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Sammandrag 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur kristendomen framställs i ett 
läroboksavsnitt i ämnet religion på högstadienivå. För detta har jag använt den 
systemisk-funktionella grammatikens ideationella analys och undersökt fördelningen av 
processtyper, textens förstadeltagare samt positionerna för karaktärer relaterade till 
kristendomen. Analysen visar att kristna människor ofta förekommer som förstadeltagare 
och därmed framställs som aktiva i texten. Däremot förekommer karaktären Gud, och till 
viss del resten av treenigheten, framför allt i ganska abstrakta processer, och framstår på 
så sätt som ett mer abstrakt fenomen än kristna. Detta blir särskilt tydligt om man jämför 
med karaktären kejsar Konstantin, som är en drivande förstadeltagare i texten. Detta kan 
kopplas till läroplanens mål om en icke-konfessionell skola och tolerans. I användningen 
av pronomenen man respektive vi kan man dock ana en vag antydan till att kristendomen 
kopplas till människor i dåtid medan människor i nutid antas vara icke-troende, men det 
skulle krävas en utförligare analys än den ideationella för att bekräfta en sådan hypotes. 
 
 
Nyckelord: systemisk-funktionell grammatik, ideationell analys, lärobokstext, religion, 
kristendomen.  
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1. Inledning 
 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den 
ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till 
sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma 
förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir 
ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.  
(Skolverket 2016:8) 

 

Från detta utdrag ur grundskolans läroplan framgår att skolundervisningen ska 
eftersträva att vara objektiv, och inte ta ställning till någon specifik åskådning. Samtidigt 
ska den alltså även uppmuntra elever att skapa och uttrycka egna åsikter och 
ståndpunkter. Eftersom skolan har stort inflytande i att forma elevers bild av världen och 
av kunskap (Lind Palicki 2005:162; Selander 2003: 204-205) är det viktigt att dessa två 
grundläggande uppgifter går samman på ett bra sätt. 
 

Ett skolämne där ställningstaganden och åskådningar blir extra aktuella är 
religionskunskap. Som kursplanen i ämnet påpekar är detta en viktig sak att ha med sig i 
dagens mångfaldssamhälle (Skolverket 2016:206). Ämnets eftersträvan att främja 
förståelse för andra människors livsåskådningar hänger nära ihop med två av de 
övergripande målen för grundskolan: att kunna leva sig in i och förstå andra människors 
situation (a.a. s. 12) och samspela med dem utifrån kunskap om likheter och olikheter 
(a.a. s. 14). 
 
Är det då så religionsundervisningen fungerar i praktiken? I avhandlingen Religious 
Education in Contemporary Pluralistic Sweden undersöker forskaren och 
gymnasieläraren Karin Kittelmann Flensner hur elever och lärare pratar om religion i 
undervisningen. En slutsats som forskaren slutligen drar av sin studie är att sättet att 
prata om religion och dess utövare i undervisningen ofta blir ett hinder för den förståelse 
som läroplanen förordar (Kittelmann Flensner 2015:267).  Till exempel skapar samtalen i 
klassrummen en sekulär norm som framställs som neutral och därmed bortom 
förhandling, vilket forskaren menar kan innebära risk för att andra, lika relevanta 
perspektiv trängs undan och inte tillåts komma till uttryck (a.a. s. 268-279).  
 
Det som Kittelmann Flensner (2015) observerar är alltså den religionsundervisning som 
förmedlas på lektionstid. Vad som däremot inte undersöks är ifall ämnets läroböcker, 
som visserligen inte är helt avgörande för undervisningen men brukar vara en viktig 
informations- och kunskapskälla i ämnet (Sellgren 2011:54), stöder de tendenser hon ser i 
klassrummet. Jag tror att analys av lärobokstext kan fylla en viktig kompletterande roll i 
frågan och för pedagogisk forskning. 
 
Perspektiv i lärobokstexter har undersökts tidigare i flera studier. Särskilt den systemisk-
funktionella metoden för textanalys har visat sig användbar till att identifiera 
framställningar av världen i texterna (se t.ex. Lind Palicki 2005 och Sellgren 2011). Vad 
jag vet har dock denna metod inte använts för att undersöka just området religion och 
livsåskådningar tidigare. I följande undersökning tillämpar jag alltså en väl beprövad 
metod på ett, ur språkvetenskapligt perspektiv, relativt outforskat område. 
 
För en lagom omfattning på undersökningen fokuserar jag enbart på hur kristendomen 
framställs. Eftersom det är den som varit den rådande livsåskådningen i Sverige ser jag en 
särskild poäng i hur framställningen av den uttrycks i dag, då det svenska samhället blivit 
sekulariserat.1 Det vore förstås möjligt att också jämföra framställningen av två olika 
religioner, till exempel kristendom och islam. Då skulle dock fler än en text behöva 
analyseras, och med min tidsram för undersökningen hade jag då inte kunnat göra en lika 
utförlig analys som jag hinner göra på en enskild text. 

                                                      
1 Det vill säga, religion har fått allt mindre statligt inflytande och i stället blivit förflyttat mot den privata 
sfären, se Kittelmann Flensner (2015:45). 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att med hjälp av systemisk-funktionell grammatik undersöka 
hur kristendomen framställs i ett läroboksavsnitt i ämnet religion på högstadienivå.  
Denna bild av kristendomen diskuterar jag sedan i relation till läroplanen (Skolverket 
2016) samt tendenser som visat sig i klassrumspraktiken (se Kittelmann Flensner 2015). 
 
För att uppnå syftet utgår undersökningen från följande frågeställningar: 
 

1. Vilka processtyper förekommer i texten? Hur är de fördelade? Vad säger denna 
fördelning om texten i stort?  

2. Vilka är de vanligaste förstadeltagarna i texten? I vilka processtyper förekommer 
de?  

3. I vilka positioner förekommer kristendomens utövare och andra karaktärer i 
texten relaterade till kristendomen? Vad ger detta för bild av dem och av 
kristendomen? 

Frågeställningarna är framtagna utifrån min metod och för att kunna undersöka framför 
allt tre intressanta tendenser ur klassrumsstudien (Kittelmann Flensner 2015). Dessa 
tendenser är att religion kopplas mer till texter och dogmer2 snarare än ett sätt att leva 
och se på livet (a.a. s. 258), att kristendomen får olika associationer i olika 
samtalsdiskurser (a.a. s. 261) och att en sekulär utgångspunkt uttrycks som objektiv och 
neutral i klassrumsdiskussionerna (a.a. s. 256). 
 
Min hypotes är att det finns vissa antydningar om kristendomen i läroböckerna, nämligen 
att den framställs dels som något främmande från det normala, dels som en förlegad 
livsåskådning som har mer traditionsmässig relevans än samhällelig. Detta på grund av 
den sekularisering som skett i samhället och att kyrkan och den kristna tron har fått allt 
mindre statligt inflytande. 

 

3. Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenterar jag ett antal analyser av läroböcker eller avsnitt ur sådana. 
Därefter presenterar jag den avhandling som mina frågeställningar baseras på. Detta för 
att få med klassrumskontexten och det sociala samspelet omkring texten, som spelar en 
viktig roll för hur böckerna används och hur de bör tolkas. Avhandlingen fokuserar 
dessutom just ämnet religionskunskap till skillnad från de andra analyserna. 

 

3.1 Analyser av perspektiv i lärobokstext 
Flera språkforskare har ägnat sig åt att studera just perspektiv i lärobokstexter. Den som 
främst liknar min egen undersökning är Mariana Sellgrens studie Vem hotar haven och 
regnskogen?, som också använder den systemisk-funktionella grammatikens ideationella 
metod. Studien har syftet att undersöka just hur en ideationell analys kan tillämpas på 
lärobokstext och visa på något betydelsefullt resultat (Sellgren 2011:53). Forskaren gör 
först en övergripande transitiv analys för att identifiera texternas processer och deltagare 
(a.a. s. 55), därefter en ergativ analys som fångar textens agentivitet (a.a. s. 57). På så sätt 
kan hon visa på en problematisk otydlighet kring vem som egentligen orsakar miljöhoten 
som texten talar om, en bild som inte går hand i hand med kursplanen Resultaten visar 
alltså att metoden lämpar sig väl på detta material (a.a. s. 62-63). 
 
En annan språkvetenskaplig undersökning är Lena Lind Palickis Hur man än vänder sig 
har man rumpan bak. Forskaren tittar närmare på en lärobok som konstruerats med det 
explicita målet att problematisera kön. Hur påverkar det den samhällsbild som boken 
förmedlar, och hur väl lyckas den med sitt mål? (Lind Palicki 2005:162). Forskaren tittar 

                                                      
2 Dogmer kan beskrivas som fastslagna formuleringar av vad som ses som sanning inom en troslära (jfr 
Kittelmann Flensner 2015:258, 270-271). 
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på vilka konstruktioner som är könsmarkerade respektive (köns)omarkerade samt 
presuppositioner (a.a. s. 171-173). Resultatet blir att trots ansträngningen att inte sätta 
män och kvinnor i sina traditionella roller, förmedlas inte riktigt den normbrytande bild 
man har tänkt sig (a.a. s. 185ff). 

 
Även inom andra ämnesområden än språkvetenskap har man intresserat sig för hur 
lärobokstext framställer världen. I SPOV (1990) presenteras en analys ur pedagogisk 
synvinkel, med syftet att undersöka om rasism och främlingsfientlighet förekommer i 
samhällsorienterade läroböcker – däribland böcker i religionskunskap (a.a. s. 1). 
Analysen visar att böckerna i stort inte är rasistiska eller främlingsfientliga, men att det 
finns okänsliga och polariserande antydningar som skulle behöva justeras för ett mer 
interkulturellt perspektiv (a.a. s. 6). Exempelvis framställs kristendomen som den mest 
civiliserade religionen medan andra religioner målas upp med främmande ritualer och 
sedvänjor (a.a. s. 32). Metoden har alltså kunnat fånga liknande saker som jag undersöker 
i denna studie, så även om den skiljer sig från min egen metod (se a.a. s. 9) kan dessa 
resultat vara intressanta för min undersökning.3  
 
Läroböcker är också intressanta för ideologiska undersökningar. I avhandlingen 
Skolbokspropaganda? undersöker forskaren Jörgen Mattlar vilka ideologier som uttrycks 
i läroböcker i svenska som andraspråk och hur dessa ideologier skiljer sig mellan olika 
böcker (2008:17). Målet att ”göra det osynliga synligt”, det vill säga få fram underliggande 
perspektiv bakom texten, gör att studiens syfte liknar mitt eget (a.a. s. 61). Forskaren 
kommer fram till att ideologiproduktionen varierar stort mellan olika böcker (a.a. s. 190). 
En för min studie intressant notering är att Sverige verkar kopplas ihop med modernitet 
och sekularism, och ställs i dessa områden i kontrast till den icke-svenska målgruppen 
(a.a. s. 193). 

 

3.2 Synen på religion i skolundervisningen 
Frågeställningarna i min undersökning är inspirerade av avhandlingen Religious 
Education in Contemporary Pluralistic Sweden, av Karin Kittelmann Flensner. 
Forskaren, som också är gymnasielärare i religion, observerar lektioner i 
religionsvetenskap i olika skolor, program och klasser (Kittelmann Flensner 2015:91), och 
analyserar sedan vad som sagts om religion under lektionerna (a.a. s. 100f). Syftet med 
undersökningen är att se hur religionsundervisning kan bli socialt konstruerat i olika 
samtalsdiskurser4 i klassrumspraktiken (a.a. s. 21). 
 
Studien visar på flera olika tendenser. Ett påfallande tydligt resultat är att en sekulär 
ståndpunkt var rådande i klassrumsdiskussionerna. Ett ateistiskt, det vill säga icke-
religiöst, perspektiv talades om som neutralt, medan religion framställdes som något 
historiskt och omodernt (Kittelmann Flensner 2015:256). Religioner målades också upp 
som bestående av texter och dogmer, snarare än ett sätt att leva och se på livet som 
läroplanen förespråkar. Beträffande kristendomen värderades den på olika sätt beroende 
på hur diskussionen fördes. Inom den sekulära diskussionsramen sågs kristendomen som 
en religion bland många och associerat med en lika negativ attityd som övriga religioner. 
Men i andra sammanhang kopplades kristendomen starkt till den svenska identiteten och 
associerades då med värderingar som stämde ihop med en individualistisk och sekulär 
syn, till skillnad från andra religioner (a.a. s. 258). 

 

4. Teori och begrepp 
Följande kapitel går igenom den grammatiska tradition som min metod grundar sig i. Det 
ger också en presentation av diskursanalys, en redogörelse för texttyperna lärobok och 
läroplan samt några för undersökningen relevanta begrepp. 

                                                      
3 Fler exempel på liknande studier finns i Selander (1988). 
4 Jag återkommer till diskursbegreppet i kapitel 4 Teori och begrepp. 
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4.1 Systemisk-funktionell grammatik 
Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) har sitt ursprung hos språkforskaren 
Halliday (Holmberg & Karlsson 2006:10). Han menar att texter fyller tre olika funktioner, 
så kallade metafunktioner (Halliday & Matthiessen 2014:83-84). I svensk tillämpning kan 
de kallas för den textuella, interpersonella respektive ideationella metafunktionen 
(Holmberg & Karlsson 2006:18). Min analys kommer att fokusera på den ideationella 
aspekten, och därför kommer fortsättningen av detta avsnitt att behandla just den delen. 
 

4.1.1 Den ideationella metafunktionen 
Den ideationella metafunktionen har att göra med upplevelser, idéer och föreställningar 
om världen. Den här metafunktionen handlar alltså om hur erfarenheter av verkligheten 
konstrueras och blir representerade i text (Halliday & Matthiessen 2014:83, 212; 
Holmberg & Karlsson 2006:73-74). Det här undersöker man genom att identifiera olika 
typer av processer, med tillhörande deltagare och omständigheter (Halliday & 
Matthiessen 2014:220; Holmberg & Karlsson 2006:73-74). Processen är det som händer i 
satsen och uttrycks av satsens verb. Ibland består processen av en verbgrupp, det vill säga 
ett finit verb och ett huvudverb. Då är det huvudverbet som styr processen, och därför 
kallas det för processkärnan (Holmberg & Karlsson 2006:76-77). Deltagare är de element 
i texten som binds ihop av processen. Den som processen utgår ifrån kallas för 
förstadeltagare, medan den som påverkas av processen är andradeltagare (a.a. s. 75-76). 
Omständigheter har en lösare koppling till processen och anger kringliggande 
information om händelsen, till exempel om tid och rum (a.a. s. 102-103). 
 
Processerna i satser kan uttrycka olika betydelsevärldar och har därför olika funktioner. 
Det kan till exempel handla om den fysiska världen eller medvetandevärlden. Holmberg 
och Karlsson utgår från att det finns fyra olika processtyper i svenskan: den materiella, 
den mentala, den relationella och den verbala (Holmberg & Karlsson 2006:78-79) 5. 
Enligt Halliday och Matthiessen är det delvis kompositionen av olika processtyper som 
styr upplevelsen av texten och ger texten dess karaktär. Det innebär att genom att 
analysera processerna, kan man ringa in vilken erfarenhet av världen som texten 
förmedlar till läsaren (Halliday & Matthiessen 2014:219-220). Med en ideationell analys 
kan man därför svara på till exempel hur texten framställer ett skeende, ur vilket 
perspektiv texten konstruerar fenomen och händelser och vilka roller som textens olika 
deltagare spelar (Karlsson 2011:36-37). 
 
Den ideationella analysen har också en annan aspekt, den logiska metafunktionen 
(Holmberg & Karlsson 2006:116). Den identifierar vilka satser som är fria, bundna 
respektive inbäddade satser (a.a. s. 117).6 Jag har låtit själva huvudanalysen avgöra vilka 
satser som räknas som självständiga och inte, så ingen utförligare logisk analys finns för 
den här undersökningen. 

 

4.2 Diskursanalys 
En tradition som ligger nära systemisk-funktionell grammatik är kritisk diskursanalys. 
Där ser man på själva texten på liknande sätt som i SFG (Fairclough 1992:64-65; 
Fairclough 2003:5, 26-28), men fokus ligger inte på själva texten som produkt utan på 
hela sammanhanget omkring texten; produktion, tolkning, diskurser och sociala faktorer 
som påverkar kommunikationen (Fairclough 1992:35-36). Ett mål kan sägas vara att 

                                                      
5 Halliday och Matthiessen (2014:214-216) räknar med sex processtyper, varav tre är huvudsakliga och tre 
är ”hybrider” mellan de huvudsakliga typerna. Den uppdelningen är dock baserad på det engelska språket, 
och i min analys utgår jag därför från den tillämpning på svenskan som presenteras i Holmberg & Karlsson 
(2006). 
6 Enligt SFG är det fria och bundna satser som innehåller självständiga processer, medan inbäddade satser 
inte gör det. Därför är det viktigt att skilja satserna åt inför en processanalys (Holmberg & Karlsson 
2006:140-141). 
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genom att tolka texten med kritiska ögon försöka ”avslöja” de sociala betydelser som 
ligger bakom dem (a.a. s. 27). Till viss del är det ur ett sådant perspektiv som jag 
analyserar min text. 
 
Diskurs definieras av Fairclough som sätt att representera olika aspekter av världen, 
genom processer, relationer och strukturer i olika ’världar’, nämligen den materiella, den 
mentala och den sociala (2003:124).7 Denna definition kommer alltså mycket nära det 
som den ideationella metafunktionen undersöker. Skillnaden är att en ideationell analys 
fokuserar på hur sociala händelser representeras inom en sats (se a.a. s. 134ff). Det är 
själva diskursen som bidrar till den konstruktion av kunskap och uppfattning som 
analyseras i den ideationella metafunktionen (Fairclogh 1992:64). En och samma text kan 
innehålla flera olika diskurser (Fairclough 2003:128), och dessa kan urskiljas på lexikal 
eller grammatisk nivå liksom i vad som tas för givet mellan raderna (a.a. s. 133). 
 
Kittelmann Flensner beskriver diskurs med andra ord men med liknande innebörd som 
Fairclough: som sätt att prata om och förstå olika företeelser (Kittelmann Flensner 
2015:67). Det är sådana diskurser som hon menar konstruerar skolans ämnen, däribland 
religionsämnet, genom hur språket används. I hennes undersökning identifierar hon 
därför olika diskurser som uttrycks i klassrummet under lektioner i religionskunskap (a.a. 
s. 68-69). De tre främsta diskurserna hon identifierar är en sekulär diskurs, en andlig 
diskurs och en ’svenskhets’-diskurs. Dessa är alltså tre utgångspunkter för att prata om 
religion, och de konstruerar olika sätt att se på religion i klassrumssamtalen (a.a. s. 256). 
Till exempel, när den sekulära diskursen var rådande var det sällan någon uttryckte 
ståndpunkter grundade i någon religion. Detta tyder på att den sekulära diskursen tillät 
vissa positioner men begränsade andra (a.a. s. 120). På så sätt formar diskurser vår 
uppfattning och styr vad som accepteras och inte (a.a. s. 67). 
 
Min undersökning bygger på en textorienterad analysmetod och ingen socialt orienterad 
diskursanalys. Men diskurs är ändå ett relevant och rentav nödvändigt begrepp för 
studien, dels för att det hör nära ihop med den ideationella metafunktionen och metoden 
jag använder, och dels för att Kittelmann Flensners studie talar om representationer av 
världen utifrån diskurser. 
 

4.3 Läroboken 
Även om undervisningen är menad att förmedla en objektiv bild av verkligheten och 
utmana elever till eget tänkande, ska den också lära eleverna de grundläggande 
värderingarna för samhället de lever i och förväntas följa (Skolverket 2016:8, 12; SPOV 
1990:8). Lärobokens roll i detta är förstås viktig. Den information som finns i läroböcker 
är underförstått sådant som vi vill föra vidare som viktig, objektiv fakta till nästa 
generation. På så sätt sätter lärobokstexterna normen för hur vårt samhälle ska fungera 
och vad som värderas som kunskap: vad som är objektivt, subjektivt, sant eller falskt. 
Man skulle kunna säga att läroböcker, utöver funktionen att spegla samhället de ska 
informera om, används för att kontrollera samhällets kunskapsdefinition (Selander 
2003:184-185). Därför finns det god anledning att undersöka vilka värderingar som 
lärobokstexter faktiskt förmedlar (Lind Palicki 2005:162). Dess uppgift är att återge 
kunskap som redan finns. Men samma kunskap kan återges på många olika sätt, och en 
lärobok bygger därför alltid på en bedömning av vad som ska vara med och inte, vilka 
områden som ska fokuseras och så vidare (Selander 1988:17-18) 
 
Självklart samspelar läroboken med den övriga undervisningen i hur den påverkar 
eleverna. Men genom att titta på läroboken specifikt, utan att dess innehåll blir modifierat 
i undervisningen, kan man säga något om vad böckerna i sig själva signalerar till sina 
läsare, vilket också har ett pedagogiskt värde (SPOV 1990:9). 
 

                                                      
7 Diskursbegreppet kan också användas i mer generell mening, t.ex. för språk som ett socialt element. Den 
definition jag använder här är en mer specifik definition av diskurs (Fairclough 2003:214). 
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4.4 Läroplanen 
Med läroplanen menar jag här det styrdokument som anger ramarna och riktningen för 
skolundervisningen. Begreppet kan dock också ges en bredare definition och inkludera de 
föreställningar som står bakom formuleringen av läroplanen (Englund 2005:99-100; 
Selander 2003:228). Inför en sådan här undersökning kan det vara bra att ha detta i 
åtanke, att även styrande texter som denna har sin grund i olika föreställningar om 
lärande och om samhället. 
 
Den svenska skolans grundläggande värden sägs i läroplanen stämma överens med 
”kristen tradition och västerländsk humanism”, vilket anges vara att fostra individen till 
”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (Skolverket 2016:7). Här ses alltså 
en gemensam etisk utgångspunkt för humanistisk och kristen värdegrund, och det är den 
som skolundervisningen ska följa och lära vidare. Samma stycke avslutas med att skolan 
ska vara icke-konfessionell. Andra saker som skolan ska jobba för är förståelse för andra 
människor och inlevelseförmåga. I samband med detta tas nolltolerans mot 
diskriminering upp, där religion räknas upp som något man inte ska bli illa behandlad för 
(a.a. s. 7).  
 
Skolan ska också ge eleverna möjlighet och uppmuntran att uttrycka egna, personliga 
uppfattningar. Själva undervisningen ska vara ”saklig och allsidig” för att inte påverka 
eleverna åt någon särskild åskådnings håll (Skolverket 2016:8). Samtidigt står också, 
under rubriken ”Normer och värden”, att skolan aktivt ska uppfostra eleverna till att ta åt 
sig samhällets gemensamma värderingar så att det ger sig uttryck i vardagen (a.a. s. 12). 
Planen trycker alltså både på en viss påverkan på barnen och vikten av att låta dem 
utvecklas till självständiga individer. 
 
Läroplanens avsnitt om ämnet religionskunskap inleds på följande sätt: 

 

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina 
levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra 
livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens 
samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra 
livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. 
(Skolverket 2016:206) 
 

Ämnet hänger alltså nära ihop med två av de övergripande målen för grundskolan: att 
leva sig in i och förstå andra människors situation (Skolverket 2016:12) och att kunna 
samspela med dem utifrån kunskap om likheter och olikheter (a.a. s. 14). 
 
Det märks att kristendomen har en viss särställning i läroplanen. Förutom att läroplanen 
öppet bygger på värderingar kopplade till kristendomen (Skolverket 2016:7) tas 
undervisning om kristendom upp som specifika punkter till skillnad från någon annan 
religion (se a.a. s. 209). Det antyder alltså att undervisningen om kristendom blir mer 
fördjupad än den om andra religioner och har ett annorlunda utgångsperspektiv. 
 

4.5 Begrepp 
Ideologi | Englund (2005) talar om ideologi som en världsbild innehållande teorier 
kring individen, samhället och relationen dem emellan, och även vissa praktiker med 
utgångspunkt i denna världsbild. Alltså, menar Englund, finns i ideologier en syn på vad 
som är allmän vetskap som styr agerandet hos de människor som följer ideologin 
(2005:145). Även Nationalencyklopedin definierar ideologi som värderingar, 
handlingsnormer och antaganden om verkligheten som bildar en enhetlig 
samhällsåskådning. Dock understryks det att begreppet är mångtydigt och att detta är en 
vanlig definition men inte den enda (Nationalencyklopedin 2017).  
 
Jag vill påpeka att jag här inte tar ställning till om religioner räknas som ideologier eller 
inte, utan begreppet tas upp som relevant för forskning om perspektiv i text (jfr 
Fairclough 2003:59 om problematiken i att bedöma vad som är ideologiska antaganden). 



 

11 
 

 
Religion och livsåskådning | I Kittelmann Flensners avhandling använder forskaren 
begreppen religion och livsåskådning8, men har valt att inte definiera begreppen i förväg, 
utan låter samtalsdiskurserna i klassrummet bestämma hur begreppen används. Hon 
konstaterar dock att begreppen ibland används som synonyma i det svenska språket, och 
att livsåskådning andra gånger ses som ett överordnat begrepp som kan innefatta både 
religiösa och icke-religiösa åskådningar (Kittelmann Flensner 2015:79-80). Den lärobok 
som mitt material är hämtat ifrån har just denna senare syn på begreppen (Berlin & Ring 
2014:6).  
 
Objektivitet | I SPOV (1990:10) föreslås objektivitet innebära att eftersträva allsidighet 
och saklig korrekthet9. Detta föder dock ytterligare osäkerhet då begreppen allsidighet 
och korrekthet inte heller är lättdefinierade. Forskarna påpekar därför att begreppen kan 
användas som riktmärken för bedömningen, snarare än någon färdig lösning. Angående 
religionsämnet specifikt menar Kittelmann Flensner att ämnet skapas i själva 
undervisningen, genom interaktionerna mellan deltagarna och innehållet, och egentligen 
inte finns i någon objektiv mening (2015:80).  
 

5. Material och metod 
Nedan presenterar jag materialet som jag analyserar, därefter den metod som jag 
använder i undersökningen. 
 

5.1 Material 
Texten jag analyserar kommer från en lärobok i religion för högstadiet, närmare bestämt 
årskurs 8 där de olika världsreligionerna behandlas.10 Eftersom grundskolan är 
obligatorisk i Sverige är det extra intressant att analysera en lärobok därifrån, då 
undervisningen i grundskolan påverkar alla svenska barn. Kittelmann Flensners 
klassrumsstudie (2015) undersöker visserligen gymnasieklasser, men 
högstadieundervisningen kan tänkas ha påverkat mycket av gymnasieelevers kunskap och 
inställning till religion. En annan anledning att välja en högstadiebok är att de sannolikt 
har ett utförligare innehåll än läroböcker för de lägre årskurserna. 
 
Boken jag har valt kom ut första gången 2009, men den version jag använder är andra 
upplagan som gavs ut 2014.11 En av författarna skriver på förlagets hemsida att de strävat 
efter att berätta om varje religion ur dess eget perspektiv (Liber 2016). En sådan uttalad 
målsättning gör det extra intressant att undersöka en text från just den boken (jfr Lind 
Palicki 2005:163). Mitt urval av material utgick dock främst efter passande avsnitt för 
analysen, inte efter vilken bok som verkade mest intressant. 
 
Det avsnitt som utgör själva analysmaterialet heter Den kristna läran växte fram och 
består av ca 794 ord. Jag har valt detta avsnitt för att det är en sammanhängande 
textenhet med lämplig längd för min analys, och för att den behandlar en viss bredd av 
teman som kan vara intressanta utifrån mitt syfte. Avsnittet berättar om de första kristna 
församlingarna, förföljelser av kristna, vägen till religionsfrihet, några centrala punkter i 
den kristna trosbekännelsen samt ger en beskrivning av vad som menas med himmel och 
helvete. Texten innehåller alltså både moment i kristendomens historia och beskrivningar 

                                                      
8 Översatt till engelskans worldview. 
9 Intressant att notera är att precis samma begrepp används i läroplanen då den talar om att inte påverka 
eleverna mot någon särskild åskådning, men utan att explicit nämna begreppet objektivitet (Skolverket 
2016:8). 
10 Religion Maxi 7-9, s 160-165. Denna stadiebok ingår i SO-serien från Liber. Avsnittet finns även i den 
specifika boken för årskurs 8, SO-serien: Religion 8, s 48-53. 
11 Detta gäller stadieboken, SO-serien Religion Maxi 7-9. Boken för årskurs 8 anger andra årtal och annat 
antal upplagor. Båda böckerna verkar dock ha samma version av det aktuella avsnittet. 
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av viktiga delar i den kristna läran, vilket båda är intressanta ingångar för att undersöka 
hur kristendomen framställs.  
 
Jag vill poängtera att jag inte har som mål att lyfta texten som bättre eller sämre än andra 
avsnitt i läroboken eller andra läroböcker. Min analys ger bara ett exempel på hur en 
undersökning för mitt syfte kan gå till, och självklart skulle någon annan text med 
liknande bredd av teman kunna vara lika intressanta för analysen. Det bör också nämnas 
att ett sådant kort avsnitt, och dessutom skilt från sin kontext, inte kan ge någon 
heltäckande eller fullt rättvis bild av boken eller andra böcker (jfr Sellgren 2011:53). 
Samtidigt kan den bredd som finns i det valda avsnittet kanske till viss mån vara mer 
representativt för boken än avsnitt som bara behandlar ett enda tema. 
 
Avsnittet innehåller också flera bilder med tillhörande bildtexter, men dessa kommer jag 
inte att ta med i analysen.12 Tidsåtgången är för begränsad för att jag ska kunna fördjupa 
mig i den multimodala analys som skulle behövas för att räkna in bilderna i studien. 
Bildtexterna har jag valt bort för att de hör närmare ihop med bilderna än textstyckena. 
Jag analyserar inte heller rubrikerna, eftersom de ofta är ofullständiga meningar och 
också har en strukturell funktion snarare än en innehållslig. Däremot räknar jag med 
textrutan som finns på en av sidorna (se Berlin & Ring 2014:162), eftersom den hör nära 
ihop med vad som sägs i texten. 
 
Eftersom den senaste upplagan av mitt material gavs ut 2014, är den framtagen utifrån 
läroplanen Lpo11. Den läroplanen reviderades 2015 samt 2016, men revideringarna ska 
inte ha påverkat högstadiets kursplaner eller religionsämnet och därför inte heller mitt 
material (Skolverket 2016:2). Av den anledningen ser jag inga problem i att jämföra 
materialet med den senaste versionen av läroplanen. 

 
5.2 Metod 
Huvuddelen av min undersökning är en ideationell analys av processer och deltagare, 
efter Holmberg och Karlssons (2006) tillämpning av Hallidays modell (Halliday & 
Matthiessen 2014). Eftersom denna analysmetod är konstruerad för att fånga vilka 
erfarenheter av världen som beskrivs i texten lämpar det sig väl för mitt syfte (Halliday & 
Matthiessen 2014:83). Den har tidigare tillämpats på svensk lärobokstext, där forskaren 
kunnat konstatera att den är användbar ur ett undervisningsperspektiv för att identifiera 
eventuella problematiska framställningar av världen och människans handlingar 
(Sellgren 2011:63). Mitt fokus ligger på processanalysen, men jag redogör också kort för 
den logiska delen av metafunktionen nedan, för att klargöra vad jag räknar respektive inte 
räknar som en sats i denna undersökning. 
 

5.2.1 Logisk satsindelning 
Inom SFG analyserar man fria och bundna satser, det vill säga satser som uttrycker en 
egen språkhandling och satser som kompletteras av en sådan sats (Holmberg & Karlsson 
2006:118-119). Ett exempel på en fri sats från materialet är (21a) De träffades i Nicea i 
Turkiet. Satsen som följer därefter, (21b) för att skriva en trosbekännelse, är en bunden 
sats beroende av den föregående fria satsen. Dessa satser skiljs åt från inbäddade satser, 
som i stället fyller någon funktion inom en fri eller bunden sats (Halliday & Matthiessen 
2014:491), närmare bestämt som en deltagare eller som bestämning till en deltagare. I 
förstadeltagaren De kristna som dog för sin tro (12) ingår den inbäddade satsen som dog 
för sin tro som en bestämning. Eftersom inbäddade satser inte innehåller egna processer, 
analyseras de inte som egna satser (Holmberg & Karlsson 2006:120). 
 
I vissa fall kan mentala och verbala processer anföra hela satser. Sådana gånger ska den 
anförda satsen analyseras som en egen sats, även om den fyller en liknande funktion som 

                                                      
12 Till bilder räknar jag också citatet från Bibeln som står i röd text utanför den övriga texten (se Berlin & 
Ring 2014:163). Detta för att den grafiskt framstår mer som en bild än en text, även om den på sätt och vis 
kan ses som en anförd sats till en föregående sats (se Holmberg & Karlsson 2006:86-87, 96-97). 
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andradeltagaren fenomen eller utsaga (Holmberg & Karlsson 2006:86-87, 96-97). Detta 
gäller exempelvis för satserna (34a+b) Då trodde man (mental process) att sonen var en 
exakt kopia av pappan och inget annat (bunden sats) och för satserna (39a+b) I Nya 
testamentet berättas (verbal process) (39b) att Jesus läggs i en grav efter korsfästelsen 
(bunden sats). Även när bundna satser fyller en omständighetsfunktion analyseras de 
som egna satser, till exempel (9a) För att bli medlem i församlingen och (31a) När 
träden vajar (a.a. s. 103, 122ff). 

 
När relationella processer följs av bundna satser blir analysen dock annorlunda. Detta är 
typiskt för det är-konstruktioner, där den efterföljande satsen blir bärare av ett attribut 
(Holmberg 2011:108-109). I dessa fall räknar jag alltså satsen som en del av 
förstadeltagaren, som med mening (19c): det blev viktigt (attribut) att veta vad som var 
sann kristen tro (bärare).13 När som-satser ingår i relationella processer räknas de som en 
del av andradeltagaren, som i (38a): Enligt kristen tro var det (utpekad) Jesus som måste 
dö (värde) (jfr Holmberg & Karlsson 2006:121). 
 

5.2.2 Processanalys 
Utgångspunkten för min undersökning är den processanalys som presenteras i bilaga 2. 
Jag har identifierat processerna i varje fri och bunden sats och utifrån detta lagt in 
satserna i olika scheman, där det framgår vad som är processen (med processkärnan 
markerad med understrykning), första- och andradeltagare samt omständigheter.14 
 

Utifrån indelningen i Holmberg & Karlsson (2006) räknar jag med följande fyra 
processtyper: 
 

• Materiella processer. Uttrycker en förändring i den yttre världen. Det kan vara 
en handling som någon utför eller en händelse som sker utan att någon särskild 
person agerar (Holmberg & Karlsson 2006:80). Förstadeltagaren, den som 
processen utgår ifrån, kallas aktör. Andradeltagaren kan vara av tre olika slag. 
Mål är den deltagare som påverkas av processen (a.a. s. 80), utsträckning 
kompletterar processen och specificerar dess betydelse, och mottagaren är den 
som drar nytta av processen (a.a. s. 83-84). 
 

• Mentala processer. Händelser som utspelar sig i vårt medvetande (Halliday & 
Matthiessen 2014:245). Det kan handla om till exempel sinnesintryck, tankar och 
känslor. Dessa processer finns alltså på en mer abstrakt och symbolisk nivå än den 
materiella (Holmberg & Karlsson 2006:98). Den mentala processens 
förstadeltagare kallas för upplevare och andradeltagaren för fenomen (a.a. s. 85). 
 

• Relationella processer. Beskriver hur deltagare förhåller sig till varandra. Den 
här processtypen har tre underkategorier. Den första är attributiva processer, som 
beskriver egenskaper, attribut, hos förstadeltagaren, bäraren. Den andra är 
identifierande processer, som så att säga sätter en etikett på något som pekas ut. 
Med andra ord sätts ett likhetstecken mellan en utpekad förstadeltagare och dess 
värde. Slutligen finns existerande processer, som bara har förstadeltagare 
(Holmberg & Karlsson 2006: 89-90). 
 

• Verbala processer. Uttrycker helt enkelt att något formuleras språkligt, 
muntligt eller skriftligt (Holmberg & Karlsson 2006:94). Ibland kan verbala 
processer också ha symboliska betydelser (a.a. s. 98). Liksom de materiella 
processerna har verbala processer en förstadeltagare, talaren, och tre möjliga 

                                                      
13 Notera dock att även det är bärare här och står på förstadeltagarens normala plats. 
14 Satsadverbial räknar jag som en del av processerna. Bisatsinledare står på platsen för förstadeltagare i 
analysen. I övrigt räknar jag inte in satsbindande ord i analysen. 
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andradeltagare: lyssnaren som yttrandet riktas till, utsagan som sägs och 
talmålet som man pratar om (a.a. s. 95). 

Med utgångspunkt i denna processindelning går jag igenom var och en av mina 
frågeställningar: 
 

1. Vilka processtyper förekommer i texten? Hur är de fördelade? Vad säger denna 
fördelning om texten i stort?  

2. Vilka är de vanligaste förstadeltagarna i texten? I vilka processtyper förekommer 
de? 

3. I vilka positioner förekommer kristendomens utövare och andra karaktärer i 
texten relaterade till kristendomen? 

För den första delen av varje frågeställning gör jag kvantitativa uträkningar. Resten av 
undersökningen är av kvalitativ art där jag med stöd av relevant litteratur gör egna 
bedömningar av vad de kvantitativa resultaten antyder. Också själva den grundläggande 
analysen med processindelningen är förstås kvalitativ. Det skulle kunna ses som 
problematiskt att hela undersökningen hänger på min egen bedömning av satsernas 
processer. Även om jag i första hand går efter den litteratur som finns om analysmetoden 
finns inga självklara svar, utan det är det min egen tolkning av satserna i sitt 
sammanhang som blir avgörande (se Karlsson 2011:26). Men som Fairclough påpekar 
existerar egentligen ingen helt objektiv textanalys som inte kräver någon typ av 
bedömning (2003:14-15). Därför ser jag inte detta som mer problematiskt än för någon 
annan metod för textanalys. 
 
Analysen fokuserar på vad läroboken förmedlar utan att modifieras av annan 
undervisning (jfr SPOV 1990:9). Kontexten behandlas dock till viss del i tidigare kapitel, 
och i diskussionskapitlet återkommer den som en viktig del av resonemanget. Där 
diskuterar jag resultatet bland annat i relation till resultaten av klassrumsstudien av 
Kittelmann Flensner (2015) samt läroplanen (Skolverket 2016). 
 

5.2.3 Begränsning och anpassning 
För att fånga in mitt syfte har jag fått begränsa och anpassa metoden något. Textens 
omständigheter framgår ur analysen, men tas inte upp särskilt mycket i resultatet eller 
diskussionen. Jag anser att de inte säger lika mycket om mitt syfte som deltagarna gör. 
Däremot spelar omständigheterna roll när jag tittar på min tredje frågeställning, eftersom 
textelement som skulle kunna stå som deltagare ibland förekommer inom 
omständigheter. 
 
Av pragmatiska skäl analyserar jag ibland vissa ord som en sammanhängande helhet, 
medan jag andra gånger håller i sär dem. Ett exempel då detta förekommer är för 
treenigheten, det vill säga Gud, Jesus och Anden. När jag vill få en översikt över deras 
förekomster jämfört med andra enheter i texten räknar jag dem som en helhet, medan jag 
ibland behöver titta just på skillnaden dem emellan. 
 

6. Resultat 
Den analys som är huvuddelen för min undersökning presenteras i sin helhet i bilaga 2. I 
bilaga 1 återfinns alla meningar i texten i sin ursprungliga ordning. För att underlätta 
hänvisningen har jag numrerat varje mening. I de meningar som innehåller flera satser är 
varje sats markerade med en bokstav efter meningens nummer (a, b, c osv). 
Resultatredovisningen i detta kapitel är uppdelad efter teman för mina tre 
frågeställningar: processtyper, förstadeltagare samt karaktärer relaterade till 
kristendomen. 
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6.1 Textens processtyper 
Först presenterar jag textens processtyper. Jag tittar på vilka processtyper som 
förekommer i texten, redogör för hur jag analyserar dem och hur de är fördelade över 
texten. För det sistnämnda delar jag in texten i fyra delar efter innehåll. Jag går närmare 
in på detta nedan. Tabell 1 visar en översikt av processtypsfördelningen i texten. 
 
 
 
Tabell 1: Textens fördelning över processtyper. 

 Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Hela texten 

Materiell 19 18 3 4 44 

Mental 4 6 1 1 12 

Relationell 15 12 6 13 46 

 -Attributiv 10 5 2 6  23 

 -Identifierande 5 6 2 4  17 

 -Existerande - 1 2 3   6 

Verbal 2 5 5 9 21 

Totalt 40 41 15 27 123 

 
6.1.1 Vilka processtyper förekommer i texten? 
Antalet processer i texten är sammanlagt 123 stycken, fördelat på 69 meningar. 
Fördelningen mellan processtyper ser ut på följande sätt: 
 

• 44 materiella processer 

• 12 mentala processer 

• 46 relationella processer, varav 23 attributiva, 17 identifierande och 6 existerande 

• 21 verbala processer 

Som ovanstående uppställning visar är relationella processer sammanlagt de vanligaste i 
texten, ungefär 37%. Av dessa är de attributiva något fler än de identifierande, medan de 
existerande bara är några enstaka. De materiella processerna är så gott som lika många 
som de relationella, omkring 36%. De verbala processerna är strax under hälften av de 
relationella respektive materiella och cirka 17% av alla processer i materialet. Däremot 
finns få exempel på mentala processer i texten, ungefär 10%. Detta är dock inte helt 
förvånande: mentala processer förekommer främst när man får sätta sig in i karaktärers 
inre (Holmberg & Karlsson 2006:85), vilket inte är förväntat i en lärobok som ska 
förmedla fakta och information. Där brukar i stället relationella processer vara de 
vanligaste, vilket den här texten mycket riktigt uppvisar (a.a. s. 90). Materiella processer 
hör ihop med berättande text och konkreta händelser (a.a. s. 113), och eftersom en stor 
del av materialet behandlar kristendomens historia är det logiskt att även den kategorin 
är så pass vanlig. 
 

6.1.2 Bedömning av processtyper 
Flera av processerna i texten är ganska typiska för sin kategori. Utifrån definitionerna jag 
anger i metodkapitlet ovan, råder ingen tvekan om att till exempel drack och brann är 
materiella processer, att berättas och beskrivs är verbala och så vidare. Men det finns 
också en hel del fall där det inte är lika lätt att bedöma vid första anblick. Språket passar 
sällan perfekt in i de kategorier som SFG använder sig av, utan ofta måste man bedöma 
vilken funktion en konstruktion fyller i det specifika fallet (Karlsson 2011:26). Inom SFG 
brukar man då prata om att analysera processer ovanifrån, underifrån och från sidan, 
vilket motsvarar fokus på betydelse, form respektive omgivande element i satsen 
(Holmberg, Karlsson & Nord 2011:12; Karlsson 2011:24). Nedan går jag igenom några 
problem som jag stött på i analysen och motiverar de val och bedömningar jag har gjort. 
 
Bedömning ovanifrån | I några ganska speciella fall har jag bedömt processer vara 
identifierande, trots att de vid första anblick ser ut att vara verbala. Dessa är kallas i (12) 
och (50c) och skulle kunna översättas med i (29). Det förstnämnda tas upp specifikt i 
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Holmberg och Karlsson (2006:91) som exempel. Där menar de att kallas fokuserar på 
förhållandet mellan förstadeltagaren och ordet som den benämns med, snarare än att 
någon säger något uttryckligt. Mitt senare exempel bedömer jag som ett liknande fall: 
processkärnan översättas har blivit urvattnad på sin vanliga betydelse och uttrycker här i 
stället likhetsförhållandet mellan ordet Ande och kraften. Här har jag alltså låtit funktion 
gå före form, vilket brukar kallas för ovanifrånperspektiv (Karlsson 2011:24).  
 

Bedömning från sidan | Utsågs i sats (6a), som skulle kunna tolkas som en mental 
process som har med beslut att göra (jfr Holmberg & Karlsson 2006:87) eller en verbal 
process med fokus på ett gemensamt beslut och en utåtriktad handling att välja någon till 
en uppgift (jfr a.a. s. 100). Dock kan andradeltagaren några medlemmar i församlingen 
inte förstås som ett fenomen som upplevs, inte heller som lyssnare eller talmål. Däremot 
passar den in i beskrivningen av andradeltagaren mål, det vill säga den som påverkas av 
processen (a.a. s. 80). Handlingen att utse kräver kanske visserligen inte någon energi, 
men är en medveten handling. Därför analyserar jag utsågs som en materiell process. Det 
här sättet att bedöma processen kallas att se det från sidan, alltså att låta andra 
satselement än verbet vara vägledande för processtypen (Karlsson 2011:24). 
 
Abstrakta materiella processer | Det finns flera andra fall där materiella processer 
har en mindre tydlig koppling till något fysiskt som kräver energi (Halliday & Matthiessen 
2014:243). Några sådana abstrakta processer i mitt material är visar sig, få och hitta. I 
sådana situationer har jag många gånger använt uteslutningsmetoden: även om dessa 
verb inte känns som klockrena materiella processer, kommer de närmare de materiella än 
någon av de andra processtyperna. Gällande verbet dog har jag valt att följa det liknande 
exempel som ges i Halliday & Matthiessen (2014:244), the tourist collapsed, där the 
tourist trots allt analyseras som aktör och collapsed som en materiell process. 
 
Mentala eller verbala processer? | I några fall är det svårt att avgöra om processer är 
mentala eller verbala. Detta är ett problem som också Holmberg & Karlsson tar upp 
(2006:98). De menar att det hänger på om det handlar om inre eller yttre symbolik. Till 
exempel tolkas så kallat ”inre tal” som mental process, och i verbala symboliska processer 
är ofta flera personer inblandade. Detta har jag utgått ifrån vid satser som (24a) 
Deltagarna vid kyrkomötet år 325 kom fram till… Här handlar det om ett beslut som 
flera människor tillsammans kommit fram till, vilket kräver en verbal process. Ett något 
svårare fall är (48a) Kejsaren bestämde, som jag menar handlar en utåtriktad, verbal 
handling snarare än ett beslut som kejsaren fattade för sig själv, även om det är kejsaren 
som ensam är förstadeltagare. 
 
Attributiva och identifierande processer | Ofta är det lätt att avgöra när det rör sig 
om en relationell process. Däremot är det inte alltid självklart vilken variant det handlar 
om – särskilt när det gäller verbet vara, som kan beskriva båda typerna av relationer 
(Holmberg & Karlsson 2006:93). För att göra skillnad mellan dem kan man tänka att en 
identifierande process går att vända på till skillnad från attributiva (Halliday & 
Matthiessen 2014:268, 278; Holmberg & Karlsson 2006:90). Den regeln är dock inte 
alltid applicerbart på svenskan (se Lassus 2010:132). En annan riktlinje är att om 
andradeltagaren är en nominalfras, står dess huvudord ofta i bestämd form om det 
handlar om en identifierande process (Halliday & Matthiessen 2014:277-278). När 
andradeltagaren är ett adjektiv analyserar jag det som ett attribut, eftersom egenskaper 
typiskt beskrivs med adjektiv (a.a. s. 268). Ytterligare en vägledande faktor är om det 
handlar om en tillfällig eller varaktig egenskap (Lassus 2010:132). 
 

6.1.3 Hur är processerna fördelade? 
Hur ser då fördelningen av processerna ut över textens olika delar? Man skulle kunna 
dela in texten i fyra mindre delar efter dess innehåll och karaktär: den tidiga kyrkans 
historia (mening 1-23), huvudpunkter i den kristna tron (mening 24-43, inklusive en ruta 
med sidofakta), en sammanfattning av de föregående avsnitten (44-51) samt tankar om 
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himlen och helvetet (52-69). Dessa delar jämför jag i detta avsnitt utifrån vilka processer 
som förekommer. 
 
Del 1 | I textens första del är materiella processer vanligast (19 stycken). De relationella 
är inte långt efter (15 stycken). Av dessa är attributiva dubbelt så vanliga som 
identifierande, men några existerande processer finns inte i denna del. Av mentala och 
verbala processer finns bara några få vardera (4 respektive 2). 
 
Ser man på fördelningen styckesvis är dock de relationella något övervägande i det allra 
första stycket, med rubriken De första gudstjänsterna, prästerna och biskoparna, till 
skillnad från resten av styckena. Det verkar alltså som att texten börjar med att beskriva 
förhållanden inom den tidiga kyrkan för att sedan berätta om händelser som skedde och 
som förändrade tillvaron för kristna (jfr Sellgren 2011:55). 

 
Del 2 | Det andra delen består av fem, ganska korta stycken. Även här väger det över mot 
materiella processer (18 stycken), följt av relationella (15 stycken). Här är dock 
fördelningen ganska lika mellan attributiva och identifierande, med en fler av de senare. 
De mentala och verbala är något fler än i första delen (6 respektive 5 stycken). Mönstret 
är detsamma i flera av styckena, men i textrutan vid sidan om texten är de relationella 
processerna fler än de materiella och det sista stycket innehåller en av varje processtyp. 
 
Så här ser alltså fördelningen ut när texten talar om viktiga punkter i den kristna tron. 
Det kan tyda på att den kristna läran innehåller många aktiva element, såväl som mer 
statiska förhållanden. 
 
Del 3 | Sammanfattningen behandlar egentligen samma teman som de föregående två 
delarna, men i mycket kortfattad form. Här överväger de relationella processerna till 
skillnad från de tidigare (6 stycken), medan de materiella är hälften så många (3 stycken). 
De verbala processerna i sammanfattningen är nästan lika många som de relationella (5 
stycken), men de mentala är återigen få (1 stycken). 
 
Här sammanfattas alltså innehållet mest genom att beskriva förhållanden, och de 
förändringar som sker uttrycks som verbala handlingar snarare än fysiska. 
 
Del 4 | Den avslutande delen följer samma trend som sammanfattningen, vitt skilt från 
textens första två delar. De materiella processerna är bara 4 stycken, och i stället är det de 
relationella som dominerar (13 stycken). Det här är också första gången de existentiella 
processerna tar mer plats: den här delen innehåller hälften av hela textens existentiella 
processer (3 stycken). Den näst vanligaste processtypen är den verbala, med mer än 
dubbelt så många förekomster som den materiella (9 stycken). De mentala är fortfarande 
knappt existerande (1 stycken). 
 
Fördelningen här visar på en mycket beskrivande stil, där himlen och helvetet tillskrivs 
attribut och förhåller sig till saker och ting. Mycket av det som sägs om himlen och 
helvetet hänvisas också till vad Bibeln och kristna säger om dem, till skillnad från de 
flesta tidigare teman i texten. Det här kan tänkas bidra till en abstrakt stil (Holmberg & 
Karlsson 2006:113). 
 

6.1.4 Sammanfattning 
Texten börjar med att beskriva hur förhållandena såg ut i den tidiga kyrkan genom 
relationella processer, för att sedan gå vidare till att återge historiska händelser med 
materiella processer. Även i att beskriva vad som ingår i trosbekännelsen förekommer 
många materiella processer tätt följt av relationella, vilket tyder på att den kristna tron 
innehåller aktiva element såväl som statiska förhållanden. Sammanfattningen överväger 
mot att beskriva förhållanden med relationella processer, och förändringar uttrycks 
snarare genom verbala handlingar. I den sista delen skiftas stilen mot en beskrivande och 
abstrakt sådan, där de verbala processerna spelar in genom att återge vad Bibeln och 
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kristna säger om ämnet i fråga. De mentala processerna utgör en mycket liten andel i 
samtliga delar av texten, även om de ökar något i del 2 som berättar om den kristna tron. 
 

6.2 Deltagare 
Det finns ett antal aspekter av deltagare som är intressanta för min analys. Eftersom 
förstadeltagaren betraktas som det mest framträdande elementet i satsen fokuserar mest 
på dessa (Rehnberg 2011:69). Jag börjar med att lista de fem vanligaste förstadeltagarna i 
texten och undersöka vilka funktioner de fyller. Därefter kommenterar jag de satser som 
står utan förstadeltagare och undersöker om det finns något genomgående mönster för 
sådana konstruktioner.  
 

6.2.1 De vanligaste förstadeltagarna 
Dessa är de fem vanligaste förstadeltagarna i texten: 
 
Det | Förekommer som förstadeltagare 15 gånger i texten, alla till relationella processer. 
Hit kan vi dock också lägga till detta i mening (8), som fyller en liknande funktion som 
det men i en materiell process. Det är möjligt att dela in satserna med det som 
förstadeltagare i tre grupper beroende på vilket syfte som ordet fyller: 
 

1) Det syftar tillbaka på en referent i en tidigare sats 

Till denna grupp hör 8 av meningarna, däribland båda de existerande processerna 
och den materiella processen med detta. Ett exempel är (17) Det berodde på att…, 
där det representerar det faktum som presenterats i satsen innan, att förhållanden 
förändrades och förföljelserna upphörde. 
 

2) Det håller subjektsplatsen för en sats i deltagarfunktion (objektiv metafor) 

Hit hör 4 av satserna, alla attributiva. Sådana här satser är enligt den 
interpersonella metafunktionen en typ av modalitetsmetafor (Holmberg & 
Karlsson 2006:69). Modalitet innebär att modifiera graden av säkerhet i en 
språkhandling och uttrycks vanligtvis med modala verb eller satsadverbial (a.a. s. 
59). Men i det aktuella fallet uttrycks modaliteten i en egen sats som placeras före 
den modifierade att-satsen. På så sätt framställs modaliteten som ett objektivt 
faktum, trots att modalitet alltid innebär någon slags bedömning. Vem som gjort 
bedömningen döljs alltså för läsaren (a.a. s. 69). Se exempelvis på satsen (68) 
Idag är det svårt att hitta en kyrka som säger detta. Vem som bedömer att det är 
svårt framgår inte, till skillnad från en konstruktion som Jag har svårt att hitta en 
kyrka som säger detta. 
 
En annan sak värd att nämna är att även om det står på förstadeltagarens plats i 
processchemat, är också den bundna att-satsen bärare av attributet (Holmberg 
2011:108-109). Det skulle alltså lika gärna kunna ha stått Att hitta en kyrka som 
säger detta är svårt. Att konstruera meningen med denna bärare sist och det på 
förstadeltagarens plats brukar användas för att få till någon viss effekt, en så 
kallad presenteringskonstruktion (Bolander 2012:217-218). 
 

3) Det som formellt subjekt 

4 satser visar den här funktionen, bland annat (38b) för att det skulle bli bra 
mellan människan och Gud och (44a) Det tog flera hundra år. Här tar alltså det 
upp den subjektsplats som måste fyllas för att meningen ska vara fullständig, men 
utan ha någon egentlig språklig betydelse (Bolander 2012:173, 207; jfr gäller i 
Lassus 2010:133). 
 
Två av satserna har en andradeltagare med tillhörande inbäddad sats som inleds 
med som: (32b) är det Guds kraft, Anden som åstadkommer detta och (38a) 
Enligt kristen tro var det Jesus som måste dö. Dessa som-satser räknas då som en 
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del av andradeltagaren, det vill säga Anden och Jesus (Holmberg & Karlsson 
2006:121). Även det här är en konstruktion med syftet att uppnå någon viss effekt, 
då Guds kraft, Anden respektive Jesus skjuts fram till andradeltagarposition och 
på så sätt presenteras som ny information. Detta brukar kallas emfatisk 
utbrytning (Bolander 2012:220).15 Samma innebörd hade kunnat uttryckas som 
materiella processer med dessa referenter som förstadeltagare, till exempel Guds 
kraft, Anden åstadkommer goda saker i världen och Jesus måste dö. 

 
Pronomenet man | 7 gånger står pronomenet man i positionen som förstadeltagare, 
och detta inom alla processtyper, om än främst i relationella. Man är ett generaliserande 
pronomen som kan ha mer eller mindre tydlig koppling till någon referent i texten (jfr 
Sellgren 2011:56). I mitt material är man i samtliga fall nära anknutet till kristna, till 
exempel i följande satser: (5a-c) Man drack vin och åt bröd för att minnas Jesus, (9b) 
måste man vara döpt, (35c) kallade man honom därför för Guds son. Här innefattar 
man sannolikt framför allt kristna och församlingsmedlemmar. Även i den svårbestämda 
satsen (58a) Ibland säger man kan det underförstås att det är just kristna som uttalar sig 
om himlen och helvetet. 
 
Enligt Hallesson (2011:45) kan det allmängiltiga man ge en öppning för läsaren att 
inkludera sig själv i referenten. I flera av fallen i den här texten har ordet dock helt 
motsatt effekt. I textrutan som finns i materialet (Berlin & Ring 2014:162) görs nämligen 
skillnad mellan människor som levde på Jesu tid och människor som lever i dag genom 
att göra en distinktion mellan man och vi: (33a) På Jesu tid hade man inte den kunskap 
vi har idag. Denna betydelse av man kvarstår i följande två meningar eftersom det 
används med preteritumform på verbet samt tidsomständigheten då: (34a) Då trodde 
man; (35c) kallade man honom för Guds son. 

 
Gud | Förekommer 7 gånger som förstadeltagare, alltså lika många som den föregående. 
5 av dessa är materiella processer, varav 4 är en och samma process: visar sig. Dessa 
förekommer när treenigheten beskrivs i meningarna (24b) och (26-28). Gud är också 
upplevare i (42b) Gud älskar världen och människorna och bärare i (25) Gud är alltså 
tre personer i en = en treenig Gud. Intressant nog är det alltså 5 av dessa 7 satser som 
talar om treenigheten. Även de materiella processerna används på så sätt mer för att 
beskriva Guds egenskaper och intentioner än för att uttrycka aktiv handling: hur han 
visar sig och att han vill rädda människorna. 
 
Kejsar Konstantin | Den första kristna kejsaren omnämns sammanlagt 6 gånger som 
förstadeltagare med varierande uttryck: han, kejsaren, kejsar Konstantin och 
Konstantin. Två av processerna är relationella och talar båda om att han blivit kristen 
(19a, 47a). De övriga är tre verbala processer (20, 48a och 49b) samt en materiell (18a). 
Om man ser aktörer och talare som de mest handlingskraftiga förstadeltagarna 
(Rehnberg 2011:80) kan man konstatera att kejsar Konstantin är en tämligen aktiv 
karaktär i texten. 
 
Jesus | Jesus nämns 3 gånger vid namn som förstadeltagare och 1 gång med pronomenet 
han. Tre av satserna är materiella: (38c) även om Jesus inte gjort något fel; (39c) att han 
på den tredje dagen uppstår från de döda (40a), På det sättet visade Jesus. Den fjärde är 
relationell, närmare bestämt identifierande, där Jesus likställs Gud (35b). 
 

6.2.2 Utelämnade förstadeltagare 
Det finns 18 processer i texten som är passiva, det vill säga andradeltagaren är den enda 
som anges (Holmberg & Karlsson 2006:80). Jag räknar då enbart med de satser som 

                                                      
15 Här överlappar analysen delar av den textuella metafunktionen, som behandlar vad som kommer tidigt i 
meningen (tema) respektive sent i meningen (rema) (se Halliday & Matthiessen 2014:88ff; Holmberg & 
Karlsson 2006:143ff). 
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saknar deltagare i förstadeltagarens fält (se bilaga 2).16 Med andra ord har räknar jag inte 
med verb som ser ut att ha passiv form men som ändå har en förstadeltagare och som jag 
bedömer ha aktiv betydelse. Till dessa hör exempelvis tilltalades av (2a), ändrades (47b) 
och kallas för (50c).17 
 
Alla de passiva processerna är antingen materiella eller verbala, med ett undantag. 
Undantaget är den mentala processen syns inte (30a). Här är dock det intressanta vad det 
är som inte syns, vilket är fenomenet Anden, snarare än vem det är som inte kan se det. 
 
Av de återstående 17 passiva processerna är alltså 9 verbala och 8 materiella. De verbala 
processerna kan i huvudsak spåras till en talare. De flesta av verben refererar genom 
platsomständigheter till olika ”talare” som har med den kristna tron att göra, som Nya 
testamentet (39a, 43, 52), kyrkan (64a) och Bibeln (66a). I övriga fall framgår talaren av 
kontexten, till exempel att det var av deltagarna i mötet år 325 som den kristna tron blev 
fastställd i sats (44b) och att det är i kyrkan som helvetet beskrivs i sats (69a). 
 
Även bland de materiella processerna kan passiverna oftast spåras till en aktör. Oftast är 
antingen andradeltagaren eller den underförstådda förstadeltagaren kopplad till en 
kristen diskurs. I 3 meningar finns de underförstådda aktörerna inom kyrkan: de utser 
biskopar och präster i församlingen i (6a), använder trosbekännelsen från Nicea i (23) 
och använder konkreta bilder för att beskriva himlen i (57a). Kristna människor är också 
mål för två passiva materiella processer: de avrättades om de inte tillbad kejsaren i sats 
(14) och de förföljdes för sin tro i sats (45b). Vem som här avrättar och förföljer dem står 
alltså inte, men genom kontexten är det troligt att den dåvarande kejsaren bär ansvaret 
för detta. Processen kunde besegras i (40b) kopplas nära samman med Jesus i rollen som 
förstadeltagare. I det stora hela är det alltså ganska tydligt vem som handlar i texten, även 
gällande passiva processer. De svåraste att avgöra är vem som lägger Jesus i graven i 
(39b) och vem som håller ondskan fången i Gehenna i (66b). 
 

6.2.3 Sammanfattning 
Bland de vanligaste förstadeltagarna finns de abstrakta pronomenen det och man (jfr 
Hallesson 2011:44, 50). Det förstnämnda används i olika funktioner; syftar tillbaka på en 
referent eller agerar platshållarsubjekt. Man är i samtliga fall nära kopplat till kristna. De 
tre vanligaste karaktärerna bland förstadeltagarna är Gud, kejsar Konstantin och Jesus. 
Av dessa kan kejsar Konstantin anses vara den mest handlingskraftige, medan Gud 
främst beskrivs. Jesus utför några aktiva handlingar och likställs vid ett tillfälle med Gud. 
Vissa satser i texten är passiva och saknar förstadeltagare. Dessa är framför allt verbala 
eller materiella, och i stort sett alla har någon koppling till kristendomen. 
 

6.3 Kristna och andra karaktärer relaterade till kristendomen 
En av mina frågeställningar är att ta reda på hur kristendomens utövare och annat 
relaterat till kristendomen framträder i texten. Det jag framförallt fokuserar på är de 
vanligaste i texten, det vill säga kristendomens utövare och de centrala karaktärerna Gud, 
Jesus och Anden. Men det finns även andra som är relevanta för kristendomen och 
kommer att nämnas i förbigående. 
 

6.3.1 Hur formuleras deltagarna? 
I rollen som förstadeltagare förekommer följande formuleringar för kristna:18 

                                                      
16 Här räknar jag alltså ordet att som giltig förstadeltagare om det följs av ett aktivt verb. En processkärna i 
passivform räknas som passiv även om den föregås av att, t.ex. hålls fången (66b). 
17 Som tidigare nämnts analyserar jag detta verb som en aktiv identifierande process snarare än en passiv 
verbal (se Holmberg & Karlsson 2006:91). 
18 Jag gör en uppdelning efter vilka formuleringar som syftar på kristna i allmänhet respektive specifika 
individer som kopplas till kristendomen. Notera att jag inte räknar med kejsar Konstantin i den senare 
gruppen; jag menar att han inte har lika stark association till kristendomen som exempelvis både Paulus 
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• Kristna i allmänhet: den människa som tror på Jesus; de människor som tror 
på Jesus; människor som tror på honom; de; de som kom till de första kristna 
församlingarna; kyrkan; kristna 

• Kristna individer: biskoparna och prästerna; dessa personer; både Paulus och 
Petrus; många kristna; andra; de kristna som dog för sin tro; de; deltagarna i 
kyrkomötet år 325; kristna 

Det finns alltså en hel del olika uttryck för kristna förstadeltagare. Många gånger 
formuleras kristna genom ganska långa nominalfraser, med inbäddade som-satser. 
 
Som det framgått i tidigare avsnitt och i bilaga 3 är också Gud och Jesus centrala 
förstadeltagare. Notera att Anden endast finns med som förstadeltagare som bärare i 
form av pronomenet den (30b). Några andra förstadeltagare som har koppling till 
kristendomen är kristendomen, gudstjänsterna och himlen.  
 
Som andradeltagare finns följande formuleringar för kristna:19 
 

• Kristna i allmänhet: Alla kristna; de; kristna 

• Kristna individer: Några medlemmar i församlingen; den som inte tillbad och 
visade vördnad för kejsaren; biskopar och präster; martyrer; många 

I den här positionen finns alltså en mer tydlig skillnad i antal mellan kategorierna kristna 
i allmänhet och kristna individer, då den senare kategorin är märkbart vanligare än den 
förra. 
 
Även som andradeltagare förekommer Gud, Jesus och Anden ett antal gånger. Det finns 
också exempel på den kristna tron, kristendomen, attributen kristna och kristen, himlen 
och treenighet. 
 

6.3.2 I vilka processer förekommer deltagarna? 
Nu när jag har identifierat vilka deltagare som finns relaterade till kristendomen, återstår 
att undersöka vilka slags deltagare de är, det vill säga vilka processer de förekommer 
tillsammans med. I tabell 2 nedan följer en uppställning av hur dessa deltagare är 
fördelade över de olika processtyperna. För översiktens skull räknas deltagarna Gud, 
Jesus och Anden till samma kategori. 
 

Tabell 2: Fördelningen av kristna deltagare och treenigheten som deltagare över processtyperna.  

 Kristna 

förstadeltagare 

Kristna 

andradeltagare 

Gud/Jesus/Anden 

förstadeltagare 

Gud/Jesus/Anden 

andradeltagare 

Materiella  6 4 8 1 

Mentala 3 - 1 3 

Relationella 5 2 3 3 

 -Attributiva 1 - 2 - 

 -Identifierande 3 2 1 3 

 -Existentiella 1 - - - 

Verbala 3 3 - 2 

Totalt 17 9 12 9 

 
Kristna förekommer flest gånger som aktörer för materiella processer, men är också 
vanliga i relationella, då framför allt identifierande. De beskrivs alltså snarare i termer av 

                                                      
och Petrus. Sättet som Paulus och Petrus introduceras i texten antyder också att läsaren antas veta deras 
koppling till kristendomen, till skillnad från kejsar Konstantin. 
19 Här räknar jag med de formuleringar som bara syftar på kristna, inte uttryck som kristna beskrivs med. 
Exempelvis räknar jag bort värdet slavar och människor från de lägre samhällsklasserna, eftersom det inte 
är lika direkt kopplat till kristna som exempelvis biskopar och präster. Inte heller attributen kristen och 
kristna räknas med här, då de inte syftar på personer utan på en egenskap. 
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identifierande värden än med egenskaper. Men det är inte heller ovanligt att kristna är 
upplevare och talare. Som andradeltagare är det vanligast att kristna utsätts för materiella 
handlingar. Gällande de verbala processerna är kristna lyssnare 2 gånger och talmål 1 
gång. I positionen värde handlar det om namn på grupper av kristna, det vill säga 
biskopar och präster samt martyrer. 
 
Även Gud/Jesus/Anden är oftast aktörer i förstadeltagarrollen. 5 av dessa är dock i 
samband med någon form av verbet visa, vilket är ett ganska abstrakt verb, särskilt då det 
oftast används för att beskriva treenigheten. Vad detta får för följder återkommer jag till i 
diskussionskapitlet nedan. Gud/Jesus/Anden förekommer sammanlagt lika många 
gånger som värde som bärare och utpekad tillsammans. De verbala processerna 
konstaterar att de förekommer som talmål men inte som talare. Likaså är de oftare 
fenomen än upplevare i mentala processer. Det är alltså bara i de materiella processerna 
som Gud/Jesus/Anden är förstadeltagare fler gånger än andradeltagare, och i de 
relationella är det lika många förekomster för varje position. 
 
Fördelningen mellan de tre är mycket olika, vilket inte framgår ur tabellen men av 
processanalysen i bilaga 2. Som framgått tidigare är Gud den vanligaste förstadeltagaren 
av de tre (7 gånger) och därefter Jesus (4 gånger). Anden är bara förstadeltagare vid ett 
tillfälle och omnämns då med pronomenet den. Jesus är vanligaste andradeltagaren och 
förekommer intressant nog en gång i varje processtyp: som mål, fenomen, värde och 
talmål. Både Gud och Anden finns med varsin gång som fenomen och värde, och Gud är 
dessutom talmål vid ett tillfälle. 
 

6.3.3 Inom omständigheter och som bestämning 
Många av orden relaterade till kristendomen förekommer också som en del av 
omständigheter eller som bestämningar till deltagare. Till exempel blir Jesus synlig i 
omständigheten på Jesu tid och i deltagaren den människa som tror på Jesus. I dessa 
funktioner får karaktärerna visserligen inte samma ställning som en deltagare, men blir 
ändå synlig i texten (Lassus 2010:182). Därför menar jag att det finns anledning att titta 
även på dessa positioner, som vi kan kalla ej självständiga (a.a. s. 165). 
 
I tabell 3 följer en uppställning över de ord relaterade till kristendomen som är vanligast 
inom omständigheter och som bestämning till deltagare. Även här har jag slagit ihop Gud, 
Jesus och Anden för att få en översikt. Jag har också räknat Bibeln och Nya testamentet 
till samma kategori, liksom kyrkan och församlingen. 
 
Tabell 3: Ord relaterade till kristendomen i ej självständiga positioner. 

 Gud/Jesus/Anden Bibeln/Nya 

testamentet 

Kristen tro Kyrkan/församlingen Kristna 

individer 

Del av 

omständighet 

6 7 4 2 1 

Bestämning 

till deltagare 

4 1 7 2 1 

Totalt 10 8 11 4 2 

 
Några saker vi kan konstatera är alltså att Bibeln (inräknat referenten Nya testamentet) 
nämns ett stort antal gånger i texten, trots att den inte förekommer en enda gång som 
deltagare. De olika delarna av treenigheten är också vanlig i ej självständiga positioner, 
vilket antyder att många deltagare och processer relateras till dessa på något sätt. Samma 
sak gäller den kristna tron. Däremot är kyrkan/församlingen och kristna individer inte 
särskilt vanliga i den här positionen. 
 

6.3.4 Sammanfattning 
Kristna är tämligen vanliga som deltagare i texten. Människor som är kristna, i allmänhet 
eller specifika individer, framträder oftast som förstadeltagare, vilket tyder på att de är 
aktiva i texten. Kristna förekommer också i rollen som andradeltagare, men där är det 
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framförallt specifika kristna individer som utsätts för handlingar snarare än kristna i 
allmänhet. Det är främst i materiella processer som kristna deltagare förekommer, men 
de finns med i samtliga processtyper. 
 
Gud och Jesus är som tidigare nämnts också vanliga som förstadeltagare, och 
förekommer också som andradeltagare några gånger var. Anden är knappt alls 
förekommande som förstadeltagare. Uttryck för den kristna tron står som deltagare några 
gånger, mest i materiella processer tätt följt av relationella. Dock är den kristna tron 
betydligt vanligare i ej självständiga positioner, det vill säga som bestämning i deltagare 
eller i omständigheter. Även Gud/Jesus/Anden står ofta i den positionen, liksom 
Bibeln/Nya testamentet. 

 

7. Diskussion 
Här diskuterar jag några aspekter som framkommer ur resultaten från förra kapitlet. 
Flera saker har jag redan nämnt eller antytt i samband med analysen, och här resonerar 
jag närmare kring dessa utifrån litteraturen i tidigare kapitel. Inte minst återknyter jag till 
klassrumsstudien av Kittelmann Flensner (2015) och läroplanen för grundskolan 
(Skolverket 2016). Jag diskuterar också min metod, lyfter styrkor och svagheter med den 
samt ger förslag på infallsvinklar till eventuell framtida forskning inom samma område. 
Slutligen sammanfattar jag undersökningens slutsatser. 
 

7.1 Vilken bild ger texten av karaktärer relaterade till kristendomen? 
Jag börjar med att fokusera på de karaktärer relaterade till kristendomen som 
förekommer i texten. Vilken bild ges av dem? Jag kommer att ta upp de faktorer som visat 
sig mest intressanta i analysen. 

 

7.1.1 Kristna är aktiva 
Det faktum att kristna karaktärer är betydligt vanligare som förstadeltagare än 
andradeltagare tyder på att kristna är aktiva i texten. Det går på sätt och vis emot den 
föreställning som Kittelmann Flensner (2015:258) observerat, att kristna skulle följa vissa 
dogmer och därmed vara passiva. Att i läroboken lyfta människor som har en tro kan 
tänkas vara ett sätt att motarbeta sådana fördomar som förekom i klassrumsstudien. 
Detta ger också en positiv bild av den religion som skolans värdegrund explicit bygger på 
(Skolverket 2016:7) och kan kopplas till grundskolans mål att jobba för tolerans och 
inlevelseförmåga för andra människor (a.a. s. 12), inklusive människor med olika 
livsåskådningar (a.a. s. 14, 206). 
 
Kristna förekommer flest gånger som aktörer för materiella processer, men är också 
vanliga i relationella, då framför allt identifierande. De beskrivs alltså snarare i termer av 
identifierande värden än med egenskaper. Om man ser skillnaden mellan identifierande 
och attributiva förhållanden som graden av varaktighet (Lassus 2010:132), skulle man 
kunna tolka detta som att kristna i texten får mindre utrymme att förändras. Detta skulle 
då kunna ses i relation till en av tendenserna från klassrumsstudien, nämligen att 
kristendomen anses tillhöra förfluten tid (Kittelmann Flensner 2015:262). Dock finns de 
flesta av dessa identifierande processer i återgivelsen av just historiska händelser, och 
därför kan man argumentera för att texten inte säger särskilt mycket om modern tid. 
Något som däremot talar för denna tolkning är distinktionen mellan man, nära kopplat 
till kristna och dåtiden, och vi, som kopplar an till läsaren och nutiden, som jag tog upp i 
samband med deltagaranalysen. Jag diskuterar detta utförligare nedan i samband med 
abstrakta pronomen. 
 
Som jag nämnt tidigare är de flesta av de passiva satserna i texten kopplade till kristna på 
ett eller annat sätt. Till exempel framgår inte explicit vem som förföljer och avrättar 
kristna, till skillnad från vem som står bakom deras räddning. Detta skulle kunna 
ifrågasättas, men jag tycker inte att detta är ett särskilt stort problem av två orsaker. Dels 
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handlar det om mycket få verb, dels är det som jag tidigare nämnt ganska lätt att spåra 
processerna till en underförstådd aktör. 
 

7.1.2 Personen Konstantin och fenomenet Gud 
Gud är något vanligare som förstadeltagare än kejsar Konstantin. Men jag vill ändå påstå 
att Konstantin framstår som mer aktiv i texten än vad Gud gör. Konstantin har oftast 
rollen som talare, och det han säger påverkar saker i den yttre världen. Han framställs på 
så sätt som handlingskraftig och drivande i att det han säger blir verklighet. Han är också 
aktör för den materiella processen införde, vilket pekar på samma sak (Rehnberg 
2011:72; Holmberg & Karlsson 2006:110). Också det faktum att Konstantin enbart 
omnämns i positionen som förstadeltagare talar för att han ges en auktoritär roll 
(Rehnberg 2011:69). Detta till skillnad från Gud, som också förekommer som 
andradeltagare och i ej självständiga positioner ett antal gånger. 

 
De processer som Gud väl är förstadeltagare till är inte alls aktiva på samma sätt. Hela 
fyra gånger är han deltagare till processen visar sig. Även om denna är materiell är det 
inget särskilt drivande verb. Det används i stället för att förklara treenigheten, i vilka 
skepnader som Gud visar sig. Detta kan jämföras med den relationella processen i satsen 
(25) Gud är tre personer i en = en treenig Gud. Det materiella visar sig kan sägas 
precisera denna beskrivning. Den andra materiella processen som Gud är aktör för är 
rädda i att Gud vill rädda människorna. Här gör dock det modala hjälpverbet vill att 
rädda inte heller står i särskilt aktiv mening, utan det talar i stället om något som inte 
sker utan just nu bara finns i Guds inre. Det kan tolkas som att det är en bit kvar till 
verklig handling (se Holmberg & Karlsson 2006:65-66).20 

 
Den här skillnaden skulle kunna kopplas till en distinktion mellan det fysiska och andliga. 
Konstantin är en historisk person, en människa som de flesta nog skulle anse har funnits 
oavsett tro. Därför får han handla mer än Gud i texten. Även om Gud är central i den 
kristna tron, tillskriver man honom inte några handlingar i historien. Att inte ge Gud 
någon aktiv roll skulle kunna ses som ett sätt att undvika vinkel mot någon livsåskådning 
(Skolverket 2016:8). 
 
Med tanke på den här skillnaden mellan det fysiska och det andliga, kan det vara 
intressant att jämföra med processerna kring deltagaren Jesus. Som karaktär i texten kan 
Jesus uppfattas som en slags blandning av Guds och Konstantins roller: han är en central 
religiös karaktär som Gud, men betraktas också närmare en konkret, historisk person 
som Konstantin än vad Gud är. Jesus är främst aktör, om än en av satserna snarare 
handlar om vad han inte gör (38c) och en annan är just det abstrakta visar (40a). I den 
återstående materiella processen uppstår han (39c), vilket kan ses som mer eller mindre 
aktivt, och i ytterligare en process likställs Jesus med Gud (35b). Typen av processer för 
förstadeltagaren Jesus hamnar alltså närmare de för förstadeltagaren Gud än för 
Konstantin. 
 

7.1.3 Ej självständig Gud 
De tre delarna av treenigheten är vanliga i ej självständiga positioner, det vill säga som del 
i omständigheter eller bestämningar till deltagare (Lassus 2010:165). Det innebär att 
många satser och deltagare på något sätt är sammankopplade med någon av dessa. 
Exempelvis sats (54) Dit får människor som tror på honom komma, där honom syftar på 
Gud och deltagaren människor som tror på honom på så sätt definieras genom sitt 
förhållande till Gud. Man kan alltså säga att de kristna här definieras genom sin relation 
till Gud, så att Gud blir mer tillbakadragen än de kristna. Även Anden ges en sådan här 
abstrakt karaktär genom att vara antingen icke självständig eller andradeltagare när den 

                                                      
20 Modala hjälpverb hör till den interpersonella metafunktionen, och därför gör jag ingen djupgående 
analys av det här. Det är dock fullt relevant att ta upp eftersom det är något som visat sig av den 
ideationella analysen, och metafunktionerna är sällan helt avskilda från varandra (se Holmberg 2011:108; 
specifikt om modalitet i Fairclough 1992:160). 
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väl dyker upp. Jesus tillskrivs som sagt vissa aktiva verb men finns också i flera ej 
självständiga positioner. Återigen skulle man kunna återkoppla till läroplanen och målet 
att inte vinkla skolundervisningen mot någon särskild livsåskådning. Att låta treenigheten 
beskriva kristna snarare än själva agera kan vara ett sätt att eftersträva detta (Skolverket 
2016:8). 
 

7.2 Vilken syn på kristendomen förmedlar texten? 
Vad ger då texten för helhetsbild på kristendomen? Det går inte att säga något säkert 
utifrån ett enda textavsnitt, så resonemanget i detta avsnitt ska tolkas som en diskussion 
av tendenser, inte klara slutsatser. 
 

7.2.1 För vem är det svårt eller viktigt? 
Analysen visar att det är textens vanligaste förstadeltagare, och i föregående kapitel visar 
jag hur det fyller olika funktioner i olika satser. Jag tänker nu ta upp den funktion som 
kallas för objektiva modalitetsmetaforer (Holmberg & Karlsson 2006:69; Holmberg 
2011:108). En modalitetsmetafor är som sagt att låta en sats modifiera en annan sats 
(Holmberg & Karlsson 2006:69). En objektiv sådan med subjektet (eller förstadeltagaren) 
det döljer vem det är som gör den bedömning som ligger bakom modifieringen, genom att 
det betraktas som neutralt (Helgesson 2011:128). Enligt Fairclough kan dessa metaforer 
antingen uttrycka talarens eget perspektiv som ett universellt gällande sådant, eller 
fungera som instrument för någon annan individs eller grupps perspektiv. Oavsett vilket 
av alternativen som gäller antyder metaforen något slags maktförhållande (Fairclough 
1992:159). 
 
I två fall är de aktuella satserna anförda satser. Detta gäller sats (58b) att det är svårare 
att beskriva himlen än helvetet och (59a) Det är svårare att beskriva hur det är när man 
är lycklig än när man är olycklig. Den förstnämnda föregås av satsen Ibland säger man, 
den sistnämnda följs av satsen kan många säga. Så även om satserna konstrueras med 
det objektiva det anförs uttalandet till referenterna man och många. Dock är ju inte 
heller dessa särskilt specifika pronomen. De tydliggör alltså inte direkt vem det är som 
faktiskt gör bedömningen, även om det går att gissa sig fram till att det är främst kristna 
som gör uttalandet. 
 
De återstående två objektiva modalitetsmetaforerna är (19c) det blev viktigt att veta vad 
som var sann kristen tro och (68) Idag är det svårt att hitta en kyrka som säger detta. 
Här är det svårt att säga vem det är som avgör att det är viktigt respektive svårt. Att 
bedömaren inte framgår är egentligen inte så konstigt. En lärobok förväntas representera 
fakta, och därför vore det överraskande med subjektiva modalitetsmetaforer som jag 
tycker eller vi vet som skulle framhäva att påståendet är någons åsikt (se Holmberg 
2011:108). Däremot kan det diskuteras vilken funktion den här metaforen faktiskt har. 
Satsen (19c) framgår i kontexten som en följd av att kejsaren blev kristen och att 
kristendomen fick en ny ställning i Romarriket. Här kan metaforen alltså utläsas som att 
det är för de kristna i Romarriket som faktumet gäller, alltså en annan grupps perspektiv. 
I den senare satsen (68) går det inte att utläsa om det är författarna själva eller någon 
annan individ eller grupp som gör bedömningen, men det kopplas i alla fall till nutid via 
omständigheten Idag. 
 

7.2.2 Emfas eller nedtoning? 
Två av satserna i texten har betydelsetomt det följt av en inbäddad som-sats. Dessa är 
(32b) är det Guds kraft, Anden som åstadkommer detta och (38a) Enligt kristen tro var 
det Jesus som måste dö. Dessa som-satser räknas då som en del av andradeltagaren, det 
vill säga Anden och Jesus (Holmberg & Karlsson 2006:121; Lassus 2010:132). Den här 
konstruktionen brukar användas för att uppnå någon viss effekt, då Guds kraft, Anden 
respektive Jesus skjuts fram till vad den textuella metafunktionen skulle kalla för satsens 
rema, det som är ny information (Bolander 2012:220). Ur det perspektivet är denna 
konstruktion ett sätt att betona Jesus och Anden ytterligare. 
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Men ur ideationell synvinkel kan man också se det på ett annat sätt. I nuvarande version 
står referenterna Guds kraft, Anden och Jesus i andradeltagarposition i relationella 
processer. Samma innebörd hade kunnat uttryckas med materiella processer med dessa 
referenter som förstadeltagare, till exempel Guds kraft, Anden åstadkommer goda saker 
i världen och Jesus måste dö. Man skulle då kunna mena att deltagarna blivit mer 
framtonade, eftersom förstadeltagare är mer framträdande än andradeltagare (Rehnberg 
2011:69). Dessutom hade de i det fallet blivit aktörer, som kan anses vara den mest 
handlingskraftiga av deltagarrollerna (a.a. s. 72).  
 
Eftersom det bara handlar om två av textens satser, går det inte att göra alltför vida 
spekulationer kring detta. Men det är värt att notera, eftersom analysen av 
förstadeltagarna hade påverkats ifall referenterna Jesus och Anden hade hamnat i den 
rollen i stället. 
 

7.2.3 Man är kristen, vi vet bättre 
Det finns en viss skillnad i hur man använder pronomen i den här texten. Som framgår i 
resultatkapitlet är man en av de vanligaste förstadeltagarna i texten. Jag har också nämnt 
att kristna troligen räknas in i den grupp som ordet syftar till. Samtidigt kopplas man på 
ett ställe i texten till dåtidens kristna och brist på kunskap, där det också ställs i kontrast 
till pronomenet vi. 

 
Att läsaren skulle läsa in sig själv i referenten man (Hallesson 2011:45) motsägs av att 
texten använder vi för att inkludera sin läsare. Detta sker inte bara i ovan nämnda 
distinktion, utan även på de ställen i texten där vi förekommer som förstadeltagare: (30c) 
vi ser bara vad den åstadkommer, (31b) vi vet och (57b) för att vi ska förstå. Vi 
förekommer alltså ofta med mentala processer. Upplevaren i dessa processer kan alltså 
tänkas räkna in både talaren och lyssnaren (i det här fallet skribenten och läsaren), som 
på så sätt ges ett gemensamt ”sinne” och skils åt från man (jfr tabellen i Holmberg & 
Karlsson 2006:42). 
 
Detta kan alltså tolkas som att man är allmänheten förr i tiden, inkluderat kristna, medan 
vi är människor som lever nu och som i stort inte är kristna.21 Detta skulle kunna kopplas 
till några observationer i klassrumsstudien, nämligen att eleverna talar om kristna som 
dem till skillnad från det vi som befinner sig i klassrummet (Kittelmann Flensner 
2015:261) samt kopplar kristendomen till tradition och historia (a.a. s. 162). Lägg också 
märke till att vi är upplevare till de mentala processerna ser, vet och förstå, medan man 
är upplevare till trodde i samma mening som vi kopplas till kunskap. Vi verkar alltså 
tillskrivas större säkerhet än man, vilket kan antyda en viss värdering av att religion 
associeras till okunskap (jfr Mattlar 2008:193). 
 
Å andra sidan kan vi-et möjligtvis tolkas som ett sätt att visa att kristna ser vad också ”vi” 
ser, och har funnit en lösning till att det är så. Ur den synvinkeln skulle vi-et visa att 
läsaren kan relatera till den kristna tron, och på så sätt jobba på den inlevelse med och 
förståelse för andra människor som läroplanen talar om (Skolverket 2016:12). Här skulle 
en interpersonell analys kunna vara bättre för att undersöka saken närmare. 

 

7.3 Metoddiskussion och förslag till vidare forskning 
Min undersökning visar att SFG:s ideationella analys fungerar bra som metod för att få 
överblick av perspektiv i lärobokstext. Resultatet pekar på vissa antydningar i 
läroboksavsnittet, och det är troligt att en likadan analys på ett större material skulle visa 
på ännu tydligare mönster. Att undersöka en lärobok som helhet kan därför vara givande 
för framtida forskning. Andra intressanta inriktningar vore att studera framställningen av 

                                                      
21 Även här sker en överlappning till den interpersonella metafunktionen. Vilka referenter som inkluderas i 
ett pronomen hör egentligen till en sådan analys snarare än en ideationell (se Holmberg & Karlsson 
2006:42). Men återigen ser jag ändå ett behov av att åtminstone kommentera saken, då den har relevans 
för min analys. 
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kristendomen i olika läroböcker, alternativt att jämföra med hur olika religioner 
framställs i samma bok. En multimodal analys som inkluderar bilder skulle också kunna 
tillföra ytterligare vinklar på studien.  
 
När jag nu har arbetat med SFG har jag stött på framför allt ett problem med metoden. I 
litteraturen framgår det tydligt att anförda satser ska analyseras som egna satser (se t.ex. 
Holmberg & Karlsson 2006:86-87, 96-97). Satser som fungerar som deltagare i 
relationella processer ska däremot analyseras som deltagare enligt den litteratur jag 
använt mig av (se t.ex. Holmberg 2011:108). Det man kan fråga sig är ifall läsaren 
verkligen gör någon skillnad mellan dessa två fall när den tolkar texten. De liknar ju båda 
bundna satser på samma nivå. Värderas utsagan att Gud visar sig på tre sätt: som Fader, 
Sonen och Anden högre än värdet att Jesus dör för att människan ska räddas, trots att 
de till ytan är så lika varandra? Jag har valt att följa de riktlinjer som jag hittat i den 
litteratur som använder SFG, men det här är ett av de största frågetecknen jag kan se i 
metoden. 
 
Flera gånger i undersökningen överlappar min analys med delar av de andra 
metafunktionerna inom SFG. Att titta närmare på dessa element tror jag därför skulle ge 
en ännu fylligare och mer mångfacetterad analys, särskilt den interpersonella 
metafunktionen. Genom att till exempel titta närmare på omtal och tilltal i texten skulle 
man kunna säga något om hur läsaren inbjuds att identifiera sig med texten och dess 
innehåll. Även en modalitetsanalys skulle vara intressant, då den kan tänkas komplettera 
en ideationell analys genom att modifieringar av processer kommer fram. 
 

7.4 Slutsatser 
I det stora hela kan man säga att texten lyfter fram kristna människor, medan Gud och 
treenigheten framför allt framstår som ett mer abstrakt fenomen som kristna förhåller sig 
till. Detta kan sägas gå hand i hand med läroplanen, som säger att skolan ska vara icke-
konfessionell och inte favorisera någon särskild åskådning, samtidigt som den framhäver 
tolerans mot människor med olika religion och kulturer. Tendenserna i analysen stämmer 
inte riktigt överens med tendenserna i klassrumsstudien, men vissa detaljer i resultatet 
skulle kunna kopplas dit. En sådan sak är den distinktion som antyds mellan man, kristna 
som levde då, och vi som lever i dag och antaget typiskt inte är kristna. Detta kan sägas 
tala för min hypotes, att kristendomen skulle ges mer traditionell och historisk relevans 
än samhällelig, men tendenserna är för svaga för att helt bekräfta den. 
 
Kortfattat verkar det alltså finnas en vag antydan till icke-kristen utgångspunkt i texten, 
men den ger överlag en positiv bild av kristna som troende människor, medan de för tron 
centrala Gud, Jesus och Anden tonas ner en aning. En utökad analys med större material 
eller kompletterande analysmetoder skulle mycket troligt ge en tydligare bild. 
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Bilaga 1: Textens satser 
Meningarna är numrerade efter den ordning de kommer i texten. Varje enskild sats är 
markerad med meningens nummer följt av en bokstav (a, b, c osv). Inbäddade satser, 
utan egna satsegenskaper, är markerade med hakparenteser. Rubrikerna finns med för 
att visa styckesindelningen, men räknas inte som fullständiga satser och har därför inte 
analyserats. 
 
(rubrik) De första gudstjänsterna, prästerna och biskoparna 
 
(1) De [som kom till de första kristna församlingarna] var ofta slavar och människor från 
de lägre samhällsklasserna. 
 
(2a) De tilltalades av budskapet (2b) att alla människor är lika mycket värda (2c) om man 
så var slav, rik, fattig, man, kvinna, jude eller grek. 
 
(3) Men även rika personer blev kristna och då framför allt kvinnor. 
 
(4a) Gudstjänsterna var enkla och (4b) innehöll sång, bön och läsning ur de brev [som 
Paulus skickat]. 
 
(5a) Man drack vin och (5b) åt bröd (5c) för att minnas Jesus. 
 
(6a) Några medlemmar i församlingen utsågs (6b) till att ta mer ansvar än andra. 
 
(7) Dessa personer blev biskopar och präster. 
 
(8) Detta skedde redan på 100-talet. 
 
(9a) För att bli medlem i församlingen (9b) måste man vara döpt, och (9c) dopet utförde 
biskoparna och prästerna. 
 
 
(rubrik) Svåra förföljelser 
 
(10a) År 64 brann Rom och (10b) kejsaren skyllde på de kristna. 
 
(11) I samband med de förföljelser [som uppstod] dog antagligen både Paulus och Petrus. 
 
(12) De kristna [som dog för sin tro] kallas för martyrer. 
 
(13) I slutet av 200-talet ville den dåvarande kejsaren slutligen utrota alla kristna. 
 
(14) De [som inte tillbad och visade vördnad för kejsaren] avrättades. 
 
(15a) Många kristna vägrade, (15b) andra blev rädda och (15c) övergav sin tro eller (15d) 
höll den hemlig. 
 
 
(rubrik) Religionsfrihet på 300-talet 
 
(16a) I början av 300-talet skedde en stor omsvängning, och (16b) förföljelserna 
upphörde helt. 
 
(17) Det berodde på [att den romerske kejsaren Konstantin blev kristen]. 
 
(18a) Han införde religionsfrihet, och (18b) helt plötsligt kunde människor utöva den 
religion de själva ville. 
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(19a) Nu när kejsaren var kristen (19b) fick kristendomen en helt ny ställning i 
romarriket, och (19c) det blev viktigt att veta vad [som var sann kristen tro]. 
 
(20) Därför sammankallade kejsar Konstantin biskopar och präster till ett möte år 325. 
 
(21a) De träffades i Nicea i Turkiet (21b) för att skriva en trosbekännelse. 
 
(22) En trosbekännelse är en text [som sammanfattar tron]. 
 
(23) Än idag används trosbekännelsen från Nicea i kyrkor runt hela världen. 
 
 
(rubrik) En treenig Gud 
 
(24a) Deltagarna vid kyrkomötet år 325 kom fram till (24b) att Gud visar sig på tre sätt, 
som Fader, Son och Ande. 
 
(25) Gud är alltså tre personer i en = en treenig Gud. 
 
(26) 1. Gud visar sig som en fader, [som bryr sig om sina barn]. 
 
(27) 2. Gud visar sig som Jesus, [som kallades för Guds son]. 
 
(28) 3. Gud visar sig också som Anden. 
 
(29) Ordet Ande skulle kunna översättas med kraften, den kraft [som är Gud]. 
 
(30a) Anden syns inte, (30b) den är som vinden, (30c) vi ser bara vad den åstadkommer. 
 
(31a) När träden vajar (31b) vet vi anförd sats (31c) att det beror på vinden.  
 
(32a) När goda saker händer i världen (32b) är det Guds kraft, Anden, [som åstadkommer 
det], (32c) menar kristna. 
 

(textruta) 

(33a) På Jesu tid hade man inte den kunskap vi har idag, (33b) om att ett barn ärver 
egenskaper från både mamma och pappa, och dessutom från tidigare släktled som farfar 
eller mormor. 

(34a) Då trodde man (34b) att sonen var en exakt kopia av pappan och inget annat. 

(35a) För att visa (35b) att Jesus var Gud (35c) kallade man honom därför för Guds son. 

 

(rubrik) Varför måste Jesus dö? 

(36a) Enligt Nya testamentet hade människorna gång på gång glömt bort Gud och (36b) 
brutit mot överenskommelser [som slutits]. 

(37) Därför måste något ske. 

(38a) Enligt kristen tro var det Jesus [som måste dö] (38b) för att det skulle bli bra 
mellan människan och Gud, (38c) även om Jesus inte gjort något fel. 
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(rubrik) Jesus uppstår från döden – det är viktigast 

(39a) I Nya testamentet berättas (39b) att Jesus läggs i en grav efter korsfästelsen, men 
(39c) att han på den tredje dagen uppstår från de döda. 

(40a) På det sättet visade Jesus (40b) att döden kunde besegras. 

 (41a) Döden är enligt kristen tro människans värsta fiende, men (41b) den människa 
[som tror på Jesus] kommer att besegra döden och (41c) få evigt liv. 

 

(rubrik) Gud är kärleken 

(42a) Kärlekstemat återkommer i hela den kristna tron: (42b) Gud älskar världen och 
människorna och (42c) vill rädda dem från ondskan. 

(43a) I Nya testamentet beskrivs Gud så här: 

 

(rubrik) Sammanfattning 

(44a) Det tog flera hundra år (44b) innan den kristna tron blev fastställd.      

(45a) Kristna levde utspridda i Romarriket och (45b) periodvis förföljdes de svårt för sin 
tros skull. 

(46) Många led martyrdöden. 

(47a) När kejsar Konstantin blev kristen i början av 300-talet (47b) ändrades 
förhållandena plötsligt. 

(48a) Kejsaren bestämde (48b) att religionsfrihet skulle råda i hela riket. 

(49a) För att göra klart vad som var kristen tro (49b) sammankallade Konstantin 
biskopar och präster till ett möte i staden Nicea år 325. 

(50a) I en trosbekännelse förklarades (50b) att Gud visar sig i tre personer: Fadern, 
Sonen (Jesus) och Anden, och (50c) det kallas för treenighet. 

(51a) Andra viktiga delar i kristen tro är [att Jesus dör [för att människan ska räddas]] 
och [när Jesus uppstår från döden] visar han [att döden kan besegras.] 

 

(rubrik) Vad är himmel och vad är helvete? 

(52) Vad sägs i Nya testamentet om himmel och helvete?   

 (53) Himlen är den plats [där Gud finns med sina änglar.]   

(54) Dit får människor [som tror på honom] komma. 

(55) Himlen är för troende människor ett tillstånd, inte en konkret plats, utan mötet med 
Gud. 
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(56) Genom årtusenden har människor fantasifullt försökt beskriva himlen i sånger, 
texter och bilder. 

(57a) Konkreta bilder har används (57b) för att vi ska förstå, men (57c) de är symboler. 

(58a) Ibland säger man (58b) att det är svårare [att beskriva himlen än helvetet].  

(59a) Det är svårare [att beskriva [hur det är när man är lycklig] än [när man är olycklig]] 
(59b) kan många säga. 

 

(rubrik) Ordet helvete finns inte i Bibeln 

(60) Ordet helvete finns inte i Bibeln. 

(61a) I stället används ordet Gehenna och (61b) det förekommer tolv gånger. 

(62a) Gehenna är en plats i södra Jerusalem [där man för 2 700 år sedan offrade barn]. 

(63a) Det blev för Jesus en symbol för en plats [där ondskan bor], en plats utan Gud och 
(63b) därför blev det motsatsen till himlen. 

(64a) Under medeltiden predikades i kyrkor om (64b) att helvetet var Satans rike. 

(65) Det står inte i Bibeln. 

(66a) Där står (66b) att i Gehenna hålls ondskan fången, enkelt uttryckt.  

(67) Men kyrkan har under många hundra år hotat med straffet i helvetet [för de 
människor [som inte tror]]. 

(68) Idag är det svårt [att hitta en kyrka [som säger detta]]. 

(69a) Helvetet beskrivs i stället [som ett tillstånd utan Gud] och (69b) det kan många 
finna redan här i vår värld. 
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Bilaga 2: Processanalys 
 

Materiella Processer 
 Förstadeltagare 

(aktör) 
Process22 Andradeltagare Omständighe

ter 
Mål Utsträckning Mottagare 

5a Man drack  vin   

5b (Man) åt  bröd   

6a - utsågs Några medlemmar 
i församlingen 

   

6b (till att) ta   mer ansvar än 
andra 

  

8 Detta skedde    redan på 100-
talet 

9c biskoparna och 
prästerna 

utförde dopet    

10a Rom brann    År 64 

11 både Paulus och 
Petrus 

dog antagligen    I samband 
med de 
förföljelser 
som uppstod 

13 den dåvarande 
kejsaren 

ville slutligen 
utrota 

alla kristna   I slutet av 200-
talet 

14 - avrättades Den som inte 
tillbad och visade 
vördnad för 
kejsaren 

   

15c andra övergav sin tro    

16a en stor 
omsvängning 

skedde    I början av 
300-talet 

16b förföljelserna upphörde helt     

18a Han införde religionsfrihet    

18b människor kunde utöva  den religion 
de själva ville 

 helt plötsligt  

19b kristendomen fick  en helt ny 
ställning 

 i romarriket 

21a De träffades    i Nicea i 
Turkiet 

21b (för att) skriva en trosbekännelse    

23 - används trosbekännelsen 
från Nicea 

  Än idag 
|i kyrkor runt 
hela världen 

                                                      
22 Processkärnan markeras med understrykning i samtliga scheman. 
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24b (att) Gud visar sig    på tre sätt, 
som Fader, 
Son och Ande 

26 Gud visar sig    som en fader, 
som bryr sig 
om sina barn 

27 Gud visar sig    som Jesus, som 
kallades för 
Guds son. 

28 Gud visar sig också     
som Anden. 

31a träden vajar    När 

32b goda saker händer    När 
|i världen 

33 (om att) ett barn ärver egenskaper   från både 
mamma och 
pappa 
|från tidigare 
släktled som 
farfar eller 
mormor. 

35a (För att) visa     

36b [människorna] (hade) brutit 
mot 

överenskommelser 
som slutits 

   

37 något måste ske     

38c (även om) Jesus inte gjort  något fel   

39b (att) läggs Jesus   i en grav 
|efter 
korsfästelsen 

39c (att) han uppstår    från de döda 
|på den tredje 
dagen 

40a Jesus visade    På det sättet  

40b (att) kunde 
besegras 

döden    

41b den människa 
som tror på 
Jesus 

kommer att 
besegra 

döden    

41c (den människa 
som tror på 
Jesus) 

(kommer att) 
få 

evigt liv    

42c (Gud) vill rädda dem   från ondskan 

45b - förföljdes de   Periodvis 
|svårt 
|för sin tros 
skull 

47b förhållandena ändrades    plötsligt 
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50b (att) Gud visar sig    i tre personer: 
Fadern, Sonen 
(Jesus) och 
Anden 

54 människor som 
tror på honom 

får komma    Dit 

57a - har används Konkreta bilder    

66b (att) hålls fången ondskan   i Gehenna 

69b många kan finna det   redan här i vår 
värld 

 

Mentala processer 
 Förstadeltagare 

(upplevare) 
Process Andradeltagare 

(fenomen) 
Omständigheter 

2a De tilltalades av budskapet  

5c (för att) minnas Jesus  

15a Många kristna vägrade   

15d (andra) höll hemlig den  

30a - syns inte Anden  

30c vi ser bara vad den åstadkommer  

31b vi vet [anförd sats]  

34a man trodde  [anförd sats] Då 

36a människorna hade glömt 
bort 

Gud Enligt Nya testamentet 
|gång på gång 

42b Gud älskar världen och människorna  

46 Många led martyrdöden  

57b (för att) vi ska förstå   

 

Relationella processer 

Attributiva 
 Förstadeltagare (bärare) Process Andradeltagare 

(attribut) 
Omständigheter 

2b (att) alla människor  är lika mycket 
värda 

 

3 (även) rika personer 
framför allt kvinnor 

blev  kristna  

4a Gudstjänsterna var enkla  

4b (Gudstjänsterna) innehöll sång, bön och 
läsning ur de 
brev som Paulus 
skickat. 

 

9a (För att) bli medlem i 
församlingen 

 

9b man måste vara döpt  
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15b andra  blev rädda  

17 Det berodde på att den 
romerske 
kejsaren 
Konstantin blev 
kristen 

 

19a kejsaren var kristen Nu när 

19c det 
att veta vad som var sann 
kristen tro 

blev viktigt  

25 Gud är alltså tre personer i en 
= en treenig 
Gud 

 

30b den är som vinden  

31c (att) det beror på vinden  

33a man hade inte den kunskap vi 
har idag 

På Jesu tid 
 

38b (för att) det skulle bli  bra mellan 
människan och 
Gud 

 

44a Det tog flera hundra år  

47a kejsar Konstantin blev kristen När 
|i början av 300-talet 

55 Himlen är ett tillstånd, 
inte en konkret 
plats, 
utan mötet med 
Gud 

för troende människor 

57c de är symboler  

58b (att) det 
att beskriva himlen än helvetet 

är svårare  

59a Det 
att beskriva hur det är när man 
är lycklig än när man är 
olycklig 

är svårare  

63a Det blev en symbol för 
en plats där 
ondskan bor, en 
plats utan Gud 

för Jesus 

68 det 
|att hitta en kyrka som säger 
detta 

är svårt  Idag 

 

 

Identifierande 
 Förstadeltagare (utpekad) Process Andradeltagare 

(värde) 
Omständigheter 
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1 De som kom till de första 
kristna församlingarna 

var ofta slavar och 
människor från 
de lägre 
samhällsklasserna 

 

2c man var slav, rik, fattig, 
man, kvinna, 
jude eller grek 

 

7 Dessa personer blev biskopar och 
präster 

 

12 De kristna som dog för sin tro kallas för martyrer  

22 En trosbekännelse är en text som 
sammanfattar 
tron 

 

29 Ordet Ande skulle kunna 
översättas 
med 

kraften, den kraft 
som är Gud 

 

32b det är Guds kraft, 
Anden som 
åstadkommer det 

 

34b (att) sonen var en exakt kopia av 
pappan och inget 
annat 

 

35b (att) Jesus var Gud  

38a det 
 

var Jesus som måste 
dö 

Enligt kristen tro 

41a Döden är människans 
värsta fiende 

enligt kristen tro 

50c det kallas för treenighet  

51a Andra viktiga delar av kristen 
tro 

är att Jesus dör för 
att människan 
ska räddas och 
|när Jesus 
uppstår från 
döden visar han 
att döden kan 
besegras 

 

53 Himlen är den plats där 
Gud finns med 
sina änglar 

 

62a Gehenna är en plats i södra 
Jerusalem där 
man för 2 700 år 
sedan offrade 
barn 

 

63b det blev motsatsen till 
himlen 

 

64b (att) helvetet var Satans rike  
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Existentiella 
 Förstadeltagare (det 

existerande) 
Process Omständigheter 

42a Kärlekstemat återkommer i hela den kristna tron 

45a Kristna levde utspridda i Romarriket 

48b (att) religionsfrihet skulle råda i hela riket 

60 Ordet helvete finns inte i Bibeln 

61b det förekommer tolv gånger 

64b Det står inte i Bibeln 

 
 

Verbala processer 
 Förstadeltagare 

(talare) 
Process Andradeltagare 

 
Omständigheter 

Lyssnare Utsaga Talmål 

10b kejsaren skyllde på   de kristna  

20 kejsar 
Konstantin 

sammankallade 
till 

biskopar 
och präster 

 ett möte år 325 

24a Deltagarna vid 
kyrkomötet år 
325 

kom fram till  [anförd 
sats] 

  

32c kristna menar     

35c man kallade för  Guds son honom  

39a - berättas  [anförd 
sats] 

 I Nya testamentet  

43a - beskrivs  [anförd 
sats] 

Gud I Nya testamentet 
|så här 

44b - blev fastställd   den 
kristna 
tron 

innan 

48a Kejsaren bestämde  [anförd 
sats] 

  

49a (För att) göra klart  vad som 
var sann 
kristen tro 

  

49b Konstantin sammankallade 
till 

biskopar 
och präster 

 ett möte i staden Nicea 
|år 325  

50a - förklarades  [anförd 
sats] 

 I en trosbekännelse 

52 - sägs  Vad om 
himmel 
och 
helvete? 

i Nya testamentet 



 

40 
 

56 människor har försökt 
beskriva 

  himlen Genom årtusenden 
|fantasifullt 
|i sånger, texter och 
bilder 

58a man säger  [anförd 
sats] 

 Ibland 

59d många kan säga     

61a - används  ordet 
Gehenna 

 I stället 

64a - predikades om  [anförd 
sats] 

 Under medeltiden 
|i kyrkor 

66a - står  [anförd 
sats] 

 Där 
|enkelt uttryckt 

67 kyrkan har hotat med  straffet i 
helvetet 
för de 
människor 
som inte 
tror 

 under många 
hundra år 

69a - beskrivs som  ett tillstånd 
utan Gud 

Helvetet i stället 

 
 


