte vad som faktiskt skedde under 

Förintelsen någon mer gång.  

Förintelsen som händelse nämns dock fler gånger i kapitlet, men då oftast som något att minnas 

eller i samband med händelser som skedde efter själva Förintelsen. Mer än antalet döda, står inget 

att läsa om vad som skedde under själva Förintelsen. Ett exempel där Förintelsen nämns, återfinns 

i avsnittet ”Landet Israel”: ”[…] framför allt som en följd av Nazitysklands förföljelser. […] Nu 

tillkom en del av de judar som överlevt Förintelsen […].”167 I en sammanfattning av judendomens 

historia i slutet av kapitlet upprepas antalet döda judar under Förintelsen, men ingen ny information 

nämns.168 Utöver detta förekommer ordet ”Förintelse” också på en tidslinje över judendomens 

historia169, samt i en bildtext där det står att bilden föreställer ”[l]juständning till minne av 

Förintelsens offer”.170 

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism 

Variationerna inom judendomen tas specifikt upp i avsnittet ”Varierade tolkningar”.171 I det 

inledande stycket i avsnittet, tas dock först upp det som är gemensamt inom judendomen, livsregler. 

Därefter följer två meningar som förklarar den inomreligiösa variationen: ”Bland judar finns det 

olika sätt att se på hur skrifterna ska tolkas. Det visar sig i synen på gudstjänst, klädsel, landet Israel 

och vad som ses som manligt och kvinnligt.”172 Detta citat efterföljs av förklaringar av fyra judiska 

förgreningar; ultraortodox, ortodox, konservativ och reformert.173 Avsnittet om variationer inom 

judendomen innehåller endast sju stycken, vilket är ganska kort i förhållande till hur mycket plats 

andra teman får i boken. Författarna har dock försökt använda ett språk som motverkar stereotyper 
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i judendomskapitlet. Detta visar sig i att det oftast inte påpekas att alla judar beter sig på ett och 

samma sätt. Ett exempel på en sådan formulering finns i instuderingsfrågorna där det står ”[h]ur 

kan Gud beskrivas av människor med judisk tro?”.174 Här har författarna tydligt belyst skillnaderna 

inom judendomen. Detta gör de genom att, istället för att säga ”hur beskrivs”, säga ”hur kan det 

beskrivas”. Språkvalet gör det klart att varierande tolkningar kan förekomma.  

Sammanfattning 

Antisemitism har tilldelats ett ytterst litet utrymme i kapitlet och det finns varken en utförlig 

begreppsförklaring eller kontextualisering. Förintelsen nämns kort vid ett flertal tillfällen men dess 

händelseförlopp beskrivs endast kortfattat. Detta är mycket problematiskt med tanke på de 

växande antisemitiska strömningarna.   

Den övriga strategi som är tydlig i kapitlet, är belysandet av inomreligiös variation. Detta 

gestaltas dels genom ett avsnitt som behandlar de olika inriktningarna inom judendomen och dels 

genom att använda ett språk som gör det tydligt att alla judar inte tänker och tycker på samma sätt.  

Utkik Religion. 7-9, 2014 

Antisemitism och Förintelsen 

I kapitlet om judendomen i Utkik Religion redovisas antisemitism och den judiska förföljelsen 

ingående.175 Redogörelsen tar sin utgångspunkt i avsnittet ”Antisemitism – hat mot judar och det 

judiska”.176 Trots att avsnittets rubrik innehåller en förklaring av begreppet, inleds avsnittet med 

ytterligare en förklaring till vad antisemitism är: 

[…] många icke-judar har haft fördomar om judar och missförstått den judiska religionen. 
Ibland har dessa fördomar skapat motvilja eller hat mot judarna. Ett sådant hat mot judar 

kallas antisemitism.177 

Eleven får genom detta både en ingående förklaring av begreppet antisemitism samt en början till en 

förklaring på varför antisemitism uppstått. 

Efter denna inledning följer en fortsatt förklaring till varför antisemitism uppstått: ”När flertalet 

judar höll fast vid sin egen religion blev många kristna upprörda eller besvikna.”178 Följdaktningsvis 

beskrivs hur de kristna anklagade judarna för att ha mördat Jesus. Detta åtföljs sedan av en historisk 

återgivelse över förföljelsen av judar. Här får läsaren sedan exempel på hur antisemitismen vidhållits 

och använts av till exempel kungar i egoistiska avseenden:  

Europeiska kungar har då och då utnyttjat fördomar om judar och medvetet förstärkt 
antisemitismen. När det uppstått problem som ingen har kunnat lösa har de låtit judarna få 
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skulden. [---] Många mördades också på 1300-talet sedan man spritt ut det falska ryktet att 

judarna skulle ha förgiftat vattenbrunnarna och på så sätt orsakat digerdöden […].179  

Läsaren får här ta del av de lögner som skapats om judarna, vilka har gjort att antisemitismen levt 

kvar över tid. I denna lärobok kan alltså ett avståndstagande från antisemitism utläsas, vilket kan 

relateras till den växande antisemitismen i samhället. 

I kapitlet används också sympati som ett medel för att motsätta sig antisemitism. När det bara 

är judar som grupp som nämns i samband med förföljelser, kan det vara svårt för en läsare att 

känna sympati för människorna eftersom man inte ser individer utan en klunga. I kapitlet används 

dock kaptenen Dreyfus missöde som ett enskilt exempel, vilket också hjälper till att skapa sympati: 

Men förföljelser kunde också drabba enskilda judar. Det hände exempelvis den franske 
kaptenen Dreyfus som anklagades för spioneri och dömdes för detta trots att han var 
oskyldig. Det skulle dröja mer än 12 år innan han blev frikänd. En viktig anledning till att 
Dreyfus hade misstänkts var att han var jude. Den så kallade Dreyfusaffären visade att 
judar inte var säkra ens i länder som Frankrike där de hade samma rättigheter som andra 

medborgare.180  

I detta citat får vi ett namn på en individ vilket gör att händelsen är lättare att visualisera och således 

lättare att sympatisera med. På samma sätt realiseras detta i en bildtext: ”Ingen av människorna på 

bilden överlevde.”181 Här får vi istället för ett namn, ansikten på dessa judar. 

I följande avsnitt diskuteras den rasistiska antisemitism som låg till grund för Förintelsen.182 Här 

förklaras att denna typ av antisemitism inte hade något med judarnas religiösa föreställningar att 

göra, utan handlade om att man ansåg att judarna tillhörde en egen ras. Förklaringen av rasistisk 

antisemitism är upptakten till avsnittet om Förintelsen ”1900-talet: Förintelsen och staten Israels 

uppkomst.”183 I boken beskrivs Förintelsen på följande sätt: 

De tyska nazisterna organiserade historiens mest omfattande förföljelser av judar […]. De 
ansåg att de förde ett ”raskrig” mot judarna. Målet var att utrota alla judar. Särskilda 
förintelseläger byggdes för att snabbare uppnå målet. Där mördade man med 
fabriksmässiga metoder tusentals judar varje dag. Många antisemitiska organisationer och 
människor i andra länder hjälpte nazisterna att genomföra detta. Närmare sex miljoner av 

Europas judar mördades. Detta folkmord kallas idag Förintelsen.184 

I citatet finns tydliga indikationer på att författarna tar avstånd från dessa handlingar. De har till 

exempel använt citationstecken när de talar om det som nazisterna benämnde som ett raskrig. Detta 

är ett tydligt avståndstagande från termen. Eftersom detta är en relativt nyutkommen bok, hade det 

dock varit märkligt om de inte använt sig av tecknen i användandet av termen eftersom ras inte är 

ett begrepp som används om människor idag. På samma sätt använder de citationstecken när de 
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skriver orden rasen och ariska rasen i ett tidigare stycke.185 I ovan nämnda citat tar författarna också 

tydligt avstånd när det använder orden mördade och mördades. I många andra läromedel, till exempel 

ovan diskuterade Sofi och Impuls, används istället det lite mindre laddade ordet döda för att beskriva 

samma handling. 

Antisemitismen i dagens samhälle tar upp i avsnittet ”Judendomen utanför Israel”: 

Men i vissa länder kan det då och då uppstå nya förföljelser. Judar kan exempelvis få 
hakkors sprejade på sina dörrar eller hotas på annat sätt. […] Konflikten mellan Israel och 
Palestina kan ibland användas som ursäkt för att förfölja judar. Så har exempelvis skett i 

Malmö vid flera tillfällen. […]186 

Författarna skapar genom detta citat en möjlighet till medvetenhet för att antisemitism inte bara är 

något som finns i historian, utan också något som finns i stor utsträckning i vår samtid. Detta 

realiseras än mer när Malmö blir ett konkret exempel för detta.  

Kapitlet om judendom avslutas med instuderingsfrågor där den sista frågan lyder: ”Vad menas 

med antisemitism?”187 Eleverna får här en chans att gå tillbaka i texten och själva reflektera över 

begreppet. Både antisemitism och Förintelsen står också med i en sammanställning av ”viktiga 

ord”.188 

Andra textmässiga strategier för att motverka antisemitism 

Kapitlet om judendom börjar med en redogörelse för hur judar finns i hela världen.189 Detta görs 

genom korta texter som representerar ett land eller en stad i varje världsdel; New York, Argentina, 

Malmö, Tel Aviv, Etiopien och Australien. Detta inslag gör det för det första tydligt att judendomen 

verkligen är en världsreligion och för det andra visar den exempel på att judendomen finns i Sverige 

genom exemplet i Malmö. Malmö-exemplet är för det tredje ett belysande av att judar kan vara mer 

eller mindre religiösa:  

Jacob är osäker på om han verkligen tror på Gud. Det är sällan han firar sabbat hemma 
och han är inte så noga med kosherreglerna för mat – även om han aldrig äter fläskkött.  

[---]190 

Att exemplet från Sverige är taget från Malmö är knappast någon slump, då antisemitismen som 

ovan nämnt varit påtaglig där de senaste åren. Med citatet vill man alltså bland annat skapa någon 

slags insikt om att judar, även de som lever i Malmö, har olika sätt att se på sin religion och att det 

därmed finns stora variationer. 

Variationen inom judendomen är något som genomsyrar hela judendomskapitlet. Exempelvis 

betonas det explicit på flera ställen att judendomen har tolkats på många olika sätt av många olika 
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personer. Detta kan exemplifieras genom citat som ”[…] har den judiska tron tolkats på många 

olika sätt av judar över hela världen.”191 och ”trots olika tolkningar”192. Utöver detta används också 

ett språk genom hela kapitlet som gör det tydligt för läsaren att alla judar inte tycker och tänker 

lika. När det talas om olika företeelser och tankar inom judendomen används nämligen 

genomgående betoningar som ”[f]ör en del judar”193 och ”[d]e flesta judar”.194 I kapitlet 

framkommer det också tydligt att judar inte behöver vara religiösa utan kan vara sekulära. Uttrycket 

troende judar används i alla sammanhang då religiösa företeelser diskuteras. Detta innebär att de 

sekulära judarna varken utelämnas eller står utanför normen.  

De olika riktningarna inom judendomen har ett eget avsnitt i kapitlet, ”Traditioner och 

riktningar”.195 Avsnittet inleds genom att ännu en gång påpeka hur många olika tolkningar av 

religionen det finns: ”[…] judendomen tolkas väldigt olika av församlingarna runt om i världen. 

Det betyder också att man ofta kan vara djupt oense om hur judendomens centrala tankegångar 

ska uppfattas.”196 Därefter följer en redogörelse av de olika inriktningarna inom judendomen, både 

historiska och samtida, och vad som skiljer dessa åt. 

Utöver den tydliga viljan att belysa variationer inom judendomen, uppmärksammar man också 

likheterna mellan judendomen och övriga religioner. Detta sker främst i förhållande till 

kristendomen. Ett exempel på detta är stycket avsnittet ”Tanakh/Gamla testamentet – en 

gemensam textsamling” där man klargör de båda texternas gemensamma ursprung.197 Man klargör 

också i detta avsnitt att alla texter från Tanakh som citeras i kapitlet kommer från Bibel 2000, vilket 

är ett ytterligare klargörande om texternas likheter. Andra exempel på likheter med kristendomen 

som tas upp i kapitlet är att Jesus var jude198, att sabbaten motsvarar kristendomens söndag199 och 

att kristna och judar delar den muslimska benämningen ”bokens folk”.200 I kapitlet jämförs också 

judendom och hinduism, något som är ovanligt i de läroböcker som analyserats i denna studie: 

”Precis som inom hinduismen […] saknas alltså en gemensam ledning.”201 i instuderingsfrågorna 

får eleven chans att själv finna likheter och skillnader mellan världsreligionerna: ”Jämför 

judendomens centrala tankegångar med centrala tankegångar i en eller flera av de andra 

världsreligionerna. Resonera om likheter och skillnader.”202 Eleverna får alltså möjlighet att relatera 

judendomen till en religion som kanske ligger dem närmre och på så sätt se dess likheter och 

gemensamma funktion för människan.  
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I exemplet Israel-Palestina-konflikten kan det tolkas som att författarna försöker att förhålla sig 

objektiva i sin framställning av situationen. De redovisar exempelvis två motsatta åsikter bland 

israelerna när det palestiniernas rättigheter: 

Bland de israeliska bosättarna är det vanligare att tillhöra de ultraortodoxa grupperna. [---
] Att palestinierna skulle ha rätt att återvända till sina marker godtar de inte. Många andra 
israeliter säger att detta är helt fel. Till kritikerna hör bland annat den israeliska 

organisationen Fred nu.203  

Författarna presenterar också konfliktens uppkomst och upptrappning på ett neutralt sätt där både 

Israel och Palestina får komma till tals.204 

Sammanfattning 

Utkik behandlar begreppet antisemitism på ett utförligt sätt med både ingående begreppsförklaringar, 

ett eget avsnitt, dess historia och samtid samt hur den kan ta sig i uttryck på olika sätt; genom 

rasistisk antisemitism, genom att förtrycka folkgrupper samt genom att diskriminera och tortera 

enskilda individer. Kapitlet belyser också de antisemitiska problem som finns i världen och Sverige 

idag. Förintelsen beskrivs på ett sätt som gör att ett avståndstagande av händelsen går att utläsa.  

Både inomreligiös variation, jämförelse mellan och närhet till religionen samt ett objektivt perspektiv är 

strategier som genomsyrar hela kapitlet på ett eller annat sätt. Kapitlet har ett medvetet språk som 

exempelvis tydligt belyser variationerna inom judendomen.  

Likheter och skillnader över tid 

De läroböcker som analyserats i detta arbete har växt fram under olika tider och därmed under 

olika samhällsdiskurser. Antisemitismen har ständigt varit en del av samtliga perioder, men har 

hanterats och uppträtt på olika sätt. Under nittiotalet blir det till exempel tydligt att läroboken 

Religionsboken: en lärobok för grundskolans senare del följer samtidens diskurs att helt avsäga sig 

antisemitismens existens i Sverige. Detta görs tydligt då boken varken diskuterar eller ens nämner 

antisemitism och Förintelsen som begrepp. Läroboken PRIO religion 8 från 2012 ger även den ett 

mindre utrymme till antisemitism och Förintelsen, men begreppen nämns återkommande till 

skillnad från Religionsboken: en lärobok för grundskolans senare del. Även om dessa två böcker lämnar 

mycket att önska när det kommer till dessa begrepp, återfinns en mängd återkommande textmässiga 

strategier vilket ändå tyder på en vilja att motverka intoleranta attityder mot judendomen. 

En tydlig skillnad mellan tidsperioderna och dess läroböcker är att den tidigaste utkomna 

läroboken från 1985, Religion och liv, utgår från ett kristet perspektiv när de talar om judendom och 

antisemitism. De övriga läroböckerna innehar ett tydligare judiskt perspektiv. Att utgå ifrån 

kristendomen när man ska redogöra för judendomen är problematiskt på många sätt. Det gör 

exempelvis kristendomen till den normerande religionen och presenterar inte heller judendomen 
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på ett korrekt sätt. En kristen präst kan aldrig redogöra för judendomens komplexitet på samma 

sätt som en troende jude kan, även om en judes perspektiv inte heller kan representera en hel 

religion.   

Något som i olika hög grad genomsyrar alla läroböcker som analyserats i detta arbete, är de 

textmässiga strategierna. De kan återfinnas i alla läroböcker. Dessa strategier har alltså varit 

återkommande över tid och något som alla dessa läroböcker använt sig av för att motverka 

antisemitism.  
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Diskussion 

I vår studie har vi utgått från teorin diskursanalys och begreppet diskurs som belyser att med 

språket tillkommer makt. Den makt som språket har i läroböckerna påverkar och formar eleverna 

och samhället. Författarna till läroböckerna påverkas i sin tur av samhällets olika diskurser och 

producerar och reproducerar genom läroboken normer och attityder.  

I alla böcker förutom Religionsboken: en lärobok för grundskolans senare del från 1999, har 

antisemitismen och Förintelsen ett eget avsnitt av olika kvantitet.205 När antisemitism och 

Förintelsen får egna avsnitt tilldelade sig, anser vi att det tyder på att författarna lägger stor vikt vid 

att problemet måste belysas. Att Religionsboken: en lärobok för grundskolans senare del inte har ett sådant 

avsnitt förmedlar en föreställning om att dessa företeelser inte är av vikt. Detta speglar en av de 

diskurser som rådde under 1990-talet där media hade en förlåtande och accepterande attityd mot 

antisemitism.206 Detta skapade en bild av att det inte förekom någon antisemitism i Sverige vilket 

kan ha lett till författarnas utelämnande av dessa ämnen i läroboken eftersom en viss diskurs 

menade att det inte behövdes. Under samma period ökade anmälningarna av antisemitiska brott, 

vilket tyder på att medias bild egentligen var felaktig.207 För att knyta an till den teori som vi har 

utgått från i vår studie blir det alltså tydligt vilken makt språket har och hur språket i sin tur kan 

skapa ett visst förhållningssätt gentemot, i det här fallet, antisemitism. I den lärobok som trycktes 

tre år innan Religionsboken, Religionskunskap: Kompakt, behandlas dock antisemitism och Förintelsen 

i ett eget avsnitt. 208  Dessa två böcker kommer alltså från samma årtionde men den senare 

utelämnar dessa ämnen medan den tidigare behandlar dem i ett eget avsnitt. Detta är 

anmärkningsvärt men kan förklaras genom att författarna utgår ifrån olika diskurser i samhället. 

Diskurser som innefattar olika attityder om dessa två ämnen där den ena attityden belyser 

antisemitism och den andra bagatelliserar den.  

Respektive läroboksavsnitt om antisemitism och Förintelsen är av varierande storlek. De 

läroböcker som har mindre omfattande avsnitt om dessa ämnen, tenderar att istället genomgående 

i hela kapitlet ta upp dessa. Dessa läroböcker tenderar också att i större grad använda sig av andra 

textmässiga strategier för att motverka antisemitism. Strategierna kommer att diskuteras mer 

utförligt nedan.  

Analysen innefattar tre frågeställningar. Frågeställning 1 innefattar vilka attityder och 

värderingar gentemot antisemitism och Förintelsen som förekommer i läroböckerna. Majoriteten 

av läroböckerna tar tydligt avstånd från antisemitism och speciellt Förintelsen. Detta avstånd visar 

sig exempelvis i språket där värdeladdade ord används. Det kan exempelvis röra sig om hur 

författarna beskriver Förintelsen som ett ”ohyggligt brott” samt ”ett av de största brott 

människorna på jorden varit med om”. På samma sätt används till exempel ”fruktansvärd” för att 
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beskriva antisemitism. Detta kan ge en bild av Förintelsen som en mindre viktig händelse än vad 

den faktiskt är. Hur språket används som ett maktverktyg blir på detta tydligt när orden används 

för att ta avstånd till en viss företeelse. Detta görs genom att använda värdeladdade ord. Som 

kontrast till majoriteten av läroböcker som använder värdeladdade ord, står Religionskunskap: 

Kompakt som har en mer neutral attityd i sin framställning av Förintelsen. Här förekommer inga 

värdeladdade ord utan framställningen är saklig och neutral.  

Frågeställning 2 syftar till att undersöka om det förekommer andra textmässiga strategier i 

läroböckerna än att specifikt berätta om det för att motverka antisemitism. I alla de analyserade 

läroböckerna återfinns ett flertal strategier. En strategi som återfinns i en majoritet av läroböckerna 

är att visa på variationen som finns inom judendomen. I Etnografiska glasögon på religion i vardagen 

menar Berglund nämligen att det är viktigt att belysa att judendomen inte bara består av en och 

samma tolkning, utan av flera.209 Detta, menar hon, bidrar till att motverka de stereotyper som 

uppstår när judendomen framställs som en enhet. Denna strategi är tydlig i läroböckerna dels 

genom att behandla de olika inriktningarna inom judendomen och dels genom ett språkbruk som 

tydligt visar på variationerna. Ett exempel på ett sådant språkbruk är att poängtera att ”de flesta 

judar” gör eller tänker på ett visst sätt. Det är då tydligt genom språket att alla inte gör eller tänker 

på samma sätt. Detta språkbruk är något som blir allt tydligare och mer genomgående ju yngre 

böckerna är. De olika inriktningarna inom judendomen belyses genom både avsnitt om inriktningar 

och intervjuer med judar, vilka visar på variation. 

Dessa intervjuer skapar också en närhet till judendomen genom att den framhäver den vanliga 

människan inom religionen. En närhet skapas också eftersom de intervjuade oftast är svenska 

medborgare vilket belyser det faktum att judendomen inte bara är en avlägsen religion, utan också 

finns i elevens närhet. De intervjuade som är i samma ålder som eleven skapar en annan slags 

närhet än den geografiska, nämligen igenkänning. Utöver intervjuer finns också autentiska 

berättelser om judar vilket på samma sätt kan leda till igenkänning. Liljefors Persson menar i sin 

artikel Abrahams barn – inkluderande undervisning utifrån kreativt samarbete och dialog att igenkänning leder 

till empati vilket i sin tur motverkar främlingsfientlighet.210 Intervjuer med och autentiska 

berättelser om judar, har förhoppningsvis en sådan effekt på eleverna.  

Ytterligare ett sätt som återfinns i läroböckerna för att skapa närhet mellan judendomen och 

andra religioner, är att inkludera vissa andra religioner i judendomen. Detta görs till exempel genom 

att poängtera att andra religioner bara är andra vägar som leder till samma mål. Susanne Olsson för 

ett resonemang om hur ett ”vi och dem” ofta skapas i läromedel.211 I denna studie har oftast 

Olssons påstående motbevisats då viljan att finna en närhet mellan judendomen och eleven snarare 

är ett sätt att slå hål på denna föreställning. Vi är dock medvetna om att den textmässiga strategin 

att skapa närhet inte behöver vara tillräcklig för att motverka detta vi och dem-tänkande, beroende 
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på vad som står skrivet i den resterande delen av kapitlet. Det är också viktigt att påpeka att den 

vilja till att skapa närhet som vi funnit i kapitlena, inte nödvändigtvis har en verkan på alla elever 

eftersom alla individer har olika referensramar.   

Liljefors Persson menar också att ett jämförande mellan religioner kan skapa empati eftersom 

eleverna då kan relatera, i det här fallet, judendom till religioner som ligger dem mer nära. Detta är 

en strategi som återfinns i de flesta böcker men genomförs på olika sätt. I några av böckerna 

jämförs judendomens riter och traditioner med vad författarna tycker är motsvarande riter och 

traditioner i kristendomen. Detta kan uppfattas som att kristendomen är normen i förhållande till 

judendomen samtidigt som det skapar en närhet och fördjupad förståelse till religionen. Andra sätt 

att jämföra de abrahamitiska religionerna är att belysa att judendomen är kristendomen och islams 

ursprung och att de till viss del delar texter. På samma sätt skapas en närhet mellan judendomen 

och kristendomen genom att påpeka att Jesus var jude.  

Ytterligare en textmässig strategi för att motverka antisemitism är att ha ett objektivt 

förhållningssätt. Genom att vara objektiv ger man eleverna chansen att tolka religionen på egen 

hand utan på förhand satta värderingar och attityder. Om författarna inte hade varit neutrala, hade 

de kunnat förmedla värderingar till eleverna som innefattar stereotyper. Carlsson menar i sin studie 

att läromedlen efter 1980-talet överlag framställer en relativt objektiv bild av judendomen och 

judar.212 De flesta av författarna i den här studien gör just det, vilket stämmer överens med 

Carlssons resultat. Försöken till objektivitet är exempelvis tydlig när de diskuterar Israel-Palestina-

konflikten, då de inte tar ställning utan är neutrala. Ett annat exempel är att majoriteten av 

läroböckerna inte påstår att någon judisk inriktning är bättre än någon annan, utan redovisar dem 

på ett likartat sätt. Variationen som strategi, vilken nämnts ovan, är också ett sätt att vara just 

objektiv eftersom variationerna ger en bredare bild. Detta skapar objektivitet eftersom flera sidor 

av religionen berörs.  

Slutligen förekommer en mer subtil textmässig strategi som innebär en nedtoning av 

föreställningar som kan ha bidragit till antisemitism. Under judarnas historia har benämningen ”det 

utvalda folket” varit en av många katalysatorer till antisemitism.213 Andra religioner har misstolkat 

denna utvaldhet och provocerats av detta. Detta påpekar Bruchfeld i sin undersökning då han 

analyserar religionskunskapsböcker från 1990-talet.214 I läroböckerna är det tydligt att man försöker 

betona den verkliga innebörden av det utvalda folket, vilket kan vara en direkt reaktion på dessa 

antisemitiska föreställningar. Detta görs till exempel genom att belysa det faktum att judendomen 

inte är bättre än någon annan religion och att alla religioner är olika vägar till samma mål.  

Den sista frågeställningen syftar till att jämföra de olika läroböckerna och se vilka likheter och 

skillnader som framkommer över tid. Winther Jørgensen och Phillips’ fyra punkter om 

diskursanalys tar bland annat upp att en diskurs är historiskt och kulturellt bunden, vilket blir 
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mycket tydligt i vår analys av läroböckerna. Läroböckerna har skrivits i en viss tid och kultur vilket 

har påverkat deras utformning och deras språk. Språket påverkar i sin tur läsaren och samhället 

vilket befäster normer eller bryter mot dem. Religionsböckerna går från att ha kristendomen som 

bas i sin beskrivning av judendomen, till att senare låta judendomen tala för sig själv. En anledning 

till detta kan vara att det svenska samhället har förändrats och blivit mer och mer mångreligiöst. 

Skolan har följt denna samhällsdiskurs och blivit allt bättre på att beskriva religioner utifrån dem 

själva och inte utgå ifrån kristendomen som norm. På 1980-talet var majoriteten av den svenska 

befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan. Medlemsantalet har med åren sjunkit betydligt, vilket 

även det kan vara en förklaring till varför kristendomen inte längre anses vara den religiösa 

normen.215 

När det kommer till likheter mellan läroböckernas framställningar av antisemitism och 

Förintelsen, märks det tydligt att författarna generellt ger utrymme till företeelserna genom att 

beskriva och belysa. Alla utom en lärobok ger en tydlig och relativt utförlig förklaring av begreppet 

antisemitism. Detta kan tolkas som att författarna anser att detta är något som är viktigt för eleverna 

att bli medvetna om. I samhället har flera olika diskurser varit aktuella under de olika decennierna, 

men det är tydligt att alla läroböcker uppmärksammat den antisemitism som på olika sätt tagit sig i 

uttryck i deras samtid. Detta genom att beskriva antisemitism och Förintelsen och/ eller att 

använda sig av andra textmässiga strategier. Författarna har troligtvis ansett att antisemitism har 

existerat när de respektive läroböckerna skrivits och haft en vilja att motverka det.  

Förutom att explicit berätta om antisemitism och Förintelsen, har samtliga böcker andra 

textmässiga strategier för att motverka antisemitism. Detta är ytterligare en likhet läroböckerna 

emellan. Oavsett tidsperiod kan metoder som bekämpar antisemitism på olika sätt tolkas in. Dessa 

metoder innefattar att på olika sätt försöka ta död på stereotyper och fördomar om judar och 

judendomen. Vi finner att de har liknande strategier för att göra detta, trots att de uppkommit 

under olika tidsperioder och i skilda samhällsdiskurser. Exempelvis fanns medias förnekelse av 

antisemitism på 1990-talet, medan media idag belyser antisemitismens förekomst genom inslag och 

debattinlägg. Trots dessa skillnader kan alltså samma strategier läsas in i samma kamp mot 

antisemitismen. Bruchfeld menar att läroböcker brister i sin framställning av antisemitism och i sin 

förklaring av begreppet.216 Vi anser dock att läroböckerna, med få undantag, ger en nyanserad bild 

av vad antisemitism är och vilka konsekvenser det haft och fortfarande har. Diskrepansen i 

resultaten kan dels bero på att det är andra läroböcker som analyserats i denna studie och dels att 

Bruchfeld även analyserar läroböcker från två andra skolämnen. I vår studie har vi också utgått från 

bestämda textmässiga strategier och letat efter dessa i texterna. Detta påverkar vår studies utfall 

och kan utesluta viss kritik som exempelvis Bruchfeld ger och utesluta andra strategier för att 

motverka antisemitism.    
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De textmässiga strategier som vi har sökt och funnit i läroböckerna för att motverka 

antisemitism i våra analyser, har vi funnit genom egna tolkningar. Det är viktigt att poängtera att vi 

kommer från en viss samhällskontext och därför gör vissa tolkningar som är beroende av den. 

Tolkningarna har sedan lett till att vi har utgått från och funnit vissa av de specifika strategier som 

diskuterats ovan, medan andra strategier har stärkts av tidigare forskning. Vi har dock varit noga 

med att knyta an våra analyser till samhällskontexten vilket gör att våra tolkningar blir mer 

allmängiltiga. Mängden böcker som analyseras bör dock tas i beaktande när det gäller resultatets 

allmängiltighet. Detta kan göra att resultatet inte är tillräckligt nyanserat för att göra 

generaliseringar. Dock finner vi att en generalisering är legitim då vi har två böcker som får 

representera ett decennium. Detta gör att vi ändå kan dra en slutsats om hur samhällsdiskursen och 

läroböckerna har påverkat varandra. Dessutom är det svårt att göra en kvalitativ analys som 

innefattar så många böcker att resultatet blir generellt.     

Denna studie gör det tydligt att det finns ett ständigt behov av att skapa textmässiga strategier 

för att motverka antisemitism i läroböcker. Dessa strategier är ett tecken på att antisemitism alltid 

existerat i alla de olika samhällsdiskurserna från 1980- till 2010-talet. Antisemitism existerar än idag 

och att ständigt granska läroböcker i syfte att motverka liknande föreställningar är av stor vikt. 

Läroböckerna är nämligen en av de största förmedlarna av kunskap och attityder till eleverna.217 

De attityder som förmedlas är ett resultat av de rådande samhällsdiskurserna. Dessa diskurser 

formar med andra ord läroböckerna, vilket gör dem till barn av sin tid.  
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