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Abstract  
I detta examensarbete undersöker jag hur de två första skapelseberättelserna i Bibeln samt 

skapelseberättelserna i den babyloniska och kanaáneiska mytologin skildras i läromedel på 

1960-, 1990- och 2000-talet. Syftet med studien var att undersöka hur skapelseskildringarna i 

första Mosebok skildras i läromedlen samt om de jämförs med tidigare skapelseberättelser i 

Främre Orienten. Studien syftade även till att se huruvida det skett förändringar i skildringen 

under årtiondena. I min bakgrund kommer jag först att presentera en överblick över den 

samhälleliga och religiösa kontexten som de människor i den dåtida främre orienten verkade i. 

Då detta är tillkomstområde för skapelseberättelserna i Enuma Elish, den kanaáneiska 

mytologin och Genesis syftar min presentation till att lättare kunna förstå hur de kan ha 

påverkat varandra. Metoden jag valde att använda är en komparativ kvalitativ analys av tre 

läromedel från 1960-talet, tre från 1990-talet och tre från 2000-talet. Resultatet har därefter 

presenterats i enlighet med den systematiserande undersökningsmetod jag har använt mig 

av. Syftet med den systematiserande undersökningen var att få en tydlig översikt över möjliga 

förändringar men även för att på ett enkelt sätt kunna behandla resultatet. Studiens resultat 

visade att läromedel på 1960-talet hade tydligare skildring och mer historiskt innehåll, medan 

på 1990-talet skildras den bibliska skapelsen mer som en saga med få texter om den historiska 

bakgrunden. Fokus i läromedel på 2000-talet låg på att skildra syftet med 

skapelseberättelserna mer än dess innehåll. 

 

Abstract 

In this essay, I examine how the first two creation stories in the Bible and creation stories of 

the Babylonian and Canaanean mythology are portrayed in the teaching materials in the 

1960s, 1990s and 2000s. The purpose of the study was to investigate if the creation stories in 

Genesis are mentioned in the school textbooks and if they are compared with earlier creation 

stories in the Near East. The study also aimed to see whether there have been changes in the 

portrayal over the decades. In my background, I will first present an overview of the social 

and religious context in which the people of the contemporary Near East lived in. As this is 

the geographical area of origin for the creation stories in the Enuma Elish, the Canaanean 

mythology and Genesis, the purpose of my background presentation is to make it easier to 

understand how they may have influenced each other. The method I chose is a comparative 

qualitative analysis of three teaching materials from the 1960s, three from the 1990s and three 

from the 2000s. The result is then presented in accordance with the systematizing research 

method I have used. The purpose of systematizing the survey was to get a clear overview of 



 

possible changes, but also as an easy way to process the results. The study results showed that 

the study materials in the 1960s had clearer depiction and more historical content, while  

in the 1990s the biblical creation are more described like a fairy tale, with few texts about the 

historical content. The focus of the study materials in the 2000s was on portraying the purpose 

of the creation stories over the content. 

 

Nyckelord: Skapelsen – Genesis – Gamla testamentet – Enuma Elish – Kanaáneisk mytologi 

– grundskolan senare år – läroboksanalys  

 

Keywords: Creation - Genesis - Old Testament - Enuma Elish - Canaanite mythology - 

primary education in recent years - textbook analysis 
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1 Inledning 
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord…” (1 Mos 1:1) så börjar första 

skapelseberättelsen i Bibeln, den bok många miljontals människor lever efter. De värderingar 

som förmedlas i Bibeln ligger till grund för den etik som många människor handlar och lever 

efter. 

Som kristen är Bibeln ett rättesnöre, en bok jag vänder mig till för vägledning. Jag har genom 

åren nött sidorna, analyserat texterna och fördjupat mig i karaktärerna, men jag har aldrig 

tidigare reflekterat över dess början: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord
 
” (1 Mos 

1:1). Mitt intresse för innehållet i skapelsen som beskrivs Genesis, 1 Mos 1:1–2:4 och 1Mos 

2:4 – 2:24 väcktes först när jag fick veta att det finns teorier om att de skapelseberättelserna 

bär likhet med skapelseberättelser från tidigare religioner i främre orienten.  

I kursplanen för religionskunskap på grundskolans senare år kan vi i det centrala innehållet 

läsa att undervisningen i religionskunskap skall behandla: ”Centrala tankegångar och 

urkunder inom kristendomen” 
1
  

Då jag idag arbetar som lärare kommer jag i daglig kontakt med läroböcker och dess innehåll. 

Jag kan med det skrivet inte dra mig till minnes att jag läst om de bibliska 

skapelseberättelserna eller andra skapelseberättelser från samma region i dessa böcker. Av 

den anledningen är jag intresserad av att undersöka om och hur de bibliska 

skapelseberättelserna tas upp i läroböcker för grundskolans senare år. Samt om det kan finnas 

innehåll av de andra två nämnda skapelseberättelserna. 

1.1 Syfte och frågeställning 

De två skapelseberättelserna i Genesis, kanaáneiska samt babyloniska skapelseberättelserna 

har sitt ursprung från ett närliggande geografiskt område, den främre orienten. Det finns 

teorier om att de gammaltestamentliga textförfattarna var influerade av de tidigare existerande 

skapelseskildringarna. Den här uppsatsen undersöker hur de bibliska skapelseberättelserna 

presenteras i läroböcker som används på grundskolans senare år. Detta delvis för att redogöra 

för vilken hänsyn som tas till andra skapelseberättelser som fanns i området men även för att 

kunna se huruvida framställningen av skapelseberättelserna förändrats över tid.  

 

 

                                                 
1
 http://www.skolverket.se 2015-10-28 

http://www.skolverket.se/
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För att besvara mitt syfte utgår jag ifrån följande frågeställningar: 

 Hur presenteras den bibliska skapelseberättelsen i läroböcker från 1960-, 1990- och 

2000-talet i ämnet religion på grundskolans senare år? 

 Hur framställs eventuella likheter och olikheter i dessa läroböcker mellan den bibliska 

skapelseberättelsen och tidigare skapelseberättelserna i främre orienten? 

 

1.2 Disposition 

I min uppsats har jag försökt summera skapelseberättelserna i Genesis och dess ursprung för 

att sedan kunna redogöra för mitt resultat i min läroboksanalys. Detta gör jag genom att ha en 

kort genomgång av den samhälleliga och religiösa kontexten bland det babyloniska, 

kanaáneiska och israelitiska folket. Jag presenterar även utdrag ur urkunder och hur de kan 

tolkas för att man lättare ska kunna se tydliga paralleller religionerna emellan.  

Jag genomför en komparativ kvalitativ analys av nio läroböcker från 1960-, 1990- och 2000-

talet. Resultatet är sedan presenterat kronologisk, i enlighet med den systematiserande 

undersökningsmetod jag har använt mig av. 

 Resultatet visar först skildringar över de bibliska skapelseberättelserna för att sedan 

presentera eventuella skildringar över de babyloniska och kanaáneiska skapelsemyterna.   

Avslutningsvis diskuterar jag mitt resultat och vad det kan innebär för kunskapsinlärningen i 

ämnet religionskunskap för grundskolans senare år. 

1.3 Begreppsförklaring   

Orden som följer i ordförklaringen omnämns i de Babyloniska och Kanaáneiska urkunderna. 

Det finns även med namn på folkslag och byggnader för att lättare kunna förstå den 

samhälleliga och religiösa kontexten där dessa urkunder uppkommit. För att inte 

ordförklaringen ska uppta allt för många sidor har jag valt att endast nämna de gudar som 

spelar huvudrollen i skapelseeposen. 
2
 

Amori’ter, amoréer, forntida folk i Syrien och Mesopotamien. Ca 2000 – ca 1600 före vår 

tidräkning tog Amori’ter över ledningen i Syrien, Palestina, Babylonien och Assyrien. I 

Gamla Testamentet nämns Amori’ter som ett folk i Palestina före israeliterna. 

                                                 
2
 Begreppsförklaringen är tagen ur Karen Armstrongs bok ”Historien om Gud”.  
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Akka’der, forntida östsemitiskt folkslag, som tidigt under 3:e årtusendet f.v.t. grundade 

stadsriken kring Eufrat–Tigris-området i nuvarande Irak 

Baal (hebreiska), västsemitisk regn- och fruktbarhetsgud. Baals död och återuppståndelse 

symboliserade årstidens växlingar. I Gamla Testamentets Konungaböcker representerar Baal 

den gamla kanaáneiska religionens gud som förledde judarna och deras konungar till ständiga 

avfall från Jahve. Särskilt känd är profeten Elias kamp mot Baals profeter på berget Karmel. 

Enuma Elish [e:´numa e:´liʃ], Babyloniens skapelseepos, som fått sitt namn av verkets två 

första ord. Enuma Elish som betyder ”när ovan”, kan ha tillkommit under Nebukadnessar I:s 

regeringstid på 1100-talet f.v.t., men en datering till 1700-talet f.Kr. kan inte uteslutas. 

Berättelsen var nedtecknad på sju lertavlor.  

Mana [ma’na] (melanesiska), övernaturlig kraft i människor, föremål och handlingar. Allt 

som väcker förvåning eller skiljer sig från det vanliga ansågs vara mana. Vare sig det gäller 

ett ovanligt format träd, en människa som har bra hand med djur eller starka vindar. 

Företeelsen upptäcktes under 1800-talet av upptäcksresande i Melanesien. 

Marduk, skapelsegud, stadsgud i Babylon. Under Hamrabi (1700-talet f.v.t.) blev Marduk en 

stor gud, och under Nebukadnessar I (1124–1103 f.v.t.) upphöjdes han till Babyloniens 

övergud. Vishet och besvärjelsekonst var viktiga drag hos Marduk. Hans symboldjur var 

draken. Marduk ansågs ha skapat himmel och jord av Tiamat, som han dödat. 

Mesopotamien, traditionell benämning på landet mellan floderna Eufrat och Tigris, delvis 

även områdena öster och väster om Eufrat. När benämningen Mesopotamien infördes av 

grekerna under Alexander den store användes den i huvudsak endast för norra delen av detta 

område, motsvarande Assyrien; södra delen kallades Babylonien. 
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Sumer, historiskt område i södra Irak, i stort sett obebott till 5000-talet f.v.t., då 

konstbevattning gjorde den torra alluvialslätten mellan Eufrat och Tigris brukbar. Under 

Urukperioden (ca 5300–3200 f.v.t.) började städer växa fram och handeln blomstrade. Under 

den tidig dynastiska perioden (ca 2900–2350 f.v.t.) var Sumer uppdelat i fristående stadsstater 

med egna kungar och huvudgudar. Utgrävningar har lett till betydande fynd av arkitektur 

(framför allt tempel), konst och inskrifter. Efter det semitiska Akkadriket fick sumererna en 

renässans under den 3:e dynastin av Ur (ca 2100–2000 f.v.t.), som skapade ett stort rike i 

södra och mellersta Mesopotamien. 

Ugarit [ʉgari: ‘t], arabiska Ras Shamra, forntida stad i Syrien, 10 km norr om Latakia. Ugarit 

hade sin storhetstid under den sena bronsåldern (ca 1600–1200 f.v.t.), under först egyptisk, 

sedan hettitisk överhöghet. Kungapalatsen innehöll arkiv med brev och handlingar och i 

översteprästens hus fann man ett bibliotek med religiösa texter, skrivna på framför allt 

ugaritiska. Dessa är vår viktigaste källa rörande kanaáneisk religion. 

Ziqqurat [svenskt uttal sikɵrɑ:’t], zikkurat, trappstegsformat tempeltorn som utgjorde ett 

karakteristiskt inslag i alla betydande städer i Mesopotamien ca 2100–550 f.v.t.. En ziqqurat 

bestod av tre till sju massiva, på varandra byggda och successivt mindre platåer av soltorkat 

tegel som armerats med vassmattor. På ziqqurater förrättades en del av städernas officiella 

kult och under den senare delen av perioden troligen också astronomiska observationer. 

Förebilden till det s.k. Babels torn kan ha varit ziqquraten Etemenanki i Babylon. 
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2 Bakgrund 
I min bakgrund kommer jag först att presentera en överblick över den samhälleliga kontexten 

som de människorna i den dåtida främre orienten verkade i. Detta är tillkomstområde för 

skapelseberättelserna i Enuma Elish, den kanaáneiska mytologin och Genesis. Detta för att ge 

en bild av hur människorna som skrev verken levde. Jag kommer även kort redogöra för 

upptäckten av de babyloniska och kanaáneiska skrifterna och hur de påverkar synen på 

texterna i Gamla testamentet. I min bakgrund av de bibliska skapelseberättelserna kommer jag 

gå igenom dess källor, språk samt uppbyggnad för att på så sätt tillhandahålla information så 

att man lättare är i stånd att förstå dess innehåll.  

Jag har i min studie fokuserat på innehållet av skapelseberättelserna i första Mosebok. Det 

finns ytterligare skildringar av skapelsen i Psaltaren i Bibeln och i Jobs bok kap 38, men för 

att avgränsa mitt arbeta har jag valt att inte ha med den berättelsen. I valet av 

skapelseberättelser från Främre Orienten valde jag att fokusera på den babyloniska och 

kanaáneiska mytologin. Anledningen till detta är att de benämns i bibliska källor och har haft 

betydelse för bibelvetenskaplig forskning. 
3
 

2.1 Skapelsemyterna 

I det forntida Främre Orienten handlade skapelseberättelserna om tillbedjan. Texterna 

berättades inte som sagor utan lästes upp vid de årliga religiösa högtiderna för att bevara 

samhällsskicket och skydda lag och ordning i livet mot hotet från de upplösande krafterna. 

Syftet med dessa skapelseberättelser var alltså inte att få en förklaring till hur jorden kom till 

utan en önskan att till varje pris bevara kontrollen över de fientliga gudarna och öden som 

ständigt hotade dem med förintelse. En del forskare tror att det genomfördes ett rituellt drama 

för att återuppliva det urgamla mytologiska skeendet. Om de iscensatte gudarnas 

skapelsehandling och uttalade de rätta formlerna under rätt tid på året, så skulle det garantera 

nytt liv och ny kraft i naturen. Genom de rituella handlingarna skulle skapelsemyterna på ett 

magiskt sätt förnya skapelsehandlingarna. 
4
 

 

                                                 
3
 Wikander (2014) s.6 

4
Keeley, Robin m.fl.(1985). Kristen tro: En illustrerad handbok. EFS förlaget, Stockholm, s.207 
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2.2 Babylonien 

2.2.1 Religionens uppkomst och utveckling i Babylonien 

Det gamla Mesopotamien präglades av andlighet. Flodslätterna kring Eufrat och Tigris, i det 

som är nuvarande Irak, var ett område som befolkades så tidigt som på 4000-talet f.v.t. av 

sumererna.
5
 Det var även sumererna som uppfann kilskriften så tidig som på 3000-talet f.v.t.. 

Babylon var tillsammans med Egypten ett av civilisationens första center i Mellanöstern. Där 

fanns välordnade städer som styrdes av kungar och präster.
 6

  I städer som Ur, Uruk och Kish 

utformade sumererna sin kilskrift och utvecklade en imponerande lagstiftning.
 7

 Man byggde 

även tempel och säregna tempeltorn, zikkurrater som kunde vara upp till 50m höga. 
8
 Inte 

långt därefter invaderades landet av de semitiskt-talande akkaderna men runt 2000 f.v.t., 

erövrade amoriterna den sumerisk-akkadiska civilisationen och utsåg Babylon till sin 

huvudstad. 
9
 Det var först 500 år senare som assyrierna slog sig ner i det närbelägna Assur för 

att slutligen erövra själva Babylon. Den babyloniska traditionen, som skapades av att dessa tre 

kulturer, kom att påverka religionen och mytologin även i Kanaan – det land som skulle bli de 

forntida israeliternas förlovade land. 
10

 

Liksom andra forntida folkslag så gav babylonierna äran av sina kulturella storverk till 

gudarna – de gudar som hade uppenbarat det rätta levnadssättet för de mystiska förfäderna. 

De trodde till och med att Babylon i själva verket var en avbild av himlen och varje tempel i 

deras stad var kopior av himmelska palats. Från och med 1600-talet f.v.t. högtid hölls denna 

länk till gudavärlden genom det årliga nyårsfirandet som hölls i den heliga staden Babylon. 

Under detta nyårsfirande, som hölls i nisan: vår april, kombinerade man det andliga med 

maktutövandet i landet och lät under högtidliga former insätta kungen på tronen och fastställa 

hans styre för ytterligare ett år. Babylonierna ansåg dock att den politiska stabiliteten endast 

kunde fortskrida om gudarna var delaktiga, eftersom det var gudarna som hade skapat världen 

och dess ordning ur ett ursprungligt kaos. 
11

 

                                                 
5
 Armstrong, Karen (2000). Historien om Gud. Forum, Stockholm, s.18 

6
 Alexander, Pat och David m.fl.(2003). Libris stora Handbok till Bibeln. Libris, Stockholm, s.456 

7
Armstrong (2000) s.18 

8
 Alexander (2003) s.456 

9
 Coogan, Michael D (2006). The Old Testament: a historical and literary introduction to the Hebrew scripture.    

Oxford University Press, Inc, New York, s.56 

10
 Armstrong (2000) s.18 

11
 Ibid  
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Under de följande 11 dagarna fortsatte firandet i olika rituella handlingar. Genom att slakta ett 

offerdjur tog man död på det gamla året, därefter återskapades kaoset genom att man 

förödmjukade kungen offentligt och man iscensatte en strid som skulle illustrera gudarnas 

kamp mot förstörelsens kraft. 
12

 

Det var genom dessa symboliska handlingar som det babyloniska folket kunde ta emot den 

heliga kraften, mana, som deras storslagna civilisation var så beroende av. Hela civilisationen 

riskerade att raseras och falla offer för oordningens och upplösningens krafter om man inte 

genomförde ritualerna. 
13

 

2.2.2 Enuma Elish – när ovan 

De sju tavlorna av Enuma Elish upptäcktes vid utgrävningar av Ninive 1849 och anses vara 

verket av en enskild författare. I dennes ögon var Babylon och Babylonien världens centrum, 

vilket han till varje pris försöker framhäva i sitt verk. Genom att framställa skapelsen får 

författaren en möjlighet att framlägga sina ideologiska idéer om världen kring honom. 
14

  

På den fjärde dagen av det babyloniska nyåret tågade prästerna och sångarna in i sina tempel 

för att sjunga Enuma Elish, ”när ovan”, det episka poemet som skildrade gudarnas seger över 

kaos. Syftet med intåget var inte att redogöra för livets uppkomst på jorden utan för att 

frammana ett stort mysterium och frigöra dess heliga kraft. Eftersom ingen närvarat då jorden 

skapades ansåg man att någon exakt skildring av händelseförloppet var omöjlig. Myten och 

symbolen var därför det enda passande uttrycksmedlet för jordens skapelse. 
15

  

Verket tar upp många allmänna och osammanhängande idéer, men den specifika 

sammanställningen av dessa avspeglar en social bakgrund och en historisk situation. Eposet 

tar upp en rad teologiska och politiska uppfattningar som användes för att legitimera visa 

förekommande företeelser.
 16

  

2.2.3 Skapelsen enligt Enuma Elish 

I begynnelsen skapades gudarna i par ur en formlös vattenmassa – en substans som var 

gudomlig i sig. Innan både gudar och människor kom till hade denna heliga urmateria funnits 

sedan evig tid. Kaos rådde likt en enda sörja där allt saknade gränser, karaktär och identitet:  

                                                 
12
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13
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14
Wikander, Ola (2005). Enuma Elish: det babyloniska skapelseeposet. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 
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När ovan himlen inte hade kallats och nedan jorden inte nämnts vid namn (E.E:1) 

Hade inga betesmarker samlats inga stråbäddar fanns. När inga gudar hade blivit till, inga namn 

nämnts och inga öden bestämts. 
17

 (E.E:5) 

 

Ur denna ursprungliga ödslighet uppstod tre gudar. Apsu (flodens sötvatten), hans hustru 

Tiamat (havet) och Mammu 
18

. Det finns dem som menar på att Tiamat och Mammu var en 

och samma gud. Mammu är en svåröversättlig term som provisoriskt kan förklaras som ”den 

skapande”. Men Mammu var även namnet på Apsus ämbetsman och därför i vissa fall blandas 

ihop med Tiamat. Tiamat var urmodern och beskrivs som ett kosmiskt vattendrag och ibland 

som en vildsint drake. 
19

  

Dessa var de tidiga gudarna och var allt ifrån perfekta utan var i behov av förbättring. Apsu 

och Tiamat, är namn som kan översättas till ”avgrund”, ”tomrum” eller ”bottenlöst svalg”. De 

var likt den ursprungliga formlösheten gestaltlösa och orörliga och utan tydlig identitet. Ur 

dem skapades en lång rad andra gudar. De uppstod parvis ur varandra. Ur varje nytt par 

utvecklades nya drag i gudarnas utveckling. Först blandades vatten och jord och skapade 

slam, det vill säga Lahmu och Lahamn. Sen kom Ansher och Kishar, himlen och havet som 

möts vid horisonten. Därefter kom Anu och Ea, himlarna och jorden och fullbordade 

processen 
20

. Ea ansågs också vara vishetsguden och benämndes med binamnet Nudimmud.
21

  

Därmed hade gudavärlden sett till att få himmel, floder och jord, avgränsande från varandra. 

Detta var bara början på skapelsen. De krafter av upplösning som kom ifrån kaoset kunde 

endast kontrolleras genom smärtsamma och oupphörliga kamper. 
22
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De yngre gudarna var högljudda och deras oväsen störde Apsu, så Apsu och Mammu 

försökte, trots Tiamats protester, döda de unga gudarna. De yngre och mer kraftfulla gudarna 

gjorde uppror mot sina föräldrar och lyckade komma upp med en plan som ledde till att Apsu 

och Mammut dödades. 
23

 Även om Ea, som ledde upproret, lyckades överlista Apsu och 

Mammu så hade han ingen chans mot Tiamat som avlade fram ett en hel flock med vanskapta 

monster till sitt försvar. 
24

  

Som befäl över sin arme sätter Tiamat, Qingu, en okänd gud som hon även tar som älskare. I 

hans makt lägger hon den åtråvärda ödestavlan, en synlig symbol för hans makt. 
25

 Ea hade 

dock sitt eget hemliga vapen, hans underbarn Marduk, solguden och vädrets gud, den mest 

fulländade av gudarna. Under ett möte vid gudaförsamlingen utlovade Marduk att bekämpa 

Tiamat, på ett villkor, att han skulle få makten att vara deras härskare.  

Han lyckades med stor svårighet att förinta Tiamat efter en lång och riskabel strid. 
26

 Som en 

direkt konsekvens av att han lyckats besegra Tiamat skapar Marduk världen. Det är av hennes 

döda kropp som stora delar av världen blir till. Han upp hennes kropp och spänner hennes hud 

som ett jättelikt täcke och skapar på så sätt himlen. 
27

   

Gudarna får deras ställning på himlen, han skapar solen och månen och ger dessa befallningar 

att vandra över himlen och han delar in året i delar. Ur Tiamats öga låter han floderna Tigris 

och Eufrat rinna fram. Den berömda ödestavlan sätter han i händerna på himmelsguden Anu. 

När Marduk är klar berättar han för de övriga gudarna att han tänker låta bygga en stad där 

gudarna kan vila och han kan ha sin boning, denna stad är Babylon.  

På Marduks uppdrag skapar visdomsguden och Marduks far, Ea, människorna för att avlasta 

gudarna och för att kunna skaffa föda åt gudarna. Qingu blir utsedd till syndabock och 

anklagas för att vara den som startade hela kriget, gudarna emellan och  låter döda honom. Ur 

hans blod skapar Ea människorna för att de ska bära gudarnas bördor. 
28
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blod vill jag trycka samman, ben vill jag skapa. Jag skall låta en urmänniska stå upp, hans 

namn skall vara ”människa”! Jag skall skapa urmänniskan. Han skall bära gudarnas bördor, så 

att de kan vila. Jag skall ändra och göra om gudarnas väg. De skall hedras som en, men vara 

delade i två.”(E E 6:5) 

De band honom och höll honom fast inför Ea. De lade på honom straffet och högg genom hans 

ådror. Av hans blod skapade han människosläktet, lade på dem gudarnas mödor, och gudarna 

blev befriade. 
29

(E E 6:30) 

 

Hela Enuma Elish mytologiska skapelse är en strid på ojämna villkor, en strid som endast 

kan bekämpas med stor ansträngning. Den först människan skapades av en guds kvarlevor 

och var därmed av gudomlig natur även om den var begränsad. Det vill säga det fanns ingen 

skillnad mellan människan och gudarna, de härstammade från samma substans. Den enda 

skillnaden var att gudarna var mäktigare och odödliga men hela grundidén var holistisk. 
30

  

2.2.4 Sammanfattning  

Från början fanns endast kaos i form av en enda stor vattenmassa. Ur detta kaos uppkom tre 

gudar som lät avla fram andra gudar parvis. På grund av en strid mellan de unga och de äldre 

gudarna, lät urmodern, Tiamat, skapa en arme av monster för att övervinna sina barn. 

Marduk fick då i uppdrag att bekämpa henne och i gengäld lovades han att utropas som 

härskare över gudarna. I sin strid mot Tiamat lyckades han döda henne och av hennes kropp 

lät han skapa jorden och av hennes befälhavare Qingus blod skapade hans far, Ea, 

människorna för att avlasta gudarna.  

2.3 Ugarit 

2.3.1 Livet i Ugarit 

Under en lång tid har den kanaáneiska religionen varit okänd och endast bekant genom att den 

omnämns i olika bibliska källor och av grekiska författare under antiken. Det enda man visste 

om religionen och kulturen från bronsåldern var att guden Baal betraktades som den värsta av 

avgudar i det gamla Israel.  

I mars 1928 upptäcktes det som skulle ge oss en större kunskap kring den kanaáneiska 

religionen och kulturen kring den. Vid den Nordsyrianska kusten, 12 km från staden Latakia, 

var en bonde ute och plöjde sin åker då han stötte på en stenplatta.  

                                                 
29
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30
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Det visade sig senare att det han stött på var en övertäckt gravkammare. Upptäckten var 

starten på en utgrävning där man gör fynd som får en att inse att platsen man funnit är den 

forntida staden Ugarit. Staden existens har länge varit känt genom olika främre orientaliska 

och mindreasiatiska texter, men vart staden låg och hur livet såg ut för invånarna visste man 

inte. Ugarits kvarlevor låg begravda under en kulle som var känd under namnet Ras Shamra 

ett namn som används än i dag som ett alternativ när man talar om staden. 
31

 

Ugarit var en stor handelsmetropol eftersom den låg vid Medelhavets kust. Genom 

handelsvägarna kom Ugarit i kontakt med andra syriska stadsstater, Egypten, Assyrien, det 

hurritiska Mitanniriket i Mesopotamien och hettiterna i Mindre Asien och resulterade i ett 

kulturellt inflyttande i staden. 
32

 I staden talade man ugaritiska, men det allmänna 

handelsspråket var akkadiskan. Men förutom dessa två språk har man i Ugarit även funnit 

texter på cyprominoiska, egyptiska, feniciska, hettitiska, hurritiska och sumeriska.  

Vid utgrävningarna i Ras Shamra har man hittat spår av bosättningar som är så tidiga som 

6500 f.v.t.. Men det var inte förrän 1600-1200 f.v.t. (senare bronsåldern) som Ugarit 

blomstrade till en stor handelsstad. Till en början stod Ugarit i vasallförhållande 

(beroendeställning) till Egypten men på 1300-talet f.v.t. kom staden att bli en vasallstat till 

hettiterna. Det finns många dokument bevarade i Ugarit kring hur man betalar skatt till den 

hettitiska kungen.  Det var omkring 1200-talet som den mångtusenåriga staden Ugarit 

förstördes och dess bosättning tog slut. Man tror att förstörelsen av staden kan ha något att 

göra med det så kallade sjöfolket, en okänd samling folk, som hade en väsentlig påverkan på 

att den senare bronsålderns kulturella inslag i det östra Medelhavsområdet fick ett hastigt slut. 

33
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De fynd som man fann i Ugarit berör just denna sista period i staden. Bland dessa fynd fanns 

bland annat mängder med konstföremål och byggnader. De viktigaste byggnaderna var 

exempelvis det kungliga palatset och två tempel som man ofta har antagit vara tillägnade 

gudarna Baal och Dagan.  I det kungliga palatset hittade man stora arkiv med korrespondens 

och förvaltningsurkunder, men även texter som behandlade utrikesrelationer som bland annat 

förhållandet till hettiterna och texter som rörde landsfördelningen och dylikt i Ugarit. Bland 

tempelbyggnaderna fanns en byggnad som man kommit att kalla ”översteprästens hus”. I 

detta hus fann man ett bibliotek med kilskriftstavlor, och det är från detta bibliotek som de 

flesta av de översatta texterna kommer. 
34

   

2.3.2 Texterna från Ugarit 

Bland de texter man fann i Ugarit fanns de enda kända bevarade nedteckningarna av 

kanaáneiska myter och legender som tillsammans bildade bakgrund till både kanaánernas 

religion och Gamla testamentet. I texterna fann man bland annat skrifter om Baal som i Ugarit 

är den störste guden men i Gamla testamenten framställs som fiende till Israels gud. Eftersom 

den kanaáneiska mytologin till större del hade varit okänd fram till dess att fynden i Ugarit 

gjorts, så öppnade texterna upp en ny värld för vetenskapen. Här fick man tillgång till ett 

ovärderligt förstahandsmaterial i studiet av den gamla västsemitiska religionen, istället för 

Gamla testamentets polemiska framställning. 
35

  

De Ugaritiska texterna var ett stort fynd som hade stor betydelse för bibelvetenskapen. Här 

fann man mängder av poetiska, litterära och innehållsliga paralleller mellan Gamla 

testamentet och de Ugaritiska texterna. Nu kunde man med hjälp av texterna tolka 

bibelpassager som tidigare varit omöjliga eller svåra att förstå. Med hjälp av upptäckten 

kunde man se samband mellan den kanaáneiska mytologin och Gamla testamentet. Genom 

texterna insåg man framförallt också att Gamla testamentet är en del i en större semitisk 

kultur. 
36

 

                                                 
34

Ibid 

35
 Ibid s.14 

36
Wikander (2003) s.14 



19 

 

2.3.3 Skapelsen enligt kanaáneisk mytologi 

I begynnelsen bestod världen av Kaos. I detta Kaos levde Baal, hans syster Anat, Havsguden 

Yam, Dödsguden Mot, Skaparguden El och hans hustru Athirat och Baals far Dagan. Den 

som var viktigast av de kanaáneiska gudarna i Ugarit var stormguden Baal. Baals 

ursprungliga namn var Hadad men han kallades även ofta för Haddu men hans epitet Baal 

(Herren) blev snart hans främsta benämning. Stormguden Baal utlovade regn så att grödorna 

skulle växa, hans blixtar och åska var tecken på fruktbarhetens återkomst och när han var 

borta infann sig torka, missväxt och grödorna dog. 
37

  

Den gud som stod närmast Baal var hans syster, gudinnan Anat. Hon var en vild och krigisk 

gudinna som slaktade krigare, vadade i deras blod och skröt om sina krigiska bedrifter. Hon 

kallades ofta för jungfru, vilket inte behöver innebära att hon var oskuld utan mer en ung och 

ogift kvinna. Yam, havsguden, var en av Baals två fiender. Det var honom Baal var tvungen 

att bekämpa för att få vara härskare över gudarna. 
38

 Han personifierade allt det havet stod för; 

otämjbart, kaotiskt och obevekligt, helt utom mänsklig kontroll. Baals andra fiende var 

dödsguden Mot. Han sades ha ett stort gap som svalde allt i hans närhet: 

 

En läpp till jorden, en läpp till himmelen, han satte en tunga till stjärnorna 
39

 

 

Döden står för torka och missväxt. Mot representerar även solens heta strålar på sommaren 

och avsaknaden av regn, men även änkestånd och barnlöshet. Han är motsatsen till allt liv, det 

liv som Baal ger genom sitt regn och sina blixtar. 
40
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Den som beskrivs som skaparguden är guden El – ”skaparen av det skapta”. Han och hans fru 

Athirat är dock bifigurer i texterna och han har, trots sin roll som skapargud, ingen större 

makt över gudarna. 
41

 Dagan, vars namn troligen betyder ”gröda”, benämns inte i mytologin 

men förekommer i Gamla testamentet som filistéernas gud. Baal, sägs vara hans son även om 

El ofta beskrevs som stormgudens fader. Förmodligen är det olika traditioner som ligger 

bakom denna motsägelsefullhet. 
42

   

Hur gudarna kom till vet vi inte då de första texterna inte finns bevarade. 
43

  

Det vi vet är att i begynnelsen levde Baal och Yam hos den kanaáneiske högguden El, i fred 

tills en dag då El ger konungamakten till Yam.  Yam kräver då att Baal skall utlämnas åt 

honom. Han utmanar Baal och en kamp uppstår mellan de två gudarna i den gudomliga 

församlingen. Med två magiska vapen lyckas Baal besegra Yam och tar honom till fånga. Han 

skall precis till och döda honom då Athirat, Els hustru och gudarnas moder, ingriper och 

hävdar att det är vanhedrande att döda en fånge. Baal skonar Yam men övertar 

konungamakten. 
44

 Genom att besegra Yam, som representerar kaoset, skapar Baal ordning i 

världen. 
45

 Efter att Baal har besegrat Yam måste han skaffa sig ett palats som ett tecken på 

hans konungamakt. I detta får han hjälp av sin syster, gudinnan Anat som anländer till hans 

sida efter att ha utkämpat en strid där hon dödat en mängd krigare. Tillsammans beger de sig 

till El för att få honom att skänka stormguden Baal ett palats. Då El först vägrar, hotas han av 

den krigiska Anat med fysiskt våld. Med hjälp av Athirat lyckas de tillslut få El att ge med 

sig. Han låter bygga ett palats åt Baal med bränt gyllene tegel där en stor fest hålls för alla 

gudarna till Baals ära. 
46

 

Det finns dock en fiende kvar att besegra. Då Mot inte blir inbjuden till Baals stora fest i 

palatset, blir han full av vrede och hotar först Baal för att sedan låta honom stiga ned i hans 

strupe och svälja honom hel. Baal, jordens furste, stormens gud, är död. 
47
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När El och Anat får reda på att Baal är död utbryter stor sorg. El klär sig i säckväv och skär 

djupa sår i kinderna men lyckas inte återlösa stormguden. Det är Anat som lämnar gudariket 

och ger sig iväg för att rädda sin bror. 
48

 Vid konfrontation med Mot skyller han ifrån sig och 

hävdar att han endast har stött på Baal men inte vet vart han har tagit vägen. Anat fortsätter då 

sitt sökande men i slutändan attackerar hon Mot och klyver honom. Hans kropp bränner och 

silar hon och sår hans aska på fältet. Baal återvänder till livet, hur han återvänder vet man inte 

då denna del av texten är skadad, och de andra gudarna och återtar sitt kungadöme. 
49

  Här 

härskar han i sju år tills Mot kommer tillbaka och utmanar stormguden återigen. Striden 

återupprepas och slutar utan vinnare utan båda faller till marken. Det är då Shapsu, solguden, 

ropar till Mot: 

 

Hur kan du kämpa med den allsmäktiga Baal? Hur skall Tjuren El, din fader, kunna bönhöra 

dig? Han skall sannerligen slita bort stödet för ditt säte, han skall sannerligen kullkasta ditt 

konungadömes tron, han skall sannerligen bryta ner ditt härskardömes spiral! 
50

  

 

Mot skräms av dessa ord och låter motvilligt Baal få härska över gudarna. Mot, som är den 

största av kaosmakterna, kan alltså inte besegras av Baal utan endast tillfälligt pacificeras. 
51

  

2.3.4 Sammanfattning  

I den kanaáneiska mytologin finns ingen tydlig skapelseberättelse över hur världen uppkom. 

Däremot finns Baal-cykeln som handlar om hur Baal försöker skapa ordning i kaoset som 

världen bestod av, något som kan jämföras med Enuma Elish och Marduks kamp. 
52

 Till en 

början levde gudarna i fred tills det uppstod kaos, ett kaos som Baal var tvungen att utkämpa. 

Han kämpar först med havsguden Yam som likt kaoset är ostyrigt och otämjbart. Denna kamp 

vinner han och han lyckas besegra Yam. Sedan beskrivs kampen mot dödsguden Mot som han 

snart inser är en evig kamp utan slut. Baal kan aldrig besegra döden, det största kaoset, och 

Mot kan inte besegra Baal då han återuppstår. 
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2.4 De bibliska skapelseberättelserna 

2.4.1 Pentateuken, fyrkällshypotesen och Genesis 

Bibeln skrevs inte på svenska vilket är väsentligt att beakta när man läser de olika 

översättningarna. En översättning kan innehålla tolkningar av det hebreiska eller till viss del 

det arameiska språket som Gamla testamentet är skrivet på. 
53

  

LXX, en översättning på Gamla testamentet inom forskningen inleds med pentateuken. 

Pentateuken är namnet på uppdelningen av de fem Moseböckerna. De benämns med sina 

grekolatinska namn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri och Deuteronomium. Det är i 

Genesis vi finner skapelseskildringarna. 
54

   

På slutet av 1700-talet och under 1800-talet började man funder över Pentateukens uppkomst. 

Man fann anmärkningsvärda skillnader i de olika passagerna i de fem böckerna och man 

tyckte sig se ett upprepningsmönster mellan berättelser som skildrar samma händelse, fast 

med olika detaljer. Dessa upptäckter ledde till en teori om att Pentateuken inte var ett samlat 

verk från början, utan en blandning av ett flertal källor och bakgrundslagar. Pentateuken hade 

olika skribenter och redaktörer som sammanställt den Pentateuktext vi känner till idag. Under 

1800-talet formulerade Julius Wellhausen (1844–1918) fyrkällshypotesen en teori som bygger 

på att Pentateuken är byggd på fyra olika källor, Jahvisten (J), Elohisten (E), 

Deuteronomiumkällan (D) och den Prästliga källan (P). 
55

 

Bibeln börjar med Genesis, ett grekolatinskt ord för eposet av första Mosebok, som betyder 

ursprung. Denna första bok handlar både om världens begynnelse och om ett folks ursprung. 

Texten har ingen namngiven författare och man vet inte när den skrevs då berättelserna 

traderades muntligt långt innan de nedtecknades. Det finns många forskare som tror att den 

första sammanställningen gjordes först på kung Davids eller kung Salomons tid, så sent som 

400 f.v.t.. 
56

 En del av materialet i Genesis har betecknats som ”myt”. Med detta menas inte 

att texterna saknar en historisk sanning utan att det används ett symboliskt och mystiskt språk 

när dessa företeelser och händelser beskrivs. 
57
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2.4.2 Skapelseberättelserna i Genesis 

De inledande kapitlen i första Mosebok beskriver skapelsen. Den religiösa tanken var:   

 Att världen som vi känner den uppstod genom Guds vilja 

 Att män och kvinnor är skapade till Guds avbild 

Världen är skapad av Gud och mänsklighetens historia handlar om att förverkliga Guds plan. 

Det finns ingen plats för andra gudar. 
58

 Världen är den ende skapargudens verk, en Gud som 

är god och som älskar och sörjer för sin skapelse. 
59

 

Redan i början av Bibeln kan man se skillnader i de gammaltestamentliga texterna. I Genesis 

är det känt att det inte endast finns en, utan två skapelseberättelser. Den första 

skapelseberättelsen skildras från 1 Mos 1:1 till mitten av 1 Mos 2:4. Här är 

skapelseberättelsen uppradad med olika beskrivningar för vad Gud skapade under de sex 

skapardagarna, den sjunde var en vilodag. Den andra skapelseberättelsen tar vid där den första 

slutar i 1 Mos 2:4. I den andra skapelseberättelsen blir språket mer målande och har en mer 

berättande stil. Wallhausens fyrkällshypotes bygger på att Jahvisten är den äldsta källan vilket 

gör den Prästliga till en yngre källa än Jahvisten. Men ser man till skapelseberättelserna i 

Genesis så visar de på att den första skapelseskildringen är skriven av den Prästliga och den 

andra skildringen är skriven av Jahvisten.  Det innebär förmodligen att den andra 

skapelseberättelsen skrevs först och den som skildras i de första verserna skrev i efterhand. 
60

  

Forskarna tror att syftet med att Genesis innefattar två skildringar av skapelseberättelsen är att 

de tillsammans skapar en mer religiös, moralisk och existentiell förståelse än vad de gör var 

och en för sig. Även om man idag menar att det rör sig om två olika skapelseberättelser finns 

det de som tror att de fortfarande är en och samma, där den första är en mer redogörande 

skildring än den senare. Utgår vi ifrån att de är två så bör de läsas på två sätt: en som en 

mystik, berättande myt och en som en som är skapad som en tydligare förklaring av samma 

skapelse. 
61

 

2.4.3 1 Mos 1:1 – 2:4  

1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 
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2
Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. 

3
Gud 

sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. 
4
Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från 

mörkret. 
5
Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev 

morgon. Det var den första dagen.
 

6
Gud sade: ”I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.” Och det blev så. 

7
Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. 

8
Gud kallade valvet 

himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. 
 

9
Gud sade: ”Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt.” Och så 

blev det. 
10

Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att 

det var gott. 
11

Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd 

med frö i sin frukt skall växa på jorden.” Och så blev det. 
12

Jorden frambringade grönska: olika 

fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. 
13

Det 

blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen.
 

14
Gud sade: på himlavalvet skall ljus bli till, de skall skilja dagen från natten och utmärka högtider, 

dagar och år. 
15

De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden.” Och det blev så. 
16

Gud 

gjorde de två stora ljusen, det större till att härska över dagen och det mindre till att härska över 

natten, och han gjorde stjärnor. 
17

Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, 
18

att härska 

över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. 
19

Det blev kväll och 

det blev morgon. Det var den fjärde dagen. 
 

20
Gud sade: ”vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under 

himlavalvet.” 
21

Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som 

vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. 
22

Gud 

välsignade dem och sade: ”var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden 

skall fåglarna föröka sig.” 
23

Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen.
 

24
Gud sade: ”jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda 

djur av olika arter.” Och det blev så. 
25

Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och 

markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott.
 

26
Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets 

fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” 
27

Gud 

skapade människan till sin avbild, till sin avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade 

han dem. 
28

Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden 

och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar 

på jorden.  

2:1
Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. 

2
Den sjunde dagen hade Gud fullbordat 

sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. 
3
Gud välsignade den sjunde 

dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt 

skapelseverk. 
4
Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades.” (1 Mos 1:1 – 2:4) 

 

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” Med dessa ord inleds Bibeln och första 

Mosebok. Alexander framhåller att språket är enkelt men levande och innehåller mer än bara 

poesi. 
62

 Genom ett under framkallar Gud ur intet ett myller av liv. Skildringarna har medvetet 

utformats för att hjälpa de efterlevande att förstå sig själva och världen runt omkring dem och 

därför formats till mönster som visar: 

 Att det inte var någon slump att världen och livet kom till: det finns en skapare – 

Gud. 

 Att Gud har skapat allt som finns till. 
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 Att allt som Gud har skapat är gott. 

 Att människan är unik i Guds skapelse: hon är skapad till Guds avbild och är satt 

att förvalta den övriga skapelsen. 

 Att Gud arbetade under sex ”dagar” och vilade den sjunde, vilket är tänkt som en 

förebild för vårt arbetsliv. 
63

 

 

I Skapelseberättelsen i 1 Mos 1:1 – 2:4 framställs Gud som en lugn organisatör som skapar 

allt enligt listan i en fastlagd ordning. 
64

 Skapelsens första berättelse beskrivs ha ägt rum 

under sex dagar och varje del av de åtta skapelseakterna inleds med orden ”och Gud sade”. 

Dag 1: Ljus skiljs från mörker. Dag skiljs från natt. 

Dag 2: Jordens himlavalv blir till då Gud skiljer vatten från vatten. 

Dag 3: Torrt land skiljs från vatten. Träd och örter blir till. 

Dag 4: Solen, månen och stjärnorna sätts på himlen: årstider, dagar och år blir till. 

Dag 5: havsdjuren bildas i havet och fåglarna pryder himlen. 

Dag 6: Landdjuren blir till och människan skapas till Guds avbild 

Dag 7: Skapelsen är avslutad och Gud vilar. 
65

 

Hela arrangemanget av skapelsen är utformats på ett sätt där skapelsen av de tre första 

dagarna går parallellt med skapelsen de tre kommande dagarna. Första dagen skiljer Gud ljus 

från mörker - på fjärde dagen skapare Gud solen på dagen och månen och stjärnor på himlen 

till natten. På andra dagen skiljer Gud vatten från vatten och himlavalvet blir till - på 

femtedagen skapar han havsdjuren till vattnet och fåglarna till himlen. Den tredje dagen 

skapade han torrt land, träd och örter - på sjätte dagen landdjuren och människan till att leva 

på land. 
66
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Det finns konservativa bibeltolkare som menar att dagarna betecknar tidsperioder och andra 

anser att mönstret med de sju dagarna enbart vill ge en levande bild av Guds skapandekraft 

och hans tillfredställelse med sitt verk. Berättelsen målar upp en bild av hur metodiskt han 

gick till väga när han skapade världen. 
67

  

Det första Gud skapar är ljuset, före han skapar solen och månen, det är den första skapelsen. 

68
  

 

1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 

1:2 Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över 

vattnet. 1:3 Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. (1 Mos 1:1 – 1:3)  

 

De första verserna i Genesis beskriver hur världen var innan själva skapelseakten började. Det 

är i och med att Gud säger ”Ljus, bli till” som skapelsen påbörjas i det som tidigare beskrivs 

som tystnad och kaos. 
69

  

 

1:4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 1:5 Gud kallade ljuset dag, och 

mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. 1:6 Gud 

sade: ”I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.” Och det blev så.1:7 

Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. 1:8 Gud kallade 

valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. 1:9 Gud sade: 

”Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt.” Och det blev så. 1:10 

Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var 

gott.(1 Mos 1:4 – 1:10)  

 

Det är Guds uttalade ord som skapar ordning i världen som var öde, tom och täckt av vatten, 

det otämjda havet. Gud skapar ordning av kaoset och delar upp allting, dag och natt, ljus och 

mörker. 
70

 Det är denna uppdelning vi läser om i verserna 1:4–1:10, det vill säga 

uppdelningen av det redan existerande. Det är först i vers 1:11 som han börjar nyskapa träd, 

växter, himlakroppar, djur och människor. 
71
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1:11 Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin 

frukt skall växa på jorden.” Och det blev så. 1:12 Jorden frambringade grönska: olika arter av 

fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. 1:13 Det 

blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen. 

1:14 Gud sade: ”På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka 

högtider, dagar och år. 1:15 De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden.” Och det blev 

så.1:16 Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till 

att härska över natten, och han gjorde stjärnorna. 1:17 Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över 

jorden, 1:18 att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var 

gott. 1:19 Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.  

1:20 Gud sade: ”Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under 

himlavalvet.” 1:21 Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som 

vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. 1:22 Gud 

välsignade dem och sade: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden 

skall fåglarna föröka sig.” 1:23 Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen. 

1:24 Gud sade: ”Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda 

djur av olika arter.” Och det blev så. 1:25 Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och 

markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. 

1:26 Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets 

fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” 1:27 Gud 

skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna 

skapade han dem.1:28 Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, 

uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla 

djur som myllrar på jorden.”  

1:29 Gud sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; 

detta skall ni ha att äta. 1:30 Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, 

allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta.” Och det blev så. 1:31 Gud såg att allt som han 

hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. (1Mos 

1:11–1:31) 

 

Gud forsätter sin indelning av det nyskapade. Han delar upp växter och djur och det talas om 

olika arter. Det är först i dessa verser som solen och månen skapas. Dessa himlakroppars 

huvudsyfte är inte att skapa ljus, för det har Gud redan skapat tidigare, deras syfte tros vara att 

mäta högtider och tider på året. 
72

  

 

2:1Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. 2:2Den sjunde dagen hade Gud 

fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. 2:3Gud 

välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan 

han utfört sitt skapelseverk. 

2:4Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. (1 Mos 2:1 – 2:4) 

 

Den sjunde dagen är välsignad, en vilodag. En vilodag som tagits fasta i Judendomen och 

Kristendomen med den judiska sabbatsgudstjänsten och den kristna söndagsgudstjänsten. 

Man tror att den Prästliga författaren tydligt ville visa ett sammanhang mellan 
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skapelseberättelsen och den israelitiska gudstjänsten. Jon D. Levenson menar att verserna om 

den sjunde dagen som vilodag återspeglade i den israelitiska gudstjänsten och gjorde att varje 

sabbatsgudstjänst blev en återupprepning av skapelsen. 
73

   

Den första skapelseskildringen, den Prästliga skapelseberättelsen, är byggd på listor, 

indelningar och ordning. Den är en strukturerad beskrivning av skapelsen som frambringare 

av ordning av kaos. Den prästliga författaren lyckas även göra skapelsen till en del av den 

israelitska gudstjänsten genom att koppla den till de sju dagarna. 
74

 Med orden ”Gud 

välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag”, var hans verk fullbordat. 

2.4.4 1 Mos 2:4 – 2:24 

4
När Herren Gud gjorde jord och himmel, 

5
när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade 

spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns 

som kunde odla den – 
6
men ett flöde vällde fram ur jorden och vattnade marken – 

7
då formade 

Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så hon blev 

en levande varelse. 
8
Och Herren planterade en trädgård österut, i Eden, och satte där människan 

som han hade format. 
9
Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga 

att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott 

och ont. 

 
10

En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgården. Sedan delar den sig i fyra armar. 
11

Den 

första heter Pishon, den flyter kring Havila, ett land där det finns guld. 
12

Guldet i det landet är fint, 

och där finns också bdelliumharts och onyxsten. 
13

Den andra floden heter Gichon, den flyter kring 

Kush. 
14

Den tredje floden heter Tigris, den rinner öster om Assyrien. Den fjärde floden är Eufrat. 
16

Herren Gud gav detta bud: ”Du får äta av alla träd i trädgården 
17

utom av trädet som ger kunskap 

om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö.”
 

18
Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara 

honom till hjälp.” 
19

Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och 

förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det 

namn som mannen gav den. 
20

Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda 

djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. 
21

Då försänkte Herren Gud 

mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. 
22

Av 

revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till 

mannen. 
23

Då sade mannen: 

”Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon 

tagen.” 
 

24
Det är därför en man lämnar sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de blir ett. (1 

Mos 2:4 – 2:24)  

 

1 Mos 2:4 – 2:24 är en mer detaljerad skildring av hur Gud också koncentrerar sig på de två 

första människorna och deras förhållande till Gud. Av allt det som Gud hade skapat var det 

bara människan – både man och kvinna – som sades ha skapats till Guds avbild. Genom dessa 

ord får människan indirekt en större roll på jorden än djuren och sätter människan i ett 
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speciellt förhållande till Gud. Gud ger också människan kontroll över jorden och allt han 

skapat och alla levande varelser som lever där. 
75

 

När Herren Gud gjorde jord och himmel, 2:5 när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade 

spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns 

som kunde odla den – 2:6 men ett flöde vällde fram ur jorden och vattnade marken (1Mos 2:4 – 

2:6) 

 

I denna text benämns inte skaparen som ”Gud” utan som ”Herren Gud”. Här beskrivs jorden 

som ett öde, torrt, landskap där Herren Gud är fysiskt närvarande. 
76

 På jorden fanns ingen 

buske och ingen ört men då vällde ett flöde vatten fram och vätte den torra jorden. 
77

 

 

2:7 då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes 

näsborrar, så att hon blev en levande varelse. 2:8 Och Herren Gud planterade en trädgård österut, i 

Eden, och satte där människan som han hade format. (1Mos 2:7 – 2:8)  

 

Herren Gud formar leran, som uppstår då den torra jorden blandas med vatten, till en livlös 

människa. När leran torkat blåser han liv i honom. 
78

 Enbart den första skapade varelsen 

beskrivs ha fått liv genom att Herren Gud andades in i honom, vilket kan uppfattas som ett 

förbundsförhållande mellan Gud och människa. 
79

 Nämnvärt är även att det hebreiska ordet 

”Adam” betyder just ”människa”. 
80

 

 

2:9 Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda 

att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. (1Mos 

2:9) 

 

Beskrivningen av livets träd, som ett kunskapens träd på gott och ont, kan tolkas som ett 

hebreiskt uttryck för ett moraliskt förhållande. Resultatet av att äta från detta träd är att bli 

som Gud. 
81
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2:10 En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgården. Sedan delar den sig i fyra armar. 2:11 

Den första heter Pishon, den flyter kring Havila, ett land där det finns guld. 2:12 Guldet i det 

landet är fint, och där finns också bdelliumharts och onyxsten. 2:13 Den andra floden heter 

Gichon, den flyter kring Kush. 2:14 Den tredje floden heter Tigris, den rinner öster om Assyrien. 

Den fjärde floden är Eufrat. (1Mos 2:10 – 2:14) 

 

Fyra floder rinner upp i det som i Bibeln kallas för Eden. En av dem är Eufrat och genom 

denna kunskap kan man börja spekulera över Edens geografiska belägenhet. 
82

  Området 

benämnt som Eden kan lokaliseras till området mellan Eufrat och Tigris då dessa floder 

nämns i berättelsen och Eden sägs ligga ”österut”. 
83

 

 

2:15 Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. 2:16 

Herren Gud gav detta bud: ”Du får äta av alla träd i trädgården 2:17 utom av trädet som ger 

kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö.” (1Mos 2:15 – 2:17) 

 

Människan skapas till en moralisk varelse som har som uppgift att råda över sin omgivning. 

Hon är Guds avbild på jorden. 
84

 

 

2:18 Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan 

vara honom till hjälp.” 

2:19 Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram 

dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som 

mannen gav den.  

2:20 Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte 

någon som kunde vara honom till hjälp. (1Mos 2:18 – 2:20) 

 

Gud har skapat ett kluster av levnadskamrater för människan, mellan himmel och jord myllrar 

det av liv. 
85

 Men varken fåglar eller djur kan ge honom det sällskap han behöver. Människan 

är inte skapad att leva i ensamhet. 
86

  

 

2:21 Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och 

fyllde igen hålet med kött. 2:22 Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud 

en kvinna och förde fram henne till mannen. (1Mos 2:21 – 2:22)  
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Gud känner igen människans ensamhet och försätter honom därför i djup dvala. Han 

avlägsnar han ett av mannens revben, försluter honom och påbörjar av revbenet forma en ny 

människa. Han bygger henne av samma stoft som Gud en gång blåste liv i och revbenet bildar 

en kvinna. 
87

 Kvinnan är en ny skapelse, en ny varelse, som till sitt väsen är likt mannen. 
88

  

 

2:23 Då sade mannen: 

”Den här gången är det ben av mina ben, 

kött av mitt kött. 

Kvinna skall hon heta, 

av man är hon tagen.” 

2:24 Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett. (1Mos 

2:23 – 2:24) 

 

I dessa verser möter vi de första poetiska raderna i Bibeln. Mannen jublar ” den här gången är 

det ben av mina ben, kött av mitt kött”.
 89

  I grundtexten benämns kvinnan som ’ishshah som 

är en femininform av det hebreiska ordet ’ish som betyder man. Ytterligare ett förtydligande 

av att man och kvinna är delar av samma ursprung. 
90

  Platon föreslår i sin skrift Symposium 

att versen ” en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett” kan 

tolkas som att det från början skapades en androgyn människa. Denna människa delades i två, 

till man och kvinna, och de har sedan separationen försökt att återförena till en. Detta skulle 

vara enligt Platon förklaringen till sexuell attraktion. 
91

  Det är också genom denna vers som 

redaktören, i detta fall Jahvisten, poängterar att äktenskapet är ett unikt och exklusivt 

förhållande. 
92
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2.4.5 Sammanfattning 

Den andra skapelseberättelsen tros vara skriven av Jahvisten. De texter som man brukar länka 

samman med Jahvisten är berättande, poetiska berättelser som kan liknas i stil med noveller. I 

dessa texter beskrivs Gud i antropomorfa termer. Han är en levande varelse som rör sig bland 

människorna på jorden och har en huvudroll i berättelserna. I Jahvistens skildring av 

skapelseberättelsen får vi följa Gud som formar fram människan ur lera och andas liv i henne. 

93
 Då den Prästliga skapelseberättelsen ger oss en vägledning för hur vi ska handskas i 

relationen mellan arbete och vila så syftar Jahvistens åt människans relation mellan varandra 

och deras förhållande till Gud. 
94

  

 

2.5 Likheter och skillnader 

För att läsaren kommer få en lättare överblick över de tre religionernas skapelseberättelser så 

kommer jag göra nedan göra en kortsammanfattning över likheterna och skillnaderna. I Första 

delen jämför jag de bibliska skapelseberättelserna med den som skildras i Enuma Elish och i 

andra stycket jämför jag de bibliska skapelseberättelserna med skapelse skildringarna i den 

kananeiska mytologin. 

2.5.1 Paralleller mellan Enuma Elish och de bibliska skapelseberättelserna 

Även om Enuma Elish ingår i en polyteistisk religion och Bibeln är baserad på en 

monoteistisk tro så finns det likheter dem emellan. 
95

 Båda skapelseberättelserna i Genesis 

börjar med att räkna upp den redan existerande materian i världen. Innan Gud börjar skapa 

nya ting, skapar han först ordning av kaoset. Världen var en formlös massa med ett otämjt 

hav. 
96

   

Även i Enuma Elish börjar skapelseeposet med redan existerande materia. 

 

E.E:1 När ovan himlen inte hade kallats och nedan jorden inte nämnts vid namn  

E.E:5 Hade inga betesmarker samlats inga stråbäddar fanns. När inga gudar hade blivit till, inga 

namn nämnts och inga öden bestämts. 
97
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I både de bibliska och babyloniska skapelseberättelserna symboliserar det otämjda havet det 

kaotiska och obevekliga som ligger bortom mänsklig kontroll. 
98

 I 1 Mos 1:2 läser vi: 

 

Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.(1Mos 

1:2) 

 

Det hebreiska namnet för ”djup” är tehom samma ord som ”Tiamat”, namnet på ”hav” i 

Enuma Elish. 
99

 I det babyloniska skapelseeposet bekämpar väderguden Marduk havsodjuret 

Tiamat. I den första bibliska skapelseberättelsen besegras det otämjda havet av den 

”gudsvind” som sveper in. 
100

 

 I Genesis första skapelseberättelse skapar Gud människan till sin avbild på den sjätte dagen: 

 

1:26 Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets 

fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” 1:27 Gud 

skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna 

skapade han dem.  (1Mos 1:26 – 1:27) 

 

Att Gud här refererar till sig själv i plural och tydliggör den sista och viktigaste av Guds 

skapelser. Ett sådant tydliggörande görs även i Enuma Elish när Marduk bestämmer sig för att 

avrätta Qingu och av hans gudomliga blod skapa människan, på så sätt rinner det gudomligt 

blod i människans ådror. 
101

 

 

blod vill jag trycka samman, ben vill jag skapa. Jag skall låta en urmänniska stå upp, hans 

namn skall vara ”människa”! Jag skall skapa urmänniskan. Han skall bära gudarnas bördor, så 

att de kan vila. Jag skall ändra och göra om gudarnas väg. De skall hedras som en, men vara 

delade i två.”  (E E 6:5) 

De band honom och höll honom fast inför Ea. De lade på honom straffet och högg genom hans 

ådror. Av hans blod skapade han människosläktet, lade på dem gudarnas mödor, och gudarna 

blev befriade. (E E 6:30) 
102

 

 

I de bibliska skapelseberättelserna och i den babyloniska mytologin så skapas människan av 

dubbelnatur, både jordisk och gudomlig. I den bibliska skapas människan till Guds avbild och 

i den babyloniska av gudomligt blod. 
103
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I Enuma Elish är solen, månen och planeterna gudar medan i första Mosebok finns det endast 

en Gud och han har skapat det som enligt babylonisk mytologi är gudomligt. För att 

undervika misstolkning nämner författaren till den första skapelseberättelsen dessa endast 

som ”ljus”. Solen och månen skapas först på fjärde dagen, på femte dagen skapas havsdjuren. 

104
  

Ytterligare ett faktum som skiljer skapelseberättelserna i Genesis från den babyloniska 

skapelsen är att i den första och andra bibliska skapelsen så skapas människan till att styra 

över resten av Guds skapelse. De är satta till världen som Guds ställföreträdare med makt att 

regera. I Enuma Elish skapas människan till Gudarnas hjälp för att förse dem med mat och 

bygga boningar åt dem. De var slavar åt den makt som styrde kosmos. 
105

  

2.5.2 Paralleller mellan de Kanaáneiska skapelseberättelserna och de bibliska 

Likt de bibliska skapelseberättelserna börjar den Kanaáneiska skapelseskildringen med en 

kamp mot det otämjda havet. Det är i början endast kaos. Den bibliska guden skapar ordning i 

kaoset och i den Kanaáneiska mytologin måste Baal besegra de två stora kaosmakterna Yam 

(hav) och Mot (död) för att kunna skapa ordning i världen. 
106

  Till skillnad från Bibeln där det 

endast finns en Gud, finns det flera i den kanaáneiska mytologin. Här är det inte Baal som 

skapat det redan existerande utan skaparguden El. 
107

 En annan skillnad är Gud att i de 

bibliska skapelseberättelserna en lugn organisatör som skapar ordning och reda på ett 

metodiskt vis. I Baal-cykeln försöker Baal skapa ordning med våld i ett krig mot de två stora 

kaosmakterna. 
108

 Någon riktig beskrivning av hur människorna och allt levande kom till 

återfinns inte i den kanaáneiska mytologin.  
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3 Metod 

För att besvara min frågeställning har jag använt mig av en komparativ kvalitativ textanalys 

av läroböcker på 1960-, 1990- och 2000-talet. För att kunna redogöra för en tydligare 

presentation av svaret på min frågeställning har jag valt att behandla tre böcker från vart och 

ett av de tre nämnda årtiondena. Enligt Esiasson lämpar sig en kvalitativ textanalys när man 

som forskare anser att vissa passager är viktiga än andra i besvarandet av sin frågeställning. 

Det vill säga att jag med hjälp av en närstudie av en text kan tydligöra och presentera den data 

som är mest relevant i besvarandet av uppsatsens frågeställningar. 
109

 Syftet med en kvalitativ 

metod är även att beskriva och analysera de mönster som texten har. 
110

 För att förtydliga mitt 

resultat har jag använt mig av en systematiserande undersökning och ordnat innehållet i en 

kronologisk ordning med de äldsta läromedlen först och de yngsta sist. Detta för att 

formalisera innehållet i lätt överblickbara kategorier. 
111

 Då jag valt att undersöka böcker 

under en längre tidsperiod kommer jag att använda mig av en jämförande analys – även kallad 

komparativ analys. Jämförelsepunkterna speglar huruvida förändring har skett i texterna under 

de senaste 70 åren. 
112

  

3.1 Urval  

I mitt urval av läromedel har jag valt att utgå från ett brett sortiment av läromedel. Jag 

avgränsade ett trettiotal läroböcker till nio, tre från varje av de valda årtiondena. I mitt urval 

utgick jag från de av läroböckerna som benämner de bibliska skapelserna. Den utsträckning i 

vilken de nämner skapelseberättelserna har också haft betydelse för urvalet.
113

  I Esiassons 

bok Medtodpraktikan kan vi läsa följande: 

 

Som i alla urvalssituationer är det optimalt att analysera allt relevant material. Samtidigt finns 

praktiska begränsningar att ta hänsyn till.
114

 

 

Då skapelsen sällan behandlas i läroböcker för årskurs 9 valde jag att främst undersöka 

läroböcker för årskurs sju och åtta på grundskolans senare år. 
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För att kunna täcka in ett så brett kronologiskt spektra i mitt urval som möjligt har jag försökt 

att välja material som avspeglar denna ansats. Inom de olika årtiondena har jag försökt nå en 

kronologisk bredd – ett läromedel från årtiondets början, ett från mitten och ett från slutet. 

Detta har varit min ansats och har lett mig i avgränsningarna av mitt urval. Dessvärre har detta 

inte alltid varit möjligt då material från önskat tidsspann i vissa fall inte nämnt den bibliska 

skapelsen.  

 

3.2 Validitet 

Då studien enbart ska studera det den avser att studera, bör forskaren fundera över dess 

validitet. För att uppnå validetet ifrågasätter man den kunskap som framkommit under samt 

av studien. 
115

 I urvalet av läroböcker har ett trettiotal läroböcker jämförts och av de böckerna 

valdes nio ut för att användas i denna studie.  De nio läroböcker som valdes ut var de som 

uppfyllde följande två punkter: 

1. Att de nämner den bibliska skapelsen. 

2. Att de gör det i större/störst utsträckning. 

 I stora drag är validitetskravet att den studie man genomför mäter det som avses att mäta. 
116

 

Då studien utgår ifrån en komparativ kvalitativ textanalys med en systematiserande 

undersökning består studien av resonemangsvaliditet. 
117

 Resultat kronologiseras och 

struktureras utifrån frågeställningen för att tydligöra processen och dess svar på 

frågeställningen. Studien har även fokuserat på extern validitet, det vill säga i vilken 

utsträckning den faktiskt genomförda undersökningen stämmer på övriga läroböcker. Mitt 

försök att säkerställa en extern validitet är relevant för studien då resultatet bör kunna 

redogöra för vilken roll skapelserna i Genesis samt övriga Mesopotamiska skapelseskildringar 

spelar i läroböckerna. 
118
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4 Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer jag först att redogöra för resultatet av min analys av läroböcker 

under 1960-, 1990- samt 2000-talet. Jag kommer att presentera läromedlen i kronologisk 

ordning från äldst till yngst. I presentationen av varje lärobok kommer jag redogöra i korta 

drag för vilken årskurs boken är ämnad för samt alltsedan gå in på om och hur den bibliska 

skapelseberättelsen skildras. Därefter kommer jag presentera hur skapelsen i kanaáneisk 

mytologi och babylonisk mytologi skildras i dessa läroböcker. 

 

4.1 Presentationen av skapelseberättelsen i läroböcker på 1960-talet 

4.1.1 Boström, Gustav och Lindberg, Gustav (1960). Kristendomskunskap: för 

realskolan och enhetsskolans tre högsta klasser. Norstedts, Stockholm.  

Då Boström & Lindberg skrev denna lärobok fanns ingen definitiv kursplan för enhetsskolan 

och författarna bestämde då i samråd med Skolverket att göra ett läromedel som sammanfattar 

studierna för enhetsskolan och realskolans tre högsta klasser, det vill säga motsvarande 

grundskolans senare år, klass 7,8 och 9. När man nämner den bibliska skapelseberättelsen 

berättar man att i första Mosebok finns två skildringar av skapelsen. Det står att de är två 

uppsättningar som förmodligen inte härstammar från samma författare utan beskriver två 

olika traditioner.  

 

I 1 Moseboks två första kapitel finns två skilda berättelser om skapelsen. De är så olika både i 

uppställning och i detaljer, att de knappast kan härstamma från samma författare. De utgör två 

skilda traditioner, den ena mer enkel, den andra mer lärd. 
119

 

 

Boström och Lindberg skriver om skapelseberättelseförfattarna på följande sätt:  

 

De kommer tydligen från olika kretsar i Israel, som har berättat på olika sätt om skapelsen. 
120

 

 

Det författarna tycker skapelseberättelserna har gemensamt är att de ger en bild av hur den 

religiösa människan är övertygad om att det är genom Guds vilja som världen har skapats. 
121
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4.1.2 Sjöberg, Erik (1964). Kristendomskunskap: För grundskolans årskurs 7-8. 

Almqvist & Wiksell, Stockholm. 

Läroboken är uppbyggd på det undervisningsinnehåll, för årskurs 7-8 i ämnet 

kristendomskunskap, som enligt kursplanen skulle genomgås. Skildringen om 

skapelseberättelsen finner vi i kapitelet ”Gamla testamentet” och under rubriken 

”Urtidsberättelser”. Detta kapitel beskriver hur de första kapitlen i Bibeln innehåller 

skapelseberättelser men Sjöberg poängterar att dessa inte stämmer för hur världen blev till, 

utan skildrar en föreställning som fanns bland israeliterna vid skapelseberättelsernas 

uppkomst. Författaren tydliggör att det går att bevara den religiösa tanken om att Gud har 

skapat världen även om man är medveten om att det inte gått till på det sättet som står skrivet 

i Bibeln.  

 

De första kapitlen i Bibeln innehåller berättelser om världens skapelse och de första människorna. 

De stämmer naturligtvis inte med vad vi nu vet om världen och dess utveckling. De återger en 

föreställning, som fanns bland israeliterna på den tiden, då berättelserna kom till. Men de 

innehåller också religiösa tankar: tron att Gud har skapat världen kan man ha, fastän man vet att 

det inte gått till så som berättelserna i Bibeln beskriver det. 
122

  

 

Under rubriken ”Skapelsen” nämner Sjöberg att det inte bara finns en, utan två 

skapelseberättelser. Därefter har författaren beskrivit vad som sker under de sex dagarna av 

skapande och att Gud på den sjunde dagen vilar. Sjöberg har ordagrant skrivit ner vad som 

står i de bibliska texterna med kapitel och vershänvisningar.  

 

Den första skapelseberättelsen (1 Mos. 1:1–2:3) präglas av en högtidlig, men för vår smak något 

omständlig stil. 
123

  

 

För den andra skapelseberättelsen vidkommande har Sjöberg skrivit ner en exakt skildring 

kring vad som beskrivs i första Mosebok 2 från det att jorden var torr och ofruktbar till det att 

Gud skapar kvinnan för att han ska få den hjälp som han behöver. Författaren avslutar kapitlet 

med bibelcitatet:  

 

För den skull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de 

skola bliva ett. 
124
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4.1.3 Dahlberg, Åke (1967). Bibeln: Grundskolan åk 8. Diakonstyrelsens Bokförlag, 

Stockholm. 

Denna lärobok utgör del 1 B i läroboksserien Kyrko- Bibel-, Troskunskap. Bokens 

målsättning är att ge eleverna möjligheten att förstå Bibelns kulturella miljö och dess religiösa 

föreställningar och budskap. Här kan vi läsa om den bibliska skapelseberättelsen i korta drag. 

Den nämns första gången på sidan 20 som en del av första Mosebok. Vidare benämns den 

invävd i text kring de första berättelserna i Bibeln. 

 

De första berättelserna i Bibeln handlar om hur Gud skapade himmel och jord och om hur de första 

människorna syndade och hur Gud straffade människosläktet med en syndaflod. 
125

 

 

Senare beskrivs skapelsen endast i korta drag. Där nämner Dahlberg att skapelseberättelsen 

syftar till att vara en lovsång till Gud och inte byggd på vetenskaplig fakta.  

 

Skapelse. Skapelseberättelsen är inte en vetenskaplig redogörelse av hur skapelsen gick till utan en 

lovsång till skaparen. 
126

 

 

Avslutningsvis skriver författaren om hur skapelsen speglar Guds ursprungliga syfte med det 

som skapats; det faktum att världen kom till inte skedde av en slump – det var en del av Guds 

plan. 

 

4.2 Presentationen av skapelseberättelsen i läroböcker på 1990-talet 

4.2.1 Nylund, Bo & Wesslegård Melker (1995). Religion 1. Bonniers Utbildning, 

Stockholm.  

Läroboken Religion 1 är en lärobok och grundbok, skriven efter riktlinjerna i läroplanerna för 

det obligatoriska skolväsendet 94, Lpo94, och riktar sig till grundskolans senare år i ämnet 

religionskunskap. I läroboken gör författarna en kort genomgång av tankar om skapelsen av 

jorden och hur man har genom uteslutning av vad människan förmår göra kommit fram till att 

det inte kan vara människan som skapat världen.  
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Berättelser om skapelsen. Människor har i alla tider undrat över världen. Hur har den uppstått? 

När kom den till? Vad fanns före världens tillkomst? Vi inser naturligtvis att människor inte kan 

ha skapat den inte kan vi få solen att lysa, himlen att ge regn eller marken att bära frukt. Mycket 

kan människan, men så stora saker förmår hon inte. 
127

 

 

När Nylund och Wesslegård uteslutit att världen skapats av människan börjar tanken på något 

större att bildas. 

 

Måste det då inte finnas varelser som är större och mäktigare än människan? Somliga tänker sig att 

det finns en högsta gud, som har skapat allt. Den tanken är mycket gammal i mänsklighetens 

historia. 
128

 

  

I läroboken görs en introduktion om de fem Moseböckerna och hur Gamla testamentet inleds 

med dessa böcker. Därefter skriver man i kapitlet Världens skapelse: 

 

Första Mosebok inleds med berättelsen om hur jorden, djuren och människorna skapades. 

Skapelseberättelsen är en myt, som få kristna uppfattar bokstavligen. Berättelsen vill istället hjälpa 

människorna förstå att det var Gud som skapade universum, att han bryr sig om sin skapelse och 

att det finns en mening med människans liv. 
129

  

 

En kort skildring av hur världen såg ut i till en början, precis efter att världen skapats görs i 

kapitlet Syndafallet.  

 

Första Mosebok berättar om hur allting från början var gott. Det fanns ingen sjukdom eller ondska. 
130

 

   

De meningarna avslutar skildringen av skapelseberättelsen i läroboken Religion 1. 
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4.2.2 Berg, Leif & Husén, Lennart (1999). SOOL 2001 Religion och liv 7-9. 

Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm.  

Läroboken är främst ett läromedel för grundskolans senare del. Boken finns både som enskild 

volym för varje skolår och, som i detta fall, i en samlad volym för skolåren 7-9. Läroboken 

har på sidan 58-59 en snabb genomgång av skapelseberättelserna för att sedan på sidan 62 

fördjupa sig i texterna. Skildringarna finns presenterad under lärobokskapitlet Israel och det 

Gamla testamentet med rubriken 1. Hur allt blev till. Det hela börjar med en kort redogörelse 

av den första skapelseberättelsen.  

 

På Bibelns första blad berättas om hur allt en gång blev till:  

Från början fanns bara ett djupt mörker och ett stort hav. En gudsvind svepte över vattnet. En dag 

sade Gud: ”Ljus bli till!” och ljuset blev till. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. 

Nästa dag lät Gud ett valv resa sig ur havet. Så skildes vattnet ovanför valvet från vattnet under 

valvet. Gud kallade valvet himmel. På tredje dagen samlade Gud ihop vattnet under valvet s att 

torr jord blev synlig. På jorden lät han gräs, träd och annan grönska växa fram. Därefter skapade 

Gud solen, månen och de andra ljusen på himlen. Han skapade också fiskar i havet och fåglar och 

andra djur på jorden. På sjätte dagen skapade Gud slutligen människan, en man och en kvinna. 

Han skapade dem till sin avbild och gav dem makt att härska över hela skapelsen. Den sjunde 

dagen vilade Gud från allt arbete. Så blev allting till, säger Bibeln. 
131

 

 

Under rubriken Adam, Eva och Eden beskrivs den andra skapelseberättelsen. Här har Berg 

och Husén skildrat det fredliga tillstånd som jorden befann sig i innan ondskan gjorde sig 

närvarande.  

 

Bibelsens andra kapitel har en annan skapelseberättelse. Där berättas att Gud skapar en man av 

jord eller lera. Sedan blåste Gud sin livsande i mannen så att han började leva. Mannen kallades 

Adam. Namnet betyder människa. Gud planterade trädgården Eden där Adam fick bo. Där levde 

lejon och lamm, tigrar och hjortar fredligt tillsammans. Där fanns ingen ondska, ingen sjukdom 

och ingen död. Eden var det underbaraste paradis man kan tänka sig. 
132

  

 

Först i det andra stycket om den andra skapelseberättelsen tar författarna upp hur Gud 

skapade kvinnan från mannens revben. 

Efter en tid märkte Gud att Adam kände sig ensam. Då lät Gud en tung sömn falla över Adam. 

Sedan tog han ut ett av Adams revben och av det skapade han en kvinna, som fick namnet Eva. 

Det betyder liv. Bibeln berättar att Adam och Eva inte hade några kläder och att de inte var blyga 

för varandra. 
133
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I det avslutande stycket nämns Kunskapens träd och konsekvenserna som kommer uppstå om 

man trotsar Guds förbud och äter av dess frukt. 

 

Mitt i lustgården hade Gud planterat Livets träd. Där fanns också Kunskapens träd, och det trädets 

frukter fick människorna absolut inte äta av. Gjorde de det skulle de dö, varnade Gud. 
134

  

 

Läroboken gör en fördjupning i skapelseberättelserna, där Berg och Husén under rubriken 

Bibeln har både rätt och fel har diskuterar skapelseordningen i första skapelseberättelsen.  

 

Den som läser skapelseberättelsen uppmärksamt, börjar snart undra om inte bibelförfattaren fått ett 

och annat om bakfoten. Gud verkar ha skapat världen i en helt omöjlig ordning. 
135

  

 

Under denna rubrik tar författarna upp det faktum att Gud först skapar ljuset men att solen och 

månen inte blir till förrän på fjärde dagen.  

 

Först skapar han ljuset, andra dagen himlavalvet, tredjedagen skapade han jorden och alla växter. 

Först på fjärde dagen kom solen och månen. 
136

 

 

Diskussionen går vidare in på huruvida jorden kan ha existerat utan sin bana runt solen och 

hur blommor och växter kan ha levt utan solljus.  

 

Jorden fick alltså hänga ensam i rymden och vänta på att solen skulle skapas! Men jorden snurrar 

ju runt i en bana runt solen. Då måste solen ha skapats först. Inte nog med detta. Dagens ljus får vi 

som bekant av solen, men Gud skapade ändå ljuset först. Helt orimligt, konstaterar vi. Också träd 

och blommor växte på jorden innan solen fanns. Men blommor kan inte växa utan sol. Om inte 

solen fanns, skulle det vara helt mörkt på jorden och isande kallt. Bibelns skapelseberättelse 

stämmer inte med vetenskapen och vår kunskap om världen. Eller hur? 
137

 

 

Berg och Husén målar därefter upp en bild av hur man tidigare trodde att jorden såg ut för att 

lättare kunna förklara för sina läsare varför skapelseberättelsens ordning ser ut som den gör. 
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Visst! Bibeln tycks ha fel. Men bibelförfattaren hade en helt annan världsbild än vi. Liksom andra 

människor under denna tid trodde han att jorden var i stort sett platt med himlavalvet ovanför. Ut 

med valvet rörde sig de ganska små himlakropparna, solen, månen osv. ovanför valvet fanns Gud 

och hans himmel. Men där uppe fanns också vatten, som föll ned på jorden som regn, när Gud 

öppnade ”himlens fönster”. Titta nu på skapelseordningen med Bibelns världsbild för ögonen! Då 

stämmer det bättre. Då är det klart att jorden måste skapas först och himlakropparna sedan. 
138

  

 

Sluthypotesen i texten, under rubriken Bibeln har både rätt och fel, är att bibelförfattarens lista 

över skapelseordningen är rimlig sett utifrån dennes kunskap om världen. 

 

Men det där med ljuset hade Bibelns författare inte insikt om. Han visste tydligen inte att också det 

vanliga dagsljuset och inte bara det tydliga solskenet kommer från solen. I övrigt är 

skapelseberättelsen rimlig ur författarens synvinkel. Han var inte dum. Han hade bara en annan 

bild av världen än vi har. 
139

 

  

Därefter, under rubriken Två skapelseberättelser får läsaren en kort genomgång av hur de två 

skapelseberättelserna skiljer sig åt.   

I början av Bibeln finns två olika skapelseberättelser. Den andra börjar i andra kapitlet, fjärde 

versen. Den berättelsen säger att det från början var torrt på jorden. Sedan lät Gud en dimma stiga 

upp och vattna jorden. Enligt den berättelsen skapades Adam före djuren och före Eva. Den yngre 

berättelsen inleder Bibeln. Enligt den skapades djuren före människorna, och man och kvinna 

skapades på samma gång. 
140

 

 

4.2.3 Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke (1999) Religionskunskap. 

Gleerupsförlag, Malmö.  

I läroboken Religionskunskap kan vi läsa om skapelsemyten. Läroboken riktar sig till 

religionskunskaps undervisning för grundskolans senare årskurser. Här har man under 

rubriken Heliga berättelser och underrubriken Kaos och kosmos valt att tala om berättelserna 

om skapelsen i allmän betydelse, detta för att beskriva hur man ser på skapelsen i de flesta av 

världsreligionerna. Hermansson och Tidman pekar på att det finns en skapargud som bringat 

ordning i det kaos som en gång härjade på jorden. Ordningen benämns som kosmos, ett 

tillstånd av godhet i det första levande livet. Det är först på slutet av denna text som man gör 

en parallell till Bibeln med orden: 

Ibland är det, enligt myten, genom en människas misstag som det onda kommer in i världen. Ett 

känt exempel på är Adam och Eva som bröt mot Guds förbud att äta av den förbjudna frukten, och 

därför drevs de ut ur paraddiset till en tillvaro präglad av slit lidande och död. 
141
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Därefter står inget mer skrivet om skapelsen på de återstående 214 sidorna. 

 

4.3 Presentationen av skapelseberättelsen i läroböcker på 2000-talet 

 

4.3.1 Berg, Leif (2001). SOOL 3000 Religion och liv 7. Bokförlaget Natur och Kultur, 

Stockholm. 

Läroboken består av fyra teman med två olika svårighetsgrader. Texterna på första nivån är 

enligt Berg lättlästa och ger grundkunskaper medan de på nivå två är något svårare. Boken är 

ett läromedel i årskurs 7 på grundskolans senare år. Skildringarna av skapelseberättelserna 

kan vi läsa om under kapitlet Gamla testamentets värld. Kapitelet inleds med rubriken 

Historien börjar, och här beskriver man hur jorden kom till enligt Bibeln. 

 

Från början fanns bara ett stort hav och ett djupt mörker. Inget liv fanns. En dag sa Gud: Ljus bli 

till! Då kom ljuset till. Nästa dag lät Gud ett stort valv resa sig ur vattnet. Valvet kallade han för 

himmel. Tredje dagen lät han land stiga upp ur vattnet. Sedan lät han träd och grönska växa fram. 

Därefter skapade Gud solen, månen och stjärnorna på himlen. Han skapade också fiskar i havet 

och fåglar och andra djur på jorden. På sjätte dagen skapade Gud människan, en man och en 

kvinna. Människan fick makt att härska över djuren och allt annat i skapelsen. Den sjunde dagen 

vilade Gud. Så blev allt till, enligt Bibeln. 
142

 

 

Här finns även med en bildtext som förtydligar hur man trodde att världen såg ut då Bibeln 

skrevs och hur detta kan ha påverkat bibelförfattarnas texter. 

 

Så här trodde Bibelns författare att världen såg ut: Jorden är platt. Ovanför jorden välver sig 

himlavalvet. På det rör sig solen, månen och stjärnorna. Ovanför himlavalvet finns vatten. Det 

regnar ner på jorden genom hål i valvet. Under marken finns de dödas rike. Det var i denna värld 

som bibelförfattarna skrev skapelseberättelsen och andra texter. Det skedde för ungefär 2500 år 

sedan. 
143

 

 

Vidare i läroboken stöter vi på rubriken I den underbara trädgården. Här inleds stycket med 

en frågeställning som författaren besvarar med hjälp av Bibeln. 

Hur har vi människor kommit till? Så här berättar Bibeln: 
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Gud formade en man av jord och lera. Sedan blåste han sin livsande i mannens näsa. Då blev han 

en levande människa. Han kallades Adam. Gud skapade också en underbar trädgård med blommor, 

träd och växter av alla slag. Trädgården kallades för Eden eller Paradiset. I detta paradis fick 

Adam bo. Där fanns ingen ondska, ingen sjukdom och ingen död. Till och med lejon och lamm 

levde fredligt tillsammans. 
144

  

 

Under rubriken Av ett revben skapas kvinnan redogör författaren för skildringen av hur Gud 

skapade kvinnan. 

 

Efter en tid märkte Gud att Adam kände sig ensam i sitt paradis. Då lät Gud en tung sömn falla 

över Adam. Sedan tog han ut ett revben ur Adams bröst. Av det benet skapade han en kvinna. Hon 

kallades Eva. Därefter levde Adam och Eva tillsammans som man och hustru. Det var alltid lagom 

varmt i paradiset, och de två människorna kunde leva nakna utan kläder. 
145

 

 

I Eva och Adam syndar finner vi texter om kunskapens träd och texter om det straff som 

väntar Adam och Eva om de trotsar Guds ord. 

Mitt i Eden hade Gud planterat Livets träd. Där fanns också ett annat märkligt träd, Kunskapens 

träd. Det trädets frukter fick människan absolut inte äta av. Gjorde de ändå så, skulle de dö. Det 

hade Gud sagt. 
146

  

 

Längre fram i läroboken finner vi frågeställningar om skapelsen som Berg besvarar. Han 

börjar med frågan Var finns Gud?” följt av ”Är vi Guds avbild?” och ”Har Adam och Eva 

funnits?”. Den första frågan besvaras med en diskussion över var Gud befinner sig och hur 

Bibelns författare föreställde sig Gud. Längre ner i texten kan vi läsa: 

 

Uppe i himlen skötte Gud också om solen, månen och stjärnorna, så att de rörde sig på rätt sätt i 

sina banor på himmelskupan. På himlavalvet fanns också luckor som Gud kunde öppna. Då föll 

vatten ner över jorden. På det viset fick man en förklaring till regn. Så tänkte skapelseberättelsens 

författare om Gud och himlen. 
147

 

 

I den andra frågeställningen skriver läroboksförfattaren om människans likheter med Gud och 

vad Bibeln menar med att vi är Guds avbild. 

Skapelseberättelsen säger att människan skapades till Guds avbild. Vad betyder det? Ja, 

bibelförfattaren menar faktiskt att människan är lik Gud. 
148
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Vidare nämns det att tron på att människan är Guds avbild finns i de flesta religioner. Men 

man pekar också på att den bibliska synen innebär mer än en fysisk likhet. 

 

Att gudar ser ut som människor har varit en vanlig tro hos de flesta folk och religioner. Men 

Bibeln menar något mer med att människan är Guds avbild. Gud blåste sin livsande i Adams näsa. 

Människan är därför mycket mer värd än djuren. Människan har en själ, hon är Guds medhjälpare 

och står över allt annat som Gud har skapat. 
149

 

 

I svaret på frågan ”Har Adam och Eva funnits” diskuteras huruvida det är trovärdigt att Adam 

och Eva existerat och vad forskningen säger om detta. 

 

De flesta bibelforskare anser att Adam och Eva inte funnits i verkligheten. Många säger att inte 

heller bibelförfattaren själv trodde det. Texten om skapelsen är helt enkelt en slags helig dikt. Men 

den som tror att allt i Bibeln kommer ordagrant från Gud, anser förstås att Adam och Eva 

verkligen var de två första människorna. 
150

 

 

Efter denna passage har Berg intervjuat en präst i svenska kyrkan kring vad han anser om 

skapelseberättelsen. Berg ställer frågan på följande sätt: ”Vad anser en präst om dessa 

märkliga berättelser?”.  

Under rubriken ”Om skapelseberättelsen”, förklarar prästen hur han tolkar det hela. 

 

 ”Skapelseberättelsen är förstås inte någon vetenskaplig skildring av hur allt blev till. 

Bibelförfattaren har ett djupare budskap med sin berättelse. Vetenskapens beskrivning av hur allt 

blev till är kanske riktig. Men tänk efter! Ger den alla svar? Varför blev stjärnvärlden till? Varför 

är vi till? Vad är meningen med att finnas? Det kan inte vetenskapen ge några kloka svar på. Enligt 

Bibelns skapelseberättelse är det Gud som gjorde att allt blev till. Världen och vi har inte kommit 

till av en slump. Vi är avsedda att vara Guds ”avbilder”, och vi är trots vår synd och olydnad 

skapade för det eviga livet. Det är skapelseberättelsens besked, och den övertygelsen är grunden 

för mitt liv”. 
151

 

 

Redogörelsen av skapelseberättelsen i läroboken ”Religion och liv” avslutas med denna 

sammanfattning av prästens egna tankar kring syftet med berättelsen. 

4.3.2 Göth, Lennart & Lycken, Katarina (2005) PULS Religion för grundskolans 

senare del. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm. 

Läroboken är avsedd att användas för årskurs 6-7  och är indelad i tre delar. Varje del har 

olika kapitel, faktarutor och ordförklaringar. 
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Skapelseberättelsen nämns enbart på ett ställe och då inte i sin helhet. Göth och Lycken 

skriver om den kristna synen på skapelsen under rubriken Gud Fadern.  Här skriver man om 

syftet med varför Gud skapade människan och vad som enligt kristen tro sker när människan 

väljer bort Gud. 

 

Gud har skapat allt. Det viktigaste och finaste han har skapat är människan. Människan är gjord för 

att likna Gud, för att vara skapande och utvecklande på samma sätt som Gud är. Människan ska 

råda över resten av skapelsen och ta ansvar för den. Människan är också gjord för att leva i 

gemenskap med Gud. Och livet genom Gud varar i evighet. Men människan lever inte i 

gemenskap med Gud, hon lever inte i evighet. Enligt kristen tro beror det på att människan valde 

bort Gud. När människan bröt Guds lagar, förstördes gemenskapen med Gud, och död och elände 

kom in i världen. 
152

  

 

Inga övriga texter om den bibliska skapelse berättelsen skildras i läroboken. 

 

4.3.3 Molund, Mats & Sjöbeck, Karin (2011). Religion A åk 7-9. Interskol Förlag AB, 

Limhamn. 

Läroboken Religion 7-9 är anpassad till kursplanen för religionsämnet enligt läroplanen för 

grundskolan 11, lgr11. Målet med läroboken är inte enbart att belysa fakta om världens 

religioner och livsåskådningar utan även att hjälpa eleverna att analysera och reflektera över 

sin egen identitet. Eleverna ska enligt läroboksförfattarna kunna nå målen för kunskapskraven 

med hjälp av läroboken och läromedlets kontinuerligt inlagda uppgifter.  

Skildringen av den bibliska skapelseberättelsen i kapitlet Gama Testamentet – Helig bok för 

Judar och Kristna. Texten inleds med rubriken Adam och Eva, och beskriver hur Gud 

skapade mannen att skydda allt det Gud har skapat, hur han varnar honom för Kunskapens 

träd och hur han skapade kvinnan då han såg mannen ensamhet.  

 

En av Bibelns mest kända skapelseberättelser finns att läsa i den första Moseboken. I den möter vi 

alla människors far och mor, Adam och Eva. 
153

 

  

Det började med att Gud formade den förste mannen av jord. Livet andades han sedan in genom 

mannens näsa. Mannen fick namnet Adam. Gud planterade en lustgård åt honom att liva i. överallt 

blomstrade träd med grenar av tunga frukter! Gud ledde fram alla markens och himlens djur till 

Adam som fick namnge dem. Mitt i detta gröna paradis växte livets träd och intill det kunskapens 

träd.
154
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Gud satte Adam att använda och skydda allt detta. Men förbjöd honom att av frukten i kunskapens 

träd. ”Gör du det måste du dö”, varnade Gud. Gud hade skapat ett himmelrike på jorden, men 

mannen kände sig ensam. Gud såg det och tog ett av mannens revben och formade en kvinna av 

det – Eva. Adam och Eva levde nakna och lyckliga bland djuren i den sköna lustgården. 
155

 

 

Texten är en kort sammanfattning av vad som skett, någon tydligare beskrivning finns inte att 

hittas i läroboken.  

Vidare i läroboken finner vi diskussioner kring skapelseskildringarna där man beskriver hur 

människor väljer att se på dem. Under rubriken Bokstavlig tro skriver Molund och Sjöbeck 

om hur en del människor tror att de bibliska berättelserna är sanna och att skapelsen gick till 

på det sätt som Bibeln beskriver. 

 

Gud skapade världen på sex dagar, Adam och Eva var verkligen de första människorna, punkt slut. 

Det är Guds egna ord. 
156

 

 

Rubriken som kommer efter är Bildlig syn. Där tar författarna upp det faktum att vetenskapen 

inte utesluter religiös tro, utan att dessa kan gå hand i hand. 

 

Men dessa vetenskapliga sanningar är inget hinder för den religiösa tron, om man ser berättelserna 

som bilder och inte hårdfakta. 
157

 

 

Molund och Sjöbeck poängterar avslutningsvis också vikten av att känna tillbaka grunden för 

dessa berättelsers uppkomst.  

 

I historien av Adam och Eva får vi ett svar på frågan hur vi blev till. Svaret är att vi människor 

skapades av jord.  

Tänk efter! Vad vore vi utan jorden/naturen? Ingenting! Vi lever av den. Vi lever i den. Vi är ett 

med den. Att vi är skapade av jord är en passande bild av detta. 
158

   

 

4.4 Förekomst och avsaknad av paralleller i läroböcker på 1960-talet 

mellan skapelsen i Genesis, Enuma Elish och kanaáneisk mytologi 

 Nedan redovisas de paralleller och den avsaknad av paralleller mellan Genesis, Enuma Elish, 

och kanaáneisk mytologi som återfinns i de behandlade läromedlen från 1960-talet. 
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4.4.1 Boström, Gustav och Lindberg, Gustav (1960). Kristendomskunskap: för 

realskolan och enhetsskolans tre högsta klasser. Norstedts, Stockholm. 

I denna lärobok finner jag inga skildringar av skapelsen i den Kanaáneiska mytologin eller 

Enuma Elish. 

 

4.4.2 Sjöberg, Erik (1964). Kristendomskunskap: För grundskolans årskurs 7-8. 

Almqvist & Wiksell, Stockholm. 

Innan man börjar beskriva den bibliska skapelseberättelsen i läroboken, drar man en parallell 

till den babyloniska mytologin och Enuma Elish: 

 

Israeliterna hade olika traditioner (från släktled till släktled ärvda berättelser) om skapelsen. I 

vissa detaljer kan man också här spåra babyloniskt inflytande. Vid skapelsen, tänkte babylonierna, 

gick det till så, att en gud dödade en fruktansvärd drake, som fanns i urhavet. Av vidundrets kropp 

skapades sedan världen. 
159

 

 

Inget återberättas om den kanaáneiska mytologins skapelseskildring. 

 

4.4.3 Dahlberg, Åke (1967). Bibeln: Grundskolan åk 8. Diakonstyrelsens Bokförlag, 

Stockholm. 

Under rubriken Israeliternas äldsta berättelser görs en kort hänvisning till att den bibliska 

skapelseberättelsen skulle ha likheter med den babyloniska mytologin. 

 

Världsbilden i dessa (bibliska) berättelser är naturligtvis en helt annan än vår. Det är den gamla 

babyloniska. I Babylonien, det land varifrån Abraham kom, fanns redan före patriarkernas tid 

berättelser om hur jorden kommit till och hur en flod kom över människorna. Men i den 

babyloniska skapelseberättelsen är det många gudar, som hjälper till vid skapelsen. 
160

 

 

Inget återberättas om den kanaáneiska mytologins skapelseskildring. 
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4.5 Förekomst och avsaknad av paralleller i läroböcker på 1990-talet 

mellan skapelsen i Genesis, Enuma Elish och kanaáneisk mytologi 

4.5.1 Nylund, Bo & Wesslegård Melker (1995). Religion 1. Bonniers Utbildning, 

Stockholm.  

I denna lärobok finner jag inga skildringar av skapelsen i den kanaáneiska mytologin eller 

Enuma Elish. 

 

4.5.2 Berg, Leif & Husén, Lennart (1999). SOOL 2001 Religion och liv 7-9. 

Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm.  

I kapitlet Tro och liv hos Babylonierna skildras skapelsen enligt Enuma Elish i stora drag men 

det är först längre fram i boken som likheter och olikheter mellan den Babyloniska och den 

Bibliska skapelseberättelsen görs.  

 

Denna berättelse (den första skapelseberättelsen i Bibeln) har många likheter med de urgamla 

skapelsemyterna från Mesopotamien. De säger att det från början fanns ett väldigt hav. Israeliterna 

kallade havet Tehom.  Det är samma ord som Tiamat den vattendrake som guden Marduk 

besegrade i babyloniernas skapelseberättelse. 
161

   

 

Författarna fortsätter med att fundera kring hur det kan komma sig att det finns likheter. 

 

Bibeln visar alltså tydlig påverkan från Babylonien. Kanske skrev israeliterna den yngre 

skapelsemyten när de var fångar i Babylonien på 500-talet f Kr. 
162

  

 

Under rubriken Bibeln och Babylon pekar Berg och Husén på vilka faktorer som skiljer 

skapelseberättelserna åt i de två mytologierna. Den första skillnaden är att den bibliska guden 

skapar världen med ord medan den babyloniske Marduk skapar i handling.  

 

Bibelns skapelseberättelse skiljer sig på flera sätt från den babyloniska. Bibelns Gud skapare 

genom sitt ord. Han befaller himlavalvet att resa sig ur vattnet. Men den babyloniske Marduk 

griper sitt svärd och klyver vattenodjuret Tiamat och skapar himmel och jord av halvorna. 
163

  

 

Läroboken påpekar också att den Babyloniska mytologin var polyteistisk medan Bibeln är 

monoteistisk.  
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I Babylonien berättas om hur gudarna blev till. Men enligt Bibeln finns det en enda Gud och han 

har alltid funnits. 
164

 

 

Den sista skillnaden som påpekas är det faktum att den sjunde dagen är en vilodag enlig 

Bibeln.  

 

Babylonierna skapade en vecka med sjudagar. Solen, månen och de fem kända planeterna fick ge 

namn åt varsin veckodag. Israeliterna tog efter babylonierna. Men babylonierna hade ingen 

vilodag. Den seden uppstod hos israeliterna. Bibeln berättelse vill pränta in att människorna ska 

arbeta sex dagar och vila den sjunde. Så hade ju Gud själv gjort! 
165

 

 

Inget återberättas om den kanaáneiska mytologins skapelseskildring. 

 

4.5.3 Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke (1999) Religionskunskap. 

Gleerupsförlag, Malmö.  

I denna lärobok finner jag inga skildringar av skapelsen i den Kanaáneiska mytologin eller 

Enuma Elish. 

 

4.6 Förekomst och avsaknad av paralleller i läroböcker på 2000-talet 

mellan skapelsen i Genesis, Enuma Elish och kanaáneisk mytologi 

4.6.1 Berg, Leif (2001). SOOL 3000 Religion och liv 7. Bokförlaget Natur och Kultur, 

Stockholm. 

I denna lärobok gör författaren en kort parallell mellan de bibliska skapelseberättelserna och 

tidigare berättelser från Mesopotamien, det geografiska område där Babylon låg. Först 

berättar Berg om hur man tidigare trodde att alla skildringar i Bibeln var sanna, tills man fann 

en mängd lertavlor som tillhörde den babyloniska mytologin – Enuma Elish. 

 

Allt hade gått till så som Bibeln beskriver. Men på 1800-talet hittade man en mängd lertavlor i det 

gamla Mesopotamien eller Babylonien. Lertavlorna var fulla med texter, som hade skrivits långt 

innan Bibeln kom till. De väckte stor uppståndelse. 
166
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Sedan beskriver läroboken hur man finner likheter mellan lertavlorna och de bibliska 

berättelserna, bland annat skapelseskildringen.  

På några lertavlor berättas också att en man hade funnit en ört som gav evigt liv, men en orm 

lyckades snappa bort örten. Detta liknar berättelsen om Adam och Eva. På flera andra sätt 

påminner dessa gamla texter om de första berättelserna i Bibeln. 
167

  

 

Inget återberättas om den kanaáneiska mytologins skapelseskildring. 

 

4.6.2 Göth, Lennart & Lycken, Katarina (2005) PULS Religion för grundskolans 

senare del. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm. 

I denna lärobok finner jag inga skildringar av skapelsen i den Kanaáneiska mytologin eller 

Enuma Elish. 

 

4.6.3 Molund, Mats & Sjöbeck, Karin (2011). Religion A åk 7-9. Interskol Förlag AB, 

Limhamn. 

I denna lärobok finner jag inga skildringar av skapelsen i den Kanaáneiska mytologin eller 

Enuma Elish. 
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5 Slutsatser och diskussion  

Jag kan efter genomförd analys av läromedlen konstatera att skildringarna av den bibliska 

skapelsen varierar över tid. Variationen återfinns även läroböckerna emellan. De läromedel 

som jag fördjupat mig i från 1960-talet, är om än mer kortfattande men informativa. 

Läroboken Kristendomskunskap av Erik Sjöberg är den enda som gör en skildring av 

urkunden i sin beskrivning av hur skapelseberättelserna presenteras i Bibeln från 1 Mos 1:1–1 

Mos 2:4 samt 1 Mos 2:4–1 Mos 2:24. Att det är så kanske inte är så konstigt då 

religionskunskapsämnet på den tiden hette kristendomskunskap och omfattades av att läsa och 

förstå Bibeln och dess texter. Det som däremot förvånar mig är hur läromedelsförfattarna så 

onyanserat för in sina egna övertygelser i läroböckerna och poängterar att skapelsen inte har 

gått till så som de bibliska skildringarna beskriver det. Med det sagt tycker jag att läromedlen 

från denna tid inte enbart ger oss en bild av att det existerar två skapelseberättelser i första 

Mosebok, men även det faktum att de härstammar från olika källor. Genom att ha den 

vetskapen tycker jag att man lättare kan förstå och få en tydligare överblick över varför 

skildringarna ser ut som de gör och varför de skiljer sig åt.  

Det religiösa budskapet med dessa skildringar är tydligt i de läroböckerna jag har analyserat 

från 1960-talet. Alla tre läromedel poängterar syftet och funktionen med de två 

skapelseberättelserna i Bibeln: att världen blev till av Gud. Att inte ha med syftet med dessa 

berättelser gör, enligt mig, skildringarna av berättelserna helt irrelevanta. Det är även i 

läroböckerna från 1960-talet som det görs flest paralleller till den Babyloniska mytologin och 

skapelsen i Enuma Elish – även då namnet på verket inte nämns. I två av de tre läromedlen 

uttrycker man att den bibliska skapelsen är influerad av den babyloniska mytologin. I 

läroboken Bibeln grundskolan åk 8 visar Dahlberg i korta drag att det finns likheter, men även 

skillnader. Han nämner att den gammaltestamentliga världsbilden är densamma som den 

babyloniska men att i den babyloniska mytologin var det flera gudar inblandade i skapelsen 

av jorden. 
168
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Det saknas dock urkunder eller tydligare jämförelser religionerna emellan. Något sådant 

återfinns inte i dessa läroböcker. Som jag nämnde i början är det ändå läroböcker från denna 

tid som mest extensivt skildrar den babyloniska och bibliska skapelsen. Jag tycker att de i 

stort har lyckats ge en bra, om än kortfattad, historisk bakgrund för att sedan beskriva den 

gammaltestamentliga skapelsen utifrån de aspekter som fanns i den omgivningen 

skapelseförfattarna befann sig. Detta gör det tydligare för den som tar del av läromedlen att 

förstå de bibliska skapelseberättelsernas uppkomst och syfte.  

När jag analyserade läromedlen från 1990-talet fann jag att enbart Sool 2001 Religion och liv 

7-9 innehåller skildringar av den babyloniska skapelsemyten. Detta gör man i tydliga drag och 

med ett fördjupat innehåll. Denna lärobok ger oss en bred bild av hur livet i Babylonien såg 

ut, en tydlig skildring av skapelsemyten och en tydlig presentation av dess likheter och 

olikheter med den bibliska skapelseberättelsen. Det som förvånnade mig med denna upptäckt 

är att jag inte kan dra mig till minnes att jag tidigare läst eller sett dessa skildringar. Trots att 

jag bläddrat i denna lärobok ett flertal gånger som i mitt arbete som religionslärare. I avsnittet 

om huruvida det finns likheter och skillnader tycker jag att Berg och Husén på ett bra sätt 

lyckats förmedla dessa på ett opartiskt sätt. De utesluter inte att den babyloniska 

skapelsemyten är en urkund till den bibliska men de framhåller även att så inte behöver vara 

fallet.  

Fortsättningsvis är det bara en av läroböckerna på 1990-talet som talar om att första Mosebok 

innehåller två skapelseskildringar. De övriga talar om en skapelseberättelse. Skildringarna av 

skapelsen är korta eller enbart sammanfattningar av det bibliska innehållet och beskriver inte i 

detalj vad som skedde. Jag uppfattar det som att man inte valt att poängtera det faktum att det 

finns två skildringar på grund av att läroboksförfattarna anser att det är irrelevant. Men 

samtidigt anser jag att man här missar viktig kunskap kring texterna. De blir enbart en saga 

bland andra sagor utan att berätta något som helst om hur de kom till eller varför. Det är 

endast i läroboken Religion 1 som man talar om syftet med dessa berättelser, den religiösa 

tanken, att världen skapades av Guds vilja.  
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Ingen av de tre böckerna nämner det faktum att det finns olika källor till berättelserna utan i 

Sool 2001 Religion och liv 7-9 talar Berg och Husén till och med om endast en bibelförfattare. 

Hur man inte kan ha med det faktum att skildringarna skrivits av två olika källor tycker jag är 

en kunskapsmässig förlust. Detta är viktig och relevant kunskap som går till spillo och enbart 

en reducerad del av historien kring skapelseberättelserna presenteras. Jag kan inte låta bli att 

bli besviken då jag tycker att Berg och Husén gjorde en bra och tydlig återberättelse av den 

babyloniska mytologin och dess likheter och olikheter med den bibliska. Då de har en bra 

redogörelse över den babyloniska skapelsen kan man tycka att de skulle ha påvisat att det är 

två olika källor till skapelseskildringarna i Bibeln.  De kunde även ha nämnt att den äldre är 

den förstnämnda i första Mosebok. Detta hade gjort läromedlet till ett av de tydligaste i denna 

läroboksanalys och skapat en bättre bild av historien före och runt den bibliska skapelsens 

tillkomst.  

Läroböckerna på 2000-talet tycks ha tappat sitt historiska sammanhang helt och hållet. Dels 

återfinns inga urkunder vare sig till de bibliska skapelserna eller den babyloniska skapelsen. 

Inte heller några direkta skildringar av den babyloniska skapelsemyten presenteras. I 

läroboken Sool 3000 Religion och liv 7 gör Berg en kort parallell mellan den bibliska och 

babyloniska skapelsemyten genom att berätta om de lertavlor man funnit och hur man börjat 

fundera kring om de influerat Bibeln. 
169

 En tydligare redogörelse än så görs inte i läroboken. 

Varför man har valt att inte ha med dessa skildringar eller diskuterar huruvida de influerat de 

skapelseskildringarna vi är bekanta med i Bibeln förstår jag inte.  

Om vi då ser till skildringarna av de bibliska skapelseberättelserna på 2000-talet så börjar man 

återigen att föra in det religiösa syftet med skapelseberättelserna. Kanske beror det på, som 

jag tidigare nämnde, att de bibliska skapelseberättelserna saknar relevans i läroböckerna om 

man inte poängterar varför skildringarna existerar. Den religiösa tanken tas upp i alla tre 

läroböckerna, om än lite dolt i läroboken Religion åk 7-9, som, något diskret, anspelar på att 

det finns två skapelseberättelser med orden ”En av Bibelns mest kända skapelseberättelser”. 

170
 Ingen av läroböckerna nämner att det finns två källor till berättelserna. Man talar om 

skapelseberättelseförfattaren som en enskild person i två av de tre läromedlen. I den tredje 

nämns ingen författare överhuvudtaget.  
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Ser vi till hur de bibliska skapelseberättelserna framställs så skiljer de sig inte speciellt 

mycket från 1990-talet. Även här skildras de antingen i korta drag alternativt sammanfattat. 

Jag funderar på ifall det kan vara så att man tycker att poängen med att ha med dessa 

skildringar i läroböcker på 2000-talet inte ligger i att berätta om den historiska skildringen 

utan att redogöra för dess betydelse för en troende människa. Hur dessa skildringar framställs 

i Bibeln och vem som skrev dem är inte det viktigaste utan vad de vill säga oss – att Gud är 

skaparen av den värld vi lever i idag.    

Efter genomförd analys kan jag konstatera att det inte nämns något om den kanaáneiska 

mytologin i någon av de nio lärobocker jag studerat. Att den inte nämns i läroböckerna på 

1960-talet är kanske inte så konstigt då upptäckten var förhållandevis ny och det tog tid innan 

man lyckats översätta alla lertavlor man funnit. Jag tycker dock att det är förvånande att man 

inte skildrar den kanaáneiska mytologin i läroböcker på 1990-talet och 2000-talet. Upptäckten 

av den kanaáneiska mytologins skrifter fyller vissa luckor som tidigare fanns i de 

gammaltestamentliga texterna. Om dessa skrifter har haft en så stor innebörd för 

bibelforskningen så anser jag att de borde omnämns i läroböckerna som en viktig och 

betydande del i den bibelhistoriska bakgrunden.  
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