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Sammandrag 

Denna uppsats syftar till att kartlägga religionsämnets utveckling i Sverige från 1950-tal till 
1990-tal genom att undersöka och jämföra styrdokument och läromedel från dessa årtionden. 
Resultatet visar att ämnet har gått från att vara konfessionellt i kristen mening till att bli icke-
konfessionellt. Detta yttrar sig genom ökad objektivitet och neutralitet i läromedlets 
beskrivning av kristendomen. Undersökningen visar också att ämnets omfång har ökat från att 
vara enbart kristendomslära till att innefatta både andra religioner samt livskunskap. 
Uppsatsförfattarna ger här också sin framtidsprognos av en trolig förändring av ämnet samt 
sin vision om en önskad utveckling. 
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1. Inledning 
Religionsämnets historia i den svenska skolan är fylld av förändring. De senaste 50 åren har 

ämnet gått från att vara konfessionell kristendomslära, vidare till att bli en del inom de 

samhällsorienterande ämnena med betoning på objektivitet, till att idag vara icke-

konfessionell med fokus på mångkultur. Det är det vi menar med att ämnet har gått från att 

vara enkelriktat till att bli flerfiligt. Vårt intresse för religionsämnet i grundskolan väcktes av 

denna spännande historia och utveckling. Vi är blivande religionslärare och anser att kunskap 

om ämnets historia är viktigt för att kunna se en fortsatt utveckling av det. Denna uppsats 

kommer därför, bland annat, att ge en grundläggande historik om hur religionsämnet formats 

och yttrats i skolan under 50 år, samt vår vision om hur ämnet till följd av sin historia kan 

komma att se ut. 

 

Vår uppfattning om läromedel är att det ska vara ett stöd i undervisningen. Således borde 

också läromedlet spegla den rådande läroplanen och det rekommenderade 

undervisningsinnehållet. Därför vill vi undersöka och kartlägga ämnets utveckling genom att 

studera och jämföra beskrivningar av religionen kristendom i läromedel och styrdokument 

från fem årtionden. 

 

Fokus i denna uppsats ligger på grundskolans läromedel för religionsundervisning. Vi tror att 

det i läromedlet kan synas hur samhället förändrats under dessa årtionden. Till exempel 

genom den religionsfrihetslag som trädde i kraft 1951 och den sekulariseringsprocess som 

Sverige haft och har. Vi tror oss kunna se att det jämförande perspektivet och vidsyntheten i 

framställningen av kristendomen kommer att synas tydligast i läromedlet från 1990-talet, och 

det är vår uppfattning att det klart kommer att märkas om läromedlen är konfessionella eller 

inte. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur religionen kristendom beskrivs i styrdokument 

och i läromedel från grundskolans senare år från 1950-tal till 1990-tal och att utifrån dessa 

beskrivningar jämföra läromedel och styrdokument för att kartlägga en förändring av 

religionsämnets utformning och innehåll. 
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1.2 Frågeställningar 
1.  Hur beskrivs ämnet och religionen kristendom i de olika läroplanerna för 

 grundskolan? 

2.  Hur stämmer läromedlets innehåll och framställning överens med styrdokumentets 

riktlinjer? 

3.  Hur framgår det om läromedlets beskrivning av religionen är konfessionell eller 

icke-konfessionell? 

4.  Hur märks det om skildringen av kristendomen i läromedlet är vinklad på något sätt? 

1.3 Material 
Denna studie bygger på skriftliga källor i form av grundskolans styrdokument från 1950-tal 

till 1990-tal samt läromedel för grundskolans senare år under dessa årtionden. Övrig litteratur 

består av religionsdidaktiska böcker som referens för det historiska perspektivet i 

undersökningen. För metodval och forskningshandledning har forskningshandböcker använts. 

 

Följande styrdokument är aktuella i denna studie: 

 

• Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955) 

• Läroplan för grundskolan, Lgr 62 

• Läroplan för grundskolan, Lgr 69 

• Läroplan för grundskolan, Lgr 80 

• Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 

 

Följande läromedel är aktuella i denna studie: 

 

Läroboken Kristen tro och gärning av David Hedegård från 1959 riktar sig till de sjunde och 

åttonde skolåren. Det är en lärobok i kristendomskunskap som enligt författaren utarbetats 

efter bestämmelserna i 1955 års undervisningsplan. 
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Erik Sjöbergs bok Kristendomskunskap från 1964 är tänkt att användas som läromedel i ämnet 

för grundskolans årskurs åtta. Läroboken ska fungera som en studiebok att hämta material ur 

och anpassa detta efter elevernas behov och klassens arbetssituation, inte att läsa i sin helhet. 

 

Faktaboken Religion från 1973 är författad av Ingmar Ström m.fl. och ingår i serien Kompass 

– Samhällsorientering för grundskolans högstadium. Läromedlet är inte i första hand en bok 

att läsa i sin helhet utan är snarare tänkt att bistå med stoff och av det utforma och anpassa 

undervisningen efter elevernas behov och intresse. 

 

Urvalet ovan grundar sig i att alla tre böcker klassas som läromedel för något av grundskolans 

senare år samt att de alla tillkommit efter ett nytt styrdokument. Det har också varit svårt att 

finna läromedel från dessa årtal vilket har gjort att vi inte haft så många titlar att välja på. 

 

Bokserien Religion och liv för grundskolans högstadium från 1980-1983 består av en 

uppsättning böcker som täcker in olika teman. Det finns tre grundböcker med tillhörande 

läsebok för fördjupning. Vi har av två skäl valt att använda grundböckerna Religion och liv 

1samt 2 från 1980 respektive 1982 av Lennart Husén m.fl. För det första för att de passar vår 

frågeställning då de behandlar religionen kristendom och för det andra för att det främst är 

grundboken som används i undervisningen. 

 

Lennart Husén har på 1990-talet tillsammans med Leif Berg åter författat läromedel för 

grundskolans högstadium. De heter även denna gång Religion och liv och ingår i serien SOL 

2001 som är utformat enligt riktlinjerna i Lpo 94. Dessa nya Religion och liv 7-9 är läroböcker 

uppdelade i grundkurs och överkurs. Till läroböckerna hör också de gamla läseböckerna 

Religion och liv 1-3 från 1980-talet som fördjupning. Vi har valt att använda Religion och liv 

8 och 9 från 1996 respektive 1997 då de båda behandlar kristendomen och därmed stämmer 

överens med vår frågeställning. 

 

De religionsdidaktiska böcker vi har använt för den historiska bakgrunden är följande: 

 

Carl E. Olivestam är doktor i religionsvetenskap och docent i ämnesdidaktik. Han skriver i 

boken Religionsdidaktik (2006) om religionsämnets historiska förändringar och de 



8 

 

                                                          

förändringar ämnet står inför idag för ämnets fortsatta utveckling. Religionsämnets roll i 

skolan diskuteras och begreppet värdegrund ställs mot ämnets innehåll. 

 

Sven-Åke Selander är professor vid teologiska institutionen i Lund. Precis som Olivestam ger 

även Selander en historisk bakgrundskunskap om ämnet i sin bok Undervisa i 

religionskunskap (1993). Författaren menar att för en fortsatt utveckling av ämnet krävs en 

inblick och förståelse av historien. 

 

De forskningshandböcker vi har använt för att formulera en metod är följande: 

 

Religionsvetenskap – en inledning (2001) är speciellt riktad till studenter inom 

religionsstudier. Författarna, alla tre undervisande lärare på Uppsala universitet, menar att den 

kan användas som en introduktion för nybörjare såväl som en handledning för de som kommit 

längre i sina studier. Olika religionsvetenskapliga forskningsmetoder presenteras och 

diskuteras. 

 

Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 

(2000) vänder sig som rubriken anger till studenter inom samhällsvetenskapens olika grenar. 

Författaren Martyn Denscombe är professor i social forskning och presenterar i boken olika 

metoder och diskuterar deras för-, och nackdelar. 

1.4 Metod 
Då detta är en litteraturstudie har vi valt en blandning av metoder för att på bästa sätt kunna 

besvara våra frågeställningar. Beskrivande studie är en form av undersökning som kartlägger 

fenomen och redogör för dess karaktär.1 Metoden bygger på hur-frågor och passar därför vår 

undersökning då avsikten är att beskriva hur religionsämnet har förändrats under 50 år. Detta 

gör vi genom att i analysdelen jämföra hur religionen kristendom beskrivs i de olika 

läromedlen samt hur stort utrymme religionen får i styrdokumenten. 

 

Hermeneutik handlar om tolkning av mening i bl.a. texter utifrån en given kontext.2 I denna 

studie utgör läromedlet den text vi tolkar och styrdokumenten utgör dess kontext. I vår 

 
1 Ekstrand, m.fl. (2001) s. 22. 
2 Ekstrand, m.fl. (2001) s. 19. 
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undersökning kommer därför läromedlet att jämföras med och tolkas utifrån samtida 

styrdokument som med all sannolikhet har format läromedlet på något sätt. 

 

Innehållsanalys avslöjar bl.a. vad en text framställer som relevant och vilka prioriteringar och 

värderingar som skildras i texten. Detta görs genom att mäta vad texten innehåller i form av 

speciella ord eller idéer i den, dess frekvens samt positiva och negativa åsikter om dem.3 

Denna metod används för att besvara våra frågor om läromedelstextens karaktär av 

konfessionell eller icke-konfessionell lära samt om den är vinklad till någons fördel eller 

nackdel. 

 

För att tydligt åskådliggöra likheter och skillnader mellan läromedlen kommer vi förutom att 

ge en övergripande bild av dem även koncentrera oss på specifika teman som behandlas i alla 

läromedel. Vi har valt att jämföra deras skildring av kristendomen utifrån hur de presenterar 

skapelsen och missionen. På så sätt kommer vi i analysen att konkret kunna peka på likheter 

och skillnader på ett rättvist sätt då alla läromedel skriver något om dessa områden. 

 

Urvalet i denna studie har gjorts genom att aktivt söka böcker som förklarar sig som 

läromedel för grundskolans senare år, främst år 8-9. Vi har handplockat titlar efter tillgång då 

vissa årtal har varit svåra att finna. Alla böcker uppfyller dock kravet om att vara en lärobok 

för år 8-9 samt att de tillsammans täcker in de olika styrdokumenten. 

Vi har avgränsat vårt urval ganska snävt genom att endast hänvisa till en eller max två böcker 

i en serie under varje årtionde. Det resultat som framkommer kan därför inte generaliseras 

utan får snarare vara en fallbeskrivning. Tidsperspektivet 1950- till 1990-tal är också en 

avgränsning vi gjort samt att vi enbart tittar på förändringen i läromedel från grundskolans 

senare år. 

 

Då vi är två författare till denna uppsats vill vi för läsaren klargöra hur vi har lagt upp arbetet. 

Hela texten är ett samarbete. Trots att vi i vissa delar författat texten enskilt ligger en 

gemensam diskussion om innehållet bakom texten. Vi är båda ansvariga för textinnehållet. De 

reflekterande kapitlen i slutet av uppsatsen är skrivna av oss tillsammans. 

 
3 Denscombe (2000) s. 200. 



10 

 

1.5 Begreppsförklaring 
Här vill vi förtydliga några begrepp som kommer att användas flitigt i denna studie. 

Förklaringarna är våra tolkningar av begreppen och det är utifrån dem som de har använts i 

undersökningen. 

 

Konfessionell- Betyder bekännande. Detta kan yttra sig så som att uppmana någon 

att tro på Gud eller att påtagligt tala om en religion som den enda 

rätta. Men det kan också innebära samma sak gällande icke-

religiösa åsikter från olika grupper i samhället. 

 

Icke-konfessionell - Innebär motsatsen och syftar till att vara neutral. Försöker inte 

påverka läsaren till att bekänna sig till det innehåll som 

presenteras. 

 

Neutral/neutralitet -  Att texten förhåller sig till informationen på ett sådant sätt att den 

själv inte tar ställning för det som nämns. 

 

Vinklad -  Om texten på något sätt stöder den ena eller andra uppfattningen i 

en fråga. Detta är således motsatsen till neutralitet. 

1.6 Disposition 
Efter dessa inledande delar kommer uppsatsen att ha följande disposition. I kapitel 2, 

Undersökning, presenterar vi det studerade materialet och jämför läromedel och 

styrdokument. Detta kapitel innehåller viss analys av materialet. Därefter i kapitel 3, 

Jämförande perspektiv, jämför vi de olika läromedlen med varandra och kartlägger den 

utveckling av kristendomsämnet som vi funnit. Kapitel 4, Diskussion, utgörs av en prognos 

om kommande förändringar i religionsämnet, vår vision om ämnets utveckling samt en 

reflekterande diskussion. Avslutningsvis finns en sammanfattning. 
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2. Undersökning 

2.1 Historisk bakgrund innan 1950 

Fram till skolreformen 1842 utgjordes kristendomskunskapen främst av biblisk historia och 

Luthers lilla katekes och Svenska kyrkan stod för undervisningen.4 Eftersom samhällets 

grundvalar byggdes på en kristen åskådning, föll det sig naturligt att undervisningen var 

konfessionell och fostrande i kristendomens anda.5

 

I takt med samhällsutvecklingen och dess allt starkare och tydligare demokratisering, krävdes 

en skolundervisning som tillgodosåg samhällets intressen och en utbildning som skulle vara 

tillgänglig för fler. Detta ledde fram till en skolreform 1842 då staten kom att stå för skolan. 

Trots detta kom Svenska kyrkan att stå för den fortsatta undervisningen i den kristna läran 

som därmed behöll sin starka position i skolans undervisning och vardag, vilken alltid började 

med morgonbön.6

 

Tiden efter första världskriget medförde stora samhällsförändringar vilket också ledde fram 

till 1919 års utbildningsplan. Den tidigare konfessionella kristendomsundervisningen 

rimmade illa med de allt mer demokratiska värderingar som uppstod i samhället och 

diskussioner om ämnets bevarande i undervisningen uppstod i den pågående 

samhällsdebatten. Men skäl som bevarandet av vår tradition och att 

kristendomsundervisningen ansågs vara viktig i bildningssyfte bidrog till att ämnet blev kvar 

som en del av skolundervisningen. Den kom dock att helt och hållet skötas av skolan och med 

ändrat innehåll jämfört med tidigare.7

2.2 Historisk bakgrund 1950-tal 

Efter andra världskriget kom en tid som innebar omvälvande samhällsförändringar i det 

demokratiskt framskridande svenska samhället. Detta medförde nya krav på skola och 

utbildning. Samhället med dess växande näringsliv krävde en skolform som anpassades efter 

de behov som uppstod. Diskussionerna om ämnets bevarande blossade återigen upp, vilket 

genererade ett kristendomsämne som helt ändrat karaktär, vilket också orsakade en 

 
4 Olivestam (2006), s. 12. 
5 Selander (1993), s. 9. 
6 Olivestam (2006), s. 12. 
7 Olivestam (2006), s. 20. 
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värdegrundsförändring.8 1951 antogs bland flera frihetslagar religionsfrihetslagen och trots att 

utvecklingen sedan 1800-talet gått mot en allt tydligare åtskillnad mellan kyrka och stat, 

behölls kristendomsundervisningen i skolan med argumentet att motverka ett 

samhällsmoraliskt förfall.9

2.2.1 Styrdokument – UP 55 

De allmänna anvisningarna i Undervisningsplanen för rikets folkskolor (UP 55) föreskriver 

folkskolans uppgift att medverka till elevernas harmoniska utveckling och tillsammans med 

hemmen fostra dem till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare. Skolan ska 

även främja elevernas personliga utveckling genom uppmuntran till självständiga 

ställningstaganden utifrån de faktakunskaper som ges.10 De ska erbjudas möjlighet att i ett 

ämne som kristendomskunskap och dess undervisning själva bilda sig en uppfattning då 

läraren förväntas framstå objektiv och inte förmedla några värderingar rörande religiösa 

frågor.11

 

I detta styrdokuments mål för kristendomskunskap står att undervisningens uppgift är att ge 

eleverna kunskap om: 
- de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll 

- kristen tro och etik 

- huvuddragen av kristendomens historia och samfundsformer 

- viktiga icke-kristna religioner12 

 

Vidare ska ämnet ge inblick i nutidens religiösa och etiska grundfrågor. Här pekas också på 

vikten av en undervisning där eleverna får en förståelse för de religiösa frågornas allvar och 

betydelse. Undervisningen ska dessutom hjälpa eleverna att utvecklas på det personliga 

planet.13

 

Innehållet i kristendomskunskapen för de senare åren i folkskolan beror på hur länge skoltiden 

varar för eleven, då den obligatoriska skolgången varierar mellan att vara 7-årig till 9-årig. 

Oavsett det, finns en plan på kursinnehåll som eleven ska ha genomgått under sin skoltid. 

 
8 Olivestam (2006),s. 20. 
9 Selander (1993), s. 9. 
10 UP 55, s. 6. 
11 UP 55, s. 7. 
12 UP 55, s. 54. 
13 UP 55, s. 54. 
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Eleverna i sjunde klass ska undervisas i: 
 

- grunddragen av den kristna tros- och livsåskådningen 

- huvuddragen av kristendomens historia under senare hälften av 1800-talet och under 1900-talet, särskilt 

missionen 

- en översiktlig framställning av nutida religiösa riktningar och trossamfund 

- kyrkoåret och gudstjänsten 

- samtal i etiska och religiösa ämnen14 

 

Eleverna i åttonde klass ska undervisas i: 
 

- viktiga icke-kristna religioner 

- den kristna missionen i vår tid 

- kristendomens inflytande på kultur- och samhällslivet, varvid nutida problemställningar beaktas15 

 

Eleverna i nionde klass ska undervisas i: 
 

- bibelkunskap med huvudvikten på den israelitiska religionens utveckling och Jesu liv och förkunnelse16 

 

När det gäller punkten som avser viktiga icke-kristna religioner, genomförs den i sjunde klass 

om skolan endast är sjuårig.17

 

I sin undervisning förordas läraren att ta hänsyn till elevernas olika bakgrunder i följande text: 
 

Han bör därför sorgfälligt undvika allt som kan verka såsom sårande angrepp på andras åskådning samt 

söka främja uppkomsten av en vidhjärtad fördragsamhet mot olika tänkande. Det är av synnerlig vikt, att 

undervisningen i kristendomskunskap, utan att förlora i allvar och stadga, bedrives så, att den inte kränker 

den enskildes erkända tankefrihet.18

 

Läraren ska på ett så objektivt sätt som möjligt tillgodose elevernas behov vid stoffurval och 

undervisning för att se till trygghetsbehovet.19

 

 
14 UP 55, s. 55. 
15 UP 55, s..55. 
16 UP 55, s. 55. 
17 UP 55, s. 55. 
18 UP 55, s. 56. 
19 UP 55, s. 55. 
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Det framgår också i detta styrdokument att kristendomen bör knyta an till samtida situationer 

för att inte uppfattas som något som en gång var betydande. Undervisningen bör 

sammankopplas med elevernas vardag och aktuella frågor som berör elevernas liv. 

Bibelstudierna framstår dock som det viktigaste inslaget för undervisningen i styrdokumentet. 

Härigenom ska eleverna få goda kunskaper i Jesu liv och förkunnelse.20 Under skolans senare 

år sammanfattas och fördjupas tidigare bibelstudier och extra vikt läggs vid Nya testamentet 

och evangelierna, de tio budorden och Luthers förklaringar till dessa. I denna del av 

styrdokumentet hålls för angeläget att undervisningen är ”fri från abstrakta, systematiserande 

utredningar och definitioner. Framställningen bör vara enkel, åskådlig och konkret.”21 Denna 

framställning menar vi förtar något av styrdokumentets talan för elevernas egna 

ställningstaganden. 

 

Något som också framstår som viktigt är psalmerna. Eleverna ska bli förtrogna med ”den 

svenska psalmbokens värdefullaste och mest brukade psalmer.”22 De ska sjungas och 

kunskaper förmedlas också om deras innehåll, tiden de är sprungna ur och olika 

psalmförfattare.23

 

När det gäller skolans morgonandakt föreskriver styrdokumentet att denna inte bör få prägeln 

av en lektion. Det här är en del av elevernas skoldag som anmodas en viss variation för att 

fånga elevernas intresse och den variation som förespråkas bör följa kyrkoåret. Under dessa 

morgonsamlingar deltar eleverna aktivt genom att sjunga psalmer och läsa ur Bibeln. I 

styrdokumentet tydliggörs hur bibelläsningen bör gå till och vilka inslag som kan vara 

aktuella för detta moment.24

 

Överlag upplever vi att kristendomen är den viktigaste delen av undervisningen, vilket inte är 

direkt märkligt med tanke på att ämnet heter kristendomskunskap. Det märkliga skulle väl i så 

fall ligga i att det finns moment i undervisningen som tar upp icke-kristna religioner. Även 

om kristendomsundervisningen ska främja elevernas egna ställningstaganden och personliga 

utveckling genom att ta upp frågor som ligger nära eleverna, samt att genom grundläggande 

 
20 UP 55, s. 56. 
21 UP 55, s. 60. 
22 UP 55, s. 56. 
23 UP 55, s. 56. 
24 UP 55, s. 61. 
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faktakunskaper om kristendomens utveckling nå en vidsynthet för oliktänkande, står det 

ingenstans i styrdokumentet om att söka nå en förståelse för andra kulturer och religioner. 

 

Vi tycker också att det inte enbart är ämnet i sig som utmärker kristendomen. Skolan har 

morgonsamling, vilket vi förmodar sker varje dag, och denna stund ligger utanför 

lektionsundervisningen. I och med detta tycker vi att denna morgonandakt tydliggör skolans 

konfessionella drag. 

2.2.2 Läromedel 1950-tal 

Kristen tro och gärning – kristendomskunskap för sjunde och åttonde skolåren från 
1950-talet 
Vid studerandet av detta läromedel räcker det med att läsa innehållsförteckningen för att se att 

det överensstämmer med vad styrdokumentet förordar ska ingå i undervisningen. Här 

återfinns den bibelkunskap, det mesta i kristendomens lära och dess historia, olika samfund, 

den kristna missionen och icke-kristna religioner som undervisningsplanen ger uttryck för. I 

läromedlet finns också instuderingsfrågor och ett tillägg som utgörs av Den lilla katekesen. 

 

Större delen av läromedlet behandlar kristendomen och boken inleds med en förklaring till 

begreppet kristen och kristna länder. Författaren ger här också en förklaring till varför det är 

så viktigt att ha kunskaper om de kristna ländernas tradition och den kristna läran på följande 

sätt: 

 
Man kan inte förstå de ländernas historia om man inte känner till den kristna läran. Detta är en av 

orsakerna till att vi i skolan läser kristendom. Ett annat mycket viktigare skäl är, att studiet av detta ämne 

hjälper oss till klarhet om vår livsåskådning och om de regler, som vi skall följa i vårt liv.25

 

Inledningen följs av en beskrivning av det kristna budskapet med författarens förklaringar till 

vissa delar om vad som där står i Bibeln och hänvisningar till olika bibeltexter. Läroboken 

redogör för delar ur både Gamla och Nya testamentet. Skildringen av det kristna budskapet 

upplever vi som vinklad även om vissa delar kan framstå som neutrala. Det som gör texten 

vinklad är att författaren presenterar den kristna teologins budskap som att ”det är så här det 

är”. Budskapet verkar för författaren vara så självklart, då han inte presenterar budskapet och 

bibeltexterna från ett kristet utifrånperspektiv, utan från sitt kristna perspektiv och vi anser att 

 
25 Hedegård (1959) s. 12. 
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han utgår från att läsaren har samma perspektiv. Det som stärker vår uppfattning om 

vinklingen är de värdeladdade ord författaren då och då använder sig av. Till exempel där han 

talar om hur Gud skapade världen: 
 

Bibeln säger, att den osynlige, ende Guden har så väldig (egen kursivering) makt, att han frambragt hela 

världsalltet av intet genom sitt ord. Att frambringa av intet kallas i Bibeln att skapa. Bibeln börjar med de 

majestätiska (egen kursivering) orden: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.”26

 

Ytterligare ett exempel på att kristendomen framstår som självklar för läroboksförfattaren är: 
 

Eftersom Gud har skapat allt, äger han människan och allt annat i världen. Han har skapat människan, för 

att hon skall göra hans vilja.27

 

Varför vi anser att just detta är vinklat beror på att det framstår som naturligt för författaren att 

Gud har skapat allt. Vi tolkar det som att läromedlet förmedlar att det är på det sättet. Detta 

styrks ytterligare av läromedlets, som vi tycker, ansats till ett rättfärdigande av 

skapelseberättelsen gentemot naturvetenskapen i följande stycke: 
 

Skapelseberättelsens syfte är att undervisa om Skaparen och hans avsikter och om människan och hennes 

uppgift. Men berättelsen beskriver inte närmare, hur Gud gick till väga, då han frambragte det som finns 

på jorden. Den säger blott, att allt blev till i bestämd ordning, och att skapelseverket fortskred från det 

lägre till det högre. Detta stämmer också överens med naturvetenskapens uppfattning om växter och djurs 

tillkomst.28

 

I läroboken sägs det också att ”Bibeln säger” och ”Nya testamentet lär”. Kanske vill 

författaren genom detta hänvisa till källorna och därigenom framstå som neutral. Vi uppfattar 

det dock som ett erkännande av vad skrifterna säger. 

 

I de delar av läromedlet som behandlar den mänskliga moralen, den kristna missionen och de 

icke-kristna religionerna anser vi det vara tydligt att författaren ser till dessa ur ett kristet 

perspektiv, samt att han också håller kristendomen som den rätta tron. I beskrivandet av den 

mänskliga moralen när det gäller muslimer är det enda som står om det i läromedlet följande: 
 

 
26 Hedegård (1959) s. 16. 
27 Hedegård (1959) s. 18. 
28 Hedegård (1959) s. 16. 
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Muhammedanerna anser det vara alldeles riktigt att leva i månggifte och att hålla slavar.29

 

Detta följs av följande om den kristna moralen: 
 

Den kristna moralen grundar sig på Bibelns lära om alla människors lika värde inför Gud. Därför att vi 

alla är bröder, är vi pliktiga att älska varandra och tjäna varandra. Ingen få på något sätt kränka den andres 

människovärde.30

 

De icke-kristna religionerna förmedlas ur ett kristet perspektiv. Förklaringen till att eleverna 

bör ha kunskaper om de icke-kristna religionerna är att de då bättre förstår den kristna 

missionens arbete. Här uppfattar vi det som att den kristna tron är den rätta tron. Detta 

beroende på framställningarna av de icke-kristna religionerna som är kortfattade och ger ett 

intryck av att den kristna missionen räddar människor till det självklara som är kristendomen. 

Här berättas också om de svårigheter missionen har haft ”att kämpa med de icke-kristna 

religionerna.”31

 

När vi har analyserat detta läromedel har vi försökt att titta på det med objektiva ögon, men vi 

inser att det kan ha spelat en stor roll i våra tolkningar att vi redan innan vi tog itu med detta 

visste att författaren till läromedlet har titeln teologie doktor. Kan hända har vi själva vinklat 

vår tolkning genom att utgå från att författaren själv bekänner den kristna tron och håller den 

för den rätta. Hur det än är med den saken är vi överens om att detta läromedel inte håller sig 

neutralt utan är vinklat till den kristna teologins fördel och att det också är konfessionellt på 

det sättet att kristendomen framstår som den rätta tron. 

2.3 Historisk bakgrund 1960-tal 

På 1960-talet genomfördes en betydande reform och grundskolan och gymnasieskolan gjorde 

sin entré i det svenska utbildningssystemet. I och med det ersattes den kristna värdegrunden 

med en humanistisk. I läroplanen för grundskolan, Lgr 62, skulle eleven stå i centrum med 

rätten till egna åsikter och värderingar. Skolan skulle stå objektiv i sin undervisning och detta 

gällde framförallt kristendomsundervisningen. I takt med den ökade individualiseringen stod 

det nu i skolans uppdrag att erbjuda eleverna de grundläggande kunskaperna i ämnet i en 

 
29 Hedegård (1959) s. 102. 
30 Hedegård (1959) s. 102. 
31 Hedegård (1959) s. 152. 
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värderingsfri undervisning och därigenom skapa elevernas egna värderingar och 

livsåskådningar.32

2.3.1 Styrdokument – Lgr 62 

I den allmänna delen i Läroplan för grundskolan 62, Lgr 62, står den enskilde eleven i 

centrum. Skolans roll är att fostra denne både individuellt och socialt för att anpassa eleven 

efter samhällets krav och förutsättningar.33 Skolan har som samhällsinstitution uppgiften att 

förvalta kulturarvet och föra det vidare.34

 

Angående kristendomens roll i styrdokumentets allmänna del står det att skolan bör öka 

elevernas kunskap om kulturens värld bl.a. genom en saklig undervisning i 

kristendomskunskap som ska föra in eleverna i både nutida och förflutna perspektiv. 

Betydelsen av historien för det närvarande ska poängteras. Vidare står det att eleven ska 

orienteras i livsåskådningsfrågor.35 Därutöver står det i Lgr 62 att skolan ska väcka elevens 

intresse för stora och gemensamma grundfrågor som gäller livsåskådning.36 För att främja 

fred bör skolan dessutom verka till att skapa en ökad förståelse för människors liv och villkor 

inom olika samhällsbildningar hos eleverna,37 vilket vi tolkar som ett argument för att förstå 

andras religioner. Dock nämns här aldrig ordet religion. 

 

Undervisningen i kristendomskunskap ska enligt läroplanen vara objektiv genom saklig 

framställning av trosåskådningarna. Tolerans och vidsynthet lyfts fram som viktigt. Det står 

uttryckligen att undervisningen ska bedrivas icke-auktoritativt och utan att påverka eleven att 

omfatta en viss åskådning. Ämnet ska främja elevens personliga utveckling och öka elevens 

förståelse för värdet av en personlig livsåskådning och respekt för detta.38 Det ska göras 

genom att tala om åskådningarnas likheter snarare än skillnader.39 Målen för 

kristendomskunskapen fastställs i styrdokumentet till att orientera eleverna i: 
 

- de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll 

 
32 Olivestam (2006) s. 21. 
33 Lgr 62, s. 13. 
34 Lgr 62, s. 14. 
35 Lgr 62, s. 15. 
36 Lgr 62, s. 17. 
37 Lgr 62, s. 18. 
38 Lgr 62, s. 217. 
39 Lgr 62, s. 224. 
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- kristen tro och etik 

- huvuddragen av kristen historia och samfundsformer 

- viktiga icke-kristna religioner 

- nutida etiska och religiösa grundfrågor och tankeströmningar40 

 

Specifikt innehåll för de olika årskurserna i högstadiet finns också fastställt i styrdokumentet 

och rör sig kring följande områden: 

 

Eleverna i sjunde klass undervisas i:  
 

- Kristendomens historia under 1800- och 1900-tal, främst i Sverige, med tonvikt på mission. 

- Olika kristna kyrkor och samfund i Sverige och världen 

- Andra icke-kristna religioner där judendomens särställning till de andra religionerna betonas 

Eleverna i åttonde klass undervisas i: 
 

- Bibelkunskap med tyngd på bl.a. gamla testamentets grundtankar, profeternas förkunnelse, Jesu 

verksamhet och förkunnelse 

- Urkristendom och Paulus liv och förkunnelse 

- Den kristna tron och etiken utifrån Bibeln 

 

Eleverna i nionde klass undervisas i: 
 

- Sammanfattande behandling av den kristna tros- och livsuppfattningen och dess koppling till kultur och 

samhällsliv. Samt övriga icke-kristna religioner41 

I styrdokumentet står att kristendomskunskapen ska ge kunskap om kristendomen och i viss 

utsträckning även om andra religioner. Här framhålls att undervisningen om kristendom 

måste komma främst på grund av vår kulturmiljö, men att skolan har ansvar för att även ge 

kunskap om andra icke-kristna religioner.42 Att kristendomen sätts i fokus så mycket beror 

troligen på att kristendomen av skolöverstyrelsen lyfts fram som den grund vårt samhälle vilar 
 

40 Lgr 62, s. 217. 
41 Lgr 62, s. 220. 
42 Lgr 62, s. 221. 
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på. Det föreskrivna undervisningsupplägget är att utgå från kristendomen och när 

grundläggande frågor berörs då även tala om hur andra åskådningar ser på saken. Detta ska 

göras sakligt utan att tala för eller emot någon åskådning.43 Enligt vår mening gör detta 

upplägg kristendomen till en slags norm som de andra religionerna jämförs mot, även om 

värderingar inte ska läggas in är det just vad man gör genom att utgå från en specifik religion. 

 

Det står att kristendomsundervisningen likväl som all annan skolundervisning ska ha en 

fostrande roll.44 Vi tolkar det som att denna fostran ska ske genom behandling av aktuella 

livsfrågor och åsyftar den personliga utvecklingen hos eleven. Angående den objektivitet som 

efterlyses i undervisningen enligt Lgr 62 finns ett avsnitt där som berör lärarens egen 

ståndpunkt. Läroplanen menar att läraren i undervisningen bör få uttrycka sin egen mening 

men att denna ej ska framställas som den enda möjliga åsikten.45

 

Det som nämns om morgonsamlingar i Lgr 62 är i motsats till UP 55 inte en stund för andakt. 

Snarare verkar det handla om att använda denna tid för redovisningar av olika slag som är 

kopplade till kristendomskunskapen. Det kan inte räknas som konfessionellt i någon högre 

grad även om man här kan använda morgonsamlingen till att lära sig kristna psalmer.46

 

En återupprepning av allmänna delen i Lgr 62 finns i ämnesbeskrivningen och handlar om 

vikten av att inte låta undervisningen få en ensidigt historisk inriktning som kan resultera i att 

religion tycks höra till det förflutna. I stället bör fokus ligga på elevernas erfarenheter och 

deras omvärld.47 Det förflutna ska kopplas till nutiden för att skapa förståelse för hur historien 

präglar framtiden.48

 

Vad gäller användningen av läromedel inom kristendomskunskapen tycks det nog inte 

konstigt att det är Bibeln som står i centrum för undervisningen om kristendom. Det påpekas i 

Lgr 62 att läroboken ej får skjuta undan studiet av Bibeln. Där ges också anvisningar för 

 
43 Lgr 62, s. 229. 
44 Lgr 62, s. 221. 
45 Lgr 62, s. 229. 
46 Lgr 62, s. 225. 
47 Lgr 62, s. 222. 
48 Lgr 62, s. 228. 
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utformningen av läromedel som för högstadiet bör ha en utredande karaktär samt visa och 

belysa flera bibelcitat.49

2.3.2 Läromedel 1960-tal 

Kristendomskunskap – för grundskolan årskurs 8 från 1960-talet 
I överensstämmelse med Lgr 62 bygger detta läromedel för årskurs 8 på Bibelns berättelser. 

Läroboken sammanfattar både Gamla och Nya testamentets berättelser och hänvisar även till 

de bibelverser som åsyftas. Till sammanfattningarna och bibelcitaten hör instuderingsfrågor 

av olika svårighetsgrad för att kunna individualisera undervisningen. Boken innehåller också 

flera bilder med bildtexter som ger en ytterligare dimension till de bibelberättelser som gås 

igenom. Dessutom får judendomen som icke-kristen religion visst utrymme i de historiska 

delarna. Det finns dock ingenstans i boken någon diskussion om varför ämnet 

kristendomskunskap ska läsas. 

 

I enlighet med det innehåll som föreskrivs i styrdokumentet, Lgr 62, ingår i denna lärobok 

områdena: 

 
- de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll 

- kristen tro och etik 

- huvuddragen av kristen historia 

 

samt de för årskurs åtta påbjudna områdena: 
 

- Bibelkunskap med tyngd på bl.a. gamla testamentets grundtankar, profeternas förkunnelse, Jesu 

verksamhet och förkunnelse 

- Urkristendom och Paulus liv och förkunnelse 

- Den kristna tron och etiken utifrån Bibeln 

Framställningen av kristendomen i boken upplever vi som neutral och på flera ställen kritiskt 

granskande eller utredande vilket Lgr 62 föreskriver. Detta yttrar sig genom att författaren 

använder uttryck som de markerade i citaten nedan: 

 

 
49 Lgr 62, s. 225. 
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 Dessa berättelser är sägner […] Man kan därför inte vara säker på att allt som berättas 

 i dem har inträffat.50

 

 I de båda skapelseberättelserna tänker man sig, att det som Gud skapade var gott.51

 Kristendomen delar Gamla testamentets tro på den ende Guden så som den helige […]52

 

Vi anser att författaren genom att uttrycka sig som ovan inte tar för givet att kristendomen är 

normerande. Han har en viss distans till presentationen av religionen och förhåller sig neutralt 

till den genom att sakligt förklara hur man tänker som kristen samt att han uppmanar att 

förhålla sig kritiskt till innehållet i Bibeln. 

 

Läromedlets framställning av skapelseberättelserna tolkar vi på två olika sätt. Det författaren 

gör där är att ställa det religiösa perspektivet mot ett historiskt och detta medvetandegör att 

man kan se på en religiös text på olika sätt. Detta syns i citatet nedan: 

 
 De första kapitlen i Bibeln (1 Mos. 1-11) innehåller berättelser om världens skapelse och de 

 första människorna. De stämmer naturligtvis inte men vad vi nu vet om världen och dess 

 utveckling. De återger föreställningar, som fanns bland israeliterna på den tid, 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.53

 

Å ena sidan upplever vi citatet som utredande då det framhäver ett historiskt sätt att se på 

bibeltexten. Å andra sidan görs inga jämförelser med andra åskådningar utan det handlar 

snarare om att överföra den religiösa tolkningen av skapelseberättelsen till dagens 

världsuppfattning. 

Här förekommer också stycken som vi upplever mindre neutrala genom att det i dem inte 

tydliggörs att ”så tror en kristen” utan det snarare verkar allmänmänskligt. T.ex. 

 
 Människan kan inte genom sina gärningar bli sådan som Gud vill att hon ska vara. 

 Därför har Gud sänt Kristus till världen för att hjälpa människorna ut ur synden och ge 

 dem förlåtelse.54

 
50 Sjöberg (1964) s. 111. 
51 Sjöberg (1964) s. 106. 
52 Sjöberg (1964) s. 159. 
53 Sjöberg (1964) s. 105. 
54 Sjöberg (1964) s. 212. 
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Men det kan också vara så att författaren med citatet vill framhäva att Gud enligt 

kristendomen sände Kristus för att rädda alla människor, men det står inte uttryckligen. 

 

I enlighet med Lgr 62 utgår denna lärobok starkt från Bibeln och angående missionen redogör 

boken, så som Lgr 62 föreskriver, främst för Paulus liv som missionär och hans förkunnelse. 

Dagens mission redogörs det inte för, men detta beror säkerligen på att det redan behandlats i 

årskurs sju om man ser till styrdokumentets undervisningsplan. 

 

När vi läser läroboken anser vi också att den ofta uttrycker sig på ett sätt som gör att det som 

står verkar sant eller historiskt belagt, även om det den bygger på är religiösa urkunder. Men 

så kommer också delar som klargör vilka argument de icke-troende har och hur den kristne 

kan tolka innebörden i det som berättats. Det är svårt att tolka huruvida boken är vinklad eller 

ej när den innehåller dessa olika delar, både den utredande och neutrala likväl som den som 

talar om kristendomen som vår religion. Citatet nedan tydliggör detta: 

 
Apostlarnas upplevelser och den tomma graven bevisar inte, att Jesus uppstått. […] Bevis för 

 Jesu uppståndelse kan därför aldrig ges. Tron på denna måste byggas på en personlig 

 övertygelse, att Jesus vunnit seger över döden och alltjämt lever och kan vara vår herre.55

 

Vår tolkning av detta dubbla skrivsätt är att författaren är neutral i bemärkelsen att han inte 

talar för eller emot kristendomen, och han lyckas i flera avseenden ha en utredande/kritisk 

karaktär så som Lgr 62 föreskriver. Men ibland tar något annat över och vinklar innehållet så 

att det uppfattas som att det handlar om den religion som är läsarens religion. Med andra ord 

är författaren präglad av kristendomen då den är så central i vår del av världen. Vår tolkning 

är att hans avsikt är att vara neutral men att det kristna arvet lyser igenom. Det är svårt att 

ställa sig helt utanför något som man är mitt i, vilket syns i bokens framställning av 

kristendomen. Läromedlet är inte konfessionellt och syftar inte till att vara det. Trots allt är 

detta en bok i kristendomskunskap och det får man ha i åtanke när man läser den. 

2.4 Historisk bakgrund 1970-tal 

Det ökade kravet på individualism och personlig utveckling bidrog till en omarbetning av Lgr 

62 och resulterade i en ny läroplan, Lgr 69. Samhällsutvecklingen bidrog till ett behov av en 

 
55 Sjöberg (1964) s. 203. 
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utbildning där eleverna fick skolning i att tränga in i ett material och bilda sina egna åsikter.56 

Namnet kristendomskunskap ändrades till religionskunskap och orienteringsämnen infördes i 

vilka religionsämnet kom att ingå.57

 

Utvecklingen under 1960 - talet ledde till en religionsundervisning där eleven skulle kritiskt 

granska, analysera och värdera, och där innehållet också visade på andra religioner och 

livsåskådningar än kristendom samt att livsfrågor nu fick utrymme i ämnesinnehållet. Skolan 

hade nu antagit en icke-konfessionell riktning.58

2.4.1 Styrdokument – Lgr 69 

Den nya läroplanen Lgr 69 kom att införas i skolan från läsåret 1970/71. I detta styrdokument 

beskrivs hur en vidsynt och objektiv undervisning ska orientera eleverna i tros- och 

livsåskådningar med syftet att de själva ska bilda sig en uppfattning om de religiösa frågornas 

djup och betydelse för den egna personliga utvecklingen, vilket i sin tur ger en ökad förståelse 

och respekt för olika uppfattningar gällande trosfrågor. I motsats till Lgr 62 förespråkar den 

nya läroplanen skolans fullkomliga neutralitet i ämnet där läraren inte ska ta ställning, vilket 

däremot eleverna kan göra utifrån en sakligt grundad undervisning.59 I målangivelserna för 

religionsundervisningen i Lgr 69 står att eleven ska orienteras i: 

 
- de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll 

- den kristna missionen 

- kristen tro och etik 

- huvuddragen av kristendomens historia och samfundsformer 

- övriga religioner, deras heliga skrifter, tro, etik och samfundsformer 

 

Vidare ska undervisningen ge: 

 
- kännedom om andra livsuppfattningar och attityder till tillvaron än de religiösa 

- en inblick i nutidens etiska och livsåskådningsmässiga grundfrågor och tankeströmningar60 

 

 
56 Selander (1993) s. 13. 
57 Olivestam (2006) s. 23. 
58 Selander (1993) s. 15 och Olivestam (2006) s. 22. 
59 Lgr 69, s. 175. 
60 Lgr 69, s. 175. 
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När det gäller ämnet och undervisningen för högstadiet, redogörs först för vad eleverna ska 

undervisas om i kristendom. De ska orienteras i olika kristna kyrkor och samfund och vad de 

har för likheter och skillnader samt den historiska bakgrunden om dem. De ska också få 

kunskaper om de afro-asiatiska kyrkorna och den kristna missionen.61 Här beskrivs även 

utförligt vad i Bibeln som ska gås igenom, såväl Gamla som Nya testamentet. Därefter följer 

anvisningar om övriga religioners religiösa uttryck. Först nämns judendomen och därefter 

islam, hinduism, buddism och naturfolkens religioner. För judendomen hänvisas till 

betydelsefulla texter i Gamla testamentet och för islam hänvisas till Koranen. Efter detta om 

religionerna följer anvisningar om att religionsämnet ska ta upp livsfrågor med utgångspunkt 

hos eleverna.62

 

I läroplanens allmänna del under rubriken Anvisningar och kommentarer – lärostoff, står att 

religionskunskapen ska behandla tros- och livsåskådningsfrågor, samt etiska frågor utifrån 

kristendomen, övriga religioner och icke religiösa livsåskådningar. 

 

Trots att religionsämnet innehåller mer än enbart kristendomen upplever vi att ämnet i stora 

delar bygger på kristendomen. Detta klargörs på följande sätt i Lgr 69: 
 

Kristendomen är den tros- och livsuppfattning, som genom århundraden präglat det andliga livet i vårt 

land och i västerlandet över huvud. Den är alltjämt den religion, som omfattas av flertalet i landet. Också 

de, som arbetat sig fram till en icke-kristen åskådning, har i regel fått göra detta genom uppgörelse med 

kristna åskådningar och värderingar. God kännedom om kristendomens förhistoria och grundare, dess 

källskrifter och historia, des olika riktningar, nutida trosuppfattningar och institutioner och dess betydelse 

i dagens samhälle hör därför inte bara till allmän bildning att känna till utan också till de instrument, som 

var och en behöver för sin livsorientering.63

 

Vidare i denna del av läroplanen står det att då nutiden i vår kultur är präglad av kristendomen 

är det viktigt att det förmedlas till eleverna och att kristendomen i ett globalt perspektiv spelar 

en sådan stor roll att religionsundervisningen i skolan i första hand måste undervisa om 

kristen tro och etik. Här står också att Bibeln ska ha en central plats i undervisningen för att 

eleverna ska bli förtrogna med dess religiösa och etiska budskap, samt bli kunniga i Bibelns 

 
61 Lgr 69, s. 175. 
62 Lgr 69, s. 176. 
63 Lgr 69, s. 176. 
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innehåll. Bibelstudiet bör knyta an till nutiden för att eleverna ska ges en god inlevelse i 

bibeltexterna, vilket ska fostra eleverna till förståelse för oliktänkande inom kristendomen.64

 

Även i denna läroplan framkommer att skolan har morgonsamlingar och här föreskrivs också 

att dessa ska bidra till religionens ”upplevelsesida” genom att ha inslag av andakt. Psalmer 

och psalmsången är fortfarande en viktig del av undervisningen i religionskunskap.65 Jämfört 

med UP 55 skiljer sig morgonsamlingarna åt på det sättet att i den tidigare läroplanen 

genomfördes den som andakt för andaktens skull, medan den i Lgr 69 framstår som en del av 

utbildningen och genomförs med syftet att eleverna ska få uppleva en kristen andakt. I UP 55 

återfinns benämningarna morgonsamling och morgonandakt.66 I Lgr 69 benämns stunden 

enbart som morgonsamling.67 Vi upplever detta som att det gamla styrdokumentet förordar ett 

deltagande i morgonandakten i konfessionell anda och i styrdokumentet som detta avsnitt 

avser handlar det om att låta eleverna pröva på och därigenom få en erfarenhet. 

 

I läroplanskompletteringen för de samhällsorienterande ämnena till Lgr 69 framkommer inget 

nytt om religionskunskapen. I stället står mer utförligt om vad som bör ingå i undervisningen 

för olika ämnesområden som livsfrågor, kristendomen samt andra nutida världsreligioner.68

2.4.2 Läromedel 1970-tal 

Religion – faktabok för högstadiet från 1970-talet 

Upplägget av boken verkar enligt innehållsförteckningen exemplariskt följa riktlinjerna i Lgr 

69. Det första området består av livsfrågor om att vara ung idag. Texterna handlar om 

rollförväntningar, rätt och orätt, ställningstaganden, meningen med livet, och trygghet och 

otrygghet i vår värld. En ny del av religionsämnet som vi kan kalla livskunskap. Därefter 

behandlas frågan om varför man bör läsa religionskunskap. De övergripande argumenten som 

ges är att Sverige har påverkats av kristendomen i århundraden och vårt rättsmedvetande och 

våra moraliska värderingar likaså. För att förstå kristendomen behöver man därför kunskap 

om den. Religionskunskapen behövs också för att förstå människor med annan livsåskådning 

än den egna och för att respektera detta.69

 
64 Lgr 69, s. 176. 
65 Lgr 69, s. 177. 
66 UP 55, s. 61. 
67 Lgr 69, s. 177. 
68 Lgr 69, s. 177. 
69 Ström, m.fl. (1972) s. 11. 
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De olika områden som sedan behandlas om kristendomen är hemortens kyrkoliv, det religiösa 

livet i Norden, Europa, USA och tredjevärlden, Skapelsen, Bibelns uppenbarelse och 

inspiration, Förbundet mellan Gud och Israel, Israels profeter, Jesus i NT, uppfattningar om 

Jesus som Kristus, aposteln Paulus samt Uppenbarelseboken. Därefter behandlas övriga 

världsreligioner och ytterligare livsfrågor av olika karaktär. Detta stämmer väl överens med 

föreskrifterna i Lgr 69. 

 

Framställningen syftar enligt boken att i enlighet med Lgr 69 vara vidsynt och objektiv. Det 

objektiva i citatet nedan anser vi ligger i de markerade orden. Det står inte att evangeliet är 

skrivet för att bevisa fullkomningen av förbundet utan att det anses vara det, underförstått av 

de kristna. Dessutom står det att evangelieförfattaren försöker bevisa detta, inte att han 

faktiskt gör det. 

 
 Matteus evangelium, Nya testamentets första bok, anses vara skrivet för att visa judiska läsare 

 hur det nya förbundet är en fortsättning och fullkomning av det gamla förbundet. Författaren 

 försöker gång på gång visa att profeternas ord om Messias i GT går i uppfyllelse genom Jesus.70

 

Angående läromedlets skildring av den kristna skapelseberättelsen betraktar vi den som 

vidsynt då man här även framhåller likheter med andra religioners skapelseberättelser samt 

presenterar utdrag ur Koranen och Rigveda. Framförallt görs jämförelser med betoning på 

likheter mellan den bibliska och den israeliska berättelsen. Man tar också här upp det faktum 

att den bibliska myten inte stämmer överens med vår naturvetenskapliga version av skapelsen. 

Även denna framställning är neutral då den inte tar ställning för den ena eller andra åsikten, 

bara redogör för olika synsätt och förklarar den religiösa innebörden av skapelseberättelsen på 

följande sätt: 

 
 Skapelsemyten vill inte svara på den naturvetenskapliga frågan hur världen uppkommit […]

 Den vill bara säga att Gud har skapat världen. Mytens religiösa innehåll är egentligen obero-

 ende av om nya världsbilder uppstår och avlöser varandra.71

 

 
70 Ström, m.fl. (1972) s. 101. 
71 Ström, m.fl. (1972) s. 74. 
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Det objektivt jämförande perspektivet med betoning på likheter återfinns på flera ställen i 

boken. Ett tydligt sådant exempel är när läromedelsförfattarna presenterar olika sätt att 

tolka/läsa bibeln på. 

 

Den kristna missionen behandlas precis som Lgr 69 föreskriver. Här kommer beskrivningen 

av missionen som inledning i samband med det kapitel som skildrar kristendomen i tredje 

världen. Det läromedlet trycker på angående missionen är allt gott den har gjort för de fattiga 

människorna i dessa länder. De syften som lyfts fram med missionen görs objektivt med ett 

utifrånperspektiv och kan sammanfattas med de kristnas övertygelse om att det är Guds vilja, 

de kristnas vilja att lindra andra människor lidande, okunnighet och synd samt att missionen 

är ett villkor för att den kristna kyrkan ska kunna leva vidare. Missionens metoder framställs 

så här: 

 
 Utöver den direkt missionerande verksamheten genom predikan vill man t.ex. satsa på under-

 visning och utbildning, sjukvård och spridande av litteratur. Man menar att det är viktigt att 

 missionärerna förstår och respekterar folkens egen kultur och religion.72

 

I bokens inledning finns ett stycke som presenterar författarna. Där står att varje avsnitt i 

boken ”har fått sin speciella karaktär, präglad av författarens inriktning och uppfattning.”73 

Intressant med tanke på den totala neutralitet som förespråkas i Lgr 69. Kanske är det just 

därför man klargör detta, för att man anser det omöjligt att inte vara präglad av sin egen 

uppfattning. Dock anser vi detta läromedel vara neutralt och ickekonfessionellt. 

2.5 Historisk bakgrund 1980-tal 

1980 trädde läroplan för grundskolan, Lgr 80 i kraft. Då samhällsutvecklingen ledde till ett 

allt mer öppet samhälle där människosynen gick från objekt till subjekt förändrades också 

synen på skolundervisningen. Undervisningen som tidigare haft läraren som utgångspunkt och 

som på ett korrekt sätt förmedlade kunskaper vilket gav en opersonlig undervisning, tog nu en 

helt ny form genom att bli mer praktisk.74 Synen på människan som egen tänkande individ 

bidrog alltså till att ämnet kom att handla om människan i tillvaron och undervisningen blev 

elevanpassad och läraren tog ett steg tillbaka till förmån för elevernas inblandning i 

 
72 Ström, m.fl. (1972) s. 66. 
73 Ström, m.fl. (1972) s. 1. 
74 Selander (1993) s. 18. 
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undervisningen.75 Religionskunskapen satte från och med nu människan i det främsta rummet 

och frågor om livet, tillvaron och självmedvetenhet blev viktiga inslag i ämnet och skolan 

antog återigen en fostrande roll.76

2.5.1 Styrdokument – Lgr 80 

I den allmänna delen i läroplanen för grundskolan, Lgr 80, finns inga uttryckliga spår av 

kristendom som förebild för den etik som ska genomsyra skolan. Det centrala begreppet är i 

stället demokrati, dess mångtydighet och att ta avstånd från det som strider mot demokratin.77 

All undervisning ska bedrivas sakligt och allsidigt, objektivitet är ett ledord.78

 

Skolans uppgift är enligt kursplanen för de samhällsorienterande ämnena i Lgr 80 att ge 

utrymme för att bearbeta livsfrågor. När det gäller undervisning om kristendom ska Bibeln stå 

i centrum och eleven ska förstå betydelsen av den religionen för vår kultur. Däremot ska inte 

kristendomen som sådan stå i centrum utan den ska jämföras med andra livsåskådningar. 

Detta för att främja elevernas respekt och förståelse för andra människor och kulturer. Även i 

religionsämnet ska demokratins grundläggande värden genomsyra undervisningen.79

 

Specifika mål för religionsämnet i grundskolans högstadium saknas i kursplanen i Lgr 80. 

Däremot finns en innehållsbeskrivning som vägleder läraren i upplägget av undervisningen. 

Det vi uppfattar som viktigast i religionsämnet är den del som rör människans plats i tillvaron 

i form av hennes livsfrågor, tro och etik. Detta ska utgå från och anknyta till elevens 

verklighet. I undervisningen ska det dessutom ingå: 

 
- Bibeln, t.ex. det gamla och nya förbundet, Jesu förkunnelse, Jesu som Kristus, den urkristna 

förkunnelsen, särskilt enligt Paulus. Bibelns tillkomst och Bibeln som inspirationskälla 

- Kyrkokunskap, t.ex. väckelserörelserna, katolska kyrkan, nyandliga rörelser, gudstro i modern tid, 

mission och u-landshjälp 

- Religionshistoria, t.ex. buddhism, hinduism, islam, judendom, naturfolkens religioner. Musikens 

religiösa funktioner. 

 
75 Selander (1993) s. 16. 
76 Selander (1993) s. 11. 
77 Lgr 80, s. 13. 
78 Lgr 80, s. 31. 
79 Lgr 80, s. 121. 
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- Andra livsåskådningar än de religiösa, t.ex. marxism och humanism.80 

Det vi kan se är att demokratin och dess värden är den återkommande centralpunkten i detta 

styrdokument och det syns också i beskrivningen av religionsämnet. Här kan vi konstatera att 

det kursinnehåll som presenteras först och främst rör de allmänna livsfrågorna. Därefter 

kommer i fallande ordning bibelkunskap, kyrkokunskap, övrig religionshistoria och sist icke-

religiösa livsåskådningar. 

2.5.2 Läromedel 1980-tal 

Religion och liv – Läromedel från 1980-talet för högstadiet 

Det undersökta läromedlet består av två delar och innehållet i dessa tar upp tre teman var med 

tillhörande instuderingsfrågor. I den första delen behandlas följande teman: Skapelsemyter 

och gudavärld, Bibelns religioner växer fram och Ung i vår tid. I den andra delen behandlas: 

Kristendomen i världen, Religion i Sverige och Tillsammans. Dessa olika teman tar upp de 

mål styrdokumentet förordar när det gäller Bibeln och kyrkokunskap. De teman som heter 

Ung i vår tid och Tillsammans motsvarar dessutom styrdokumentets uttryck för vikten av att i 

religionsämnet ta upp livsfrågor, tro och etik och med det utgå från elevens verklighet. 

Religion och liv del 1 inleds med en kort text riktad till eleverna för att väcka frågor om 

ämnet, samt en förklaring av innehållet i det första avsnittet. Här poängteras hur människor i 

olika tider och länder har uppfattat skapelsen, födelsen, livet och döden, vilka förklaringar till 

detta som har funnits och vilka förklaringar som finns i dag. 

 

Det första avsnittet beskriver olika skapelsemyter och jämför dessa med Bibelns. Med tanke 

på styrdokumentets riktlinjer om objektivitet och eleven i centrum, upplever vi det mycket 

tydligt att författarna har en strävan att dels framställa materialet sakligt och vidsynt, dels 

väcka ett elevengagemang genom att fortlöpande i texten ställa frågor till läsaren. Vi ser också 

att det finns en ambition att utgå från eleven här och nu, som i följande exempel: 

 
Förr hade människor helt andra förklaringar, t ex att solen var en gud och att världen skapades av ett 

odjurs kropp. Människorna kände inte till vår vetenskap. Men var de därför dummare än vi? De levde 

med naturen. Gör vi det? De hade bestämda regler som hjälpte och skyddade dem. Har vi det? Heliga 

berättelser, myter, uppfördes som skådespel vid fester. Det skapade samhörighet och gemenskap. Vad har 

vi av sådant?81

                                                           
80 Lgr 80, s.128. 
81 Husén, m.fl. (1980) s. 3. 
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När det gäller Bibelns skapelseberättelser visar läromedlet de båda berättelserna i Första 

Mosebokens två första kapitel. Därefter jämförs de båda och det talas om var de har kommit 

till och vad de är påverkade av.82 Texten är värderingsfri och den beskriver 

skapelseberättelserna som de är utan att ifrågasätta sanningshalten i dem. Det här gör att 

läromedlet är neutralt. Eleverna får iaktta, jämföra och möta texterna för vad de är ur ett 

fenomenologiskt perspektiv. 

 

Efter alla myter om skapelsen kommer ett avsnitt om vad vetenskapen har sagt och säger om 

världen och dess tillkomst och även här är framställningen neutral och saklig. Detta ställs 

också mot myterna i form av frågor om det går att bortse från det ena eller det andra som t.ex.: 
 

Har tekniken och vetenskapen tagit död på alla myter om världsalltet och jorden?83

 

I avsnittet som behandlar Bibeln beskrivs den och dess innehåll lika sakligt och neutralt som 

tidigare beskrivningar och avsnittet inleds på följande sätt: 

 
- Bibeln är Guds budskap till oss människor. 

- Prat! Bibeln är en viktig och intressant bok, men det är människor som skrivit den. 

Vi har olika åsikter om Bibeln. Men alla är vi överens om att det är en märklig bok. I snart två tusen år 

har Bibeln påverkat hundratals miljoner människor. Den påverkar även dig och mig. 

- Är det sant det som står i Bibeln? 

Det har forskare länge sökt svara på. Vad säger de nu om Mose och Jesus? 

- Hur har Bibeln kommit till? Vad är det egentligen Bibeln berättar? Kan vi lita på den eller…84 

 

Läroboken lägger stor vikt vid vilka spår av Bibeln som syns i dag och som eleverna kan 

relatera till, som våra helgdagar och högtider, ceremonier, ordspråk och namn. Det handlar 

om Bibeln i det dagliga livet. Men här ingår också bibelhistoria och det redogörs för tiden från 

Mose till Jesus. 

 

Kristendomen presenteras både ur ett historiskt och ur ett samtida perspektiv med anknytning 

till dagen samhälle och människans situation. T.ex. när bergspredikan har beskrivits sägs 

följande: 

 
82 Husén, m.fl. (1980) s. 15. 
83 Husén, m.fl. (1980) s. 42. 
84 Husén, m.fl. (1980) s. 53. 
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Man kan tro att det är ett behagligt liv Jesus här talar om. Men det är tvärtom omänskligt hårda krav han 

ställer. Hur ska man möta orättvisa och våld? frågar Jesus. […] man ska vända vänstra kinden till, om 

någon slår en på den högra. […] Man ska älska sina ovänner och be för dem som förföljer en. Man ska 

inte heller sätta sig till doms över andra och heller inte samla på ägodelar. 

Är det möjligt att älska sina fiender? Finns det någon människa som kan följa dessa råd?85

 

Denna del i läromedlet visar olika textavsnitt i Nya testamentet och jämför dessa med andra 

religioner t.ex. gällande den gyllene regeln: 
 

Många kristna menar att detta är något som Jesus och ingen annan har sagt. Men liknande tankar finns i 

alla de stora religionerna. […] 

• Hinduismen: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig. 

• Buddhismen: Plåga inte andra med det som pinar dig själv. 

• Islam: Ingen är rättrogen, som inte för sin broders önskar, vad han önskar sig själv. 

• Judendomen: Gör inte mot andra, det du inte vill att andra skall göra mot dig. 

 

Den gyllene regeln finns också hos flera grekiska filosofer (tänkare) t.ex. hos Aristoteles, som levde mer 

än 300 år f Kr: ”Vi bör uppföra oss mot andra såsom vi önskar att de må uppföra sig mot oss.”86

 

Avsnittet om kristendomen tar upp det mesta om religionen, men här finns också ett kapitel 

om vad forskare anser om Jesus och olika åsikter som finns om Jesu liv, mirakel och död. När 

det gäller kristendomen upplever vi det som att författarna här ger en prövande och 

analyserande bild av den. Även om framställningen är neutral, märks ambitionen att inte 

framställa kristendomen som förmer än någon annan religion. Den framförs som sagt sakligt 

och frammanar eleverna till en kritisk granskning av den. 

 

När det berättas om den kristna missionen i läromedlet framställs missionsarbetet som något 

positivt och vad det har åstadkommit när det gäller bl.a. sjukvård och utbildning. Författarna 

beskriver missionsarbetet som vår första U-hjälp och förklarar att huvudsyftet har varit och är 

att kristna världen men att hjälparbetet är minst lika viktigt.87 Kapitlet inleds med Jesu 

missionsbefallning (Matt 28:19).88

 

 
85 Husén, m.fl. (1980) s. 78. 
86 Husén, m.fl. (1980) s. 78. 
87 Husén, m.fl. (1980) s. 160. 
88 Husén, m.fl. (1980) s. 158. 
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Därefter följer en historisk beskrivning och en skildring av hur man genom tiderna har 

uppfattat folkgrupper i Afrika, t.ex. där det beskrivs att missionärerna ansåg sig rädda 

människor till den rätta tron eftersom de inhemska religionerna var ”avskyvärda”. Det talas 

om en förståelse för att dessa folk fick en avog inställning till kristendomen och de vita. Men 

här beskrivs också en ökad förståelse hos vissa missionärer för dessa folks sätt att tänka och 

känna och att förståelsen har lett till en acceptans från båda håll, vilket har lett till att det är 

många i dessa länder som bekänner sig till den kristna tron. Vikten av utvecklingsprojekt 

diskuteras och till eleven ställs frågan om det är rätt att bedriva kristen mission eller inte, samt 

en diskussion om respekten för andra folks religioner.89

 

I vår undersökning av detta läromedel finner vi att det är sakligt, neutralt och icke-

konfessionellt. Materialet uppmuntrar eleven till kritisk granskning och involverar eleven i 

frågor att fundera över och ta ställning till. 

2.6 Historisk bakgrund 1990-tal 

Med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet som kom 1994, Lpo 94, var en av de stora 

förändringarna decentraliseringen. Skolan skulle nu styras efter riktlinjer, strävansmål och 

uppnåendemål samt av kommunerna uppsatta mål. I denna förändring återtog kristendomen 

sin plats i läroplanen som moralgrundande jämte den humanistiska traditionen. Med den nya 

läroplanen och kursplanens innehåll för ämnet ses en tydlig förskjutning av ämnesinnehållet 

där betoningen ligger på etik, livsfrågor och värdegrund.90

2.6.1 Styrdokument – Lpo 94 

Religionen som sådan är inte dominerande i Lpo 94 men vi ser ändå värderingar som bär spår 

av kristen värdegrund. Tydligast är det i formuleringen som lyder: 
 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. […] I överensstämmelse med den etik som 

förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.91

 

 
89 Husén, m.fl. (1980) s. 161. 
90 Olivestam (2006) s. 23. 
91 Lpo 94, s. 9. 
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Då läroplanen genomgående talar om vikten av det etiska perspektivet i skolans verksamhet 

får det med ovanstående citat i åtanke betydelsen att det är den kristna traditionens etik som 

ska råda i skolan. Samtidigt står det uttryckligen i läroplanen att undervisningen inte ska 

bedrivas i konfessionell anda.92 Saklighet och allsidighet ska prägla skolan och ingen ska bli 

ensidigt påverkad till förmån för en eller annan åskådning.93

 

I läroplanens mål att uppnå finns inte specifika mål för religionsämnet. Dessa är snarare 

inbakade i de samhällsorienterande ämnena och sammanfattas i en punkt så här: 
 

[Eleven] känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de […] 

samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena.94

 

Däremot i den tillhörande kursplanen till Lpo 94 framgår att i målen för religionsämnet som 

ska ha uppnåtts i år 9 ska eleven: 

 
- kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga frågor, 

- kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden, 

- ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, 

traditioner, konst och litteratur, 

- ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt 

om grundtankar och uttrycksformer i andra livsåskådningar, 

- ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa 

sammanhang.95 

 

Det vi ser är att läroplan och kursplan visar att religionsämnet innehåller så mycket mer än 

religion. Det handlar om livet, om livsfrågor, etik och estetik och vikten av att eleven genom 

ökade kunskaper i ämnet kan göra egna ställningstaganden i frågor som rör religion. När det 

gäller kristendomskunskapen framgår det att eleven ska ha grundläggande kunskaper när det 

gäller dess samhälleliga påverkan, värderingar, traditioner och dess konst och litteratur. 

Jämfört med kunskapskravet om övriga religioner och andra livsåskådningar framstår 

kristendomskunskapen som viktigare och ges en mer framträdande plats. I strävansmålen 

framgår däremot en mer jämlik bild av kunskapsintag om övriga religioner och 

 
92 Lpo 94, s. 9. 
93 Lpo 94, s. 10. 
94 Lpo 94, s. 15. 
95 (http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=24&skolform=sprak=sv&id=3...) hämtad 2008-01-23. 

http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=24&skolform=sprak=sv&id=3...)%20h%C3%A4mtad
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livsåskådningar jämfört med kristendomskunskapen. Det är dock mål att sträva efter och ej att 

uppnå. I detta styrdokument upptäcker vi också för första gången att man talar om en 

gemensam grund för judendom, kristendom och islam. Mellan alla olika religioner ska 

eleverna nu också kunna peka på likheter och skillnader.96

2.6.2 Läromedel 1990-tal 

Religion och liv 8 och 9– Läromedel för högstadiet från 1990-talet 

Det undersökta läromedlet består av två läroböcker i samma bokserie. Del 8 innehåller tre 

områden; Kristendomen i världen, Religion i Sverige och Kärlek och samlevnad. Del 9 

beskriver världens religioner, samt områdena Vetenskapen och religionen och Etik och moral. 

Dessa områden ingår i målen för styrdokumentet. 

 

Läromedlen innehåller också faktafrågor samt problem – analys – fördjupningsfrågor. 

Religion och liv 8 redogör grundligt för kristendomens uppkomst och förgrening. Texten är 

beskrivande och neutral. Läromedlet är tyngt av mängder av faktatext, vilket gör att vi 

upplever det som tråkigt och oinspirerande för läsaren. Med tanke på styrdokumentets 

riktlinjer för elevens engagemang och vilja till att ta ställning i frågor gällande religion, menar 

vi att denna sakliga framställning bidrar till det motsatta även om författarna antagligen har 

haft ambitionen att med problem- och analysfrågorna försökt engagera eleverna. 

 

Böckerna verkar ha ambitionen att på ett så sakligt och neutralt sätt som möjligt ge eleven så 

mycket fakta som möjligt för att eleven med den grunden ska kunna ta ställning i de 

fördjupnings- och analysfrågor som kommer efter och knyter an till faktatexten. Exempel på 

analysfrågor kan vara: 
 

- Vad kan det ha varit som lockade människor, särskilt de fattiga, till kristendomen? 

- På vilka sätt kunde klostren vara till nytta för samhället utanför?97 

Här har eleven möjlighet att formulera sina tankar och ta ställning, men det kräver att man 

först har läst texten om dessa fenomen. Iakttagandet och analysen är i denna framställning 

åtskilda. 

 
96 (http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=24&skolform=sprak=sv&id=3...) hämtad 2008-01-23. 
97 Husén, m fl (1996) s. 135. 

http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=24&skolform=sprak=sv&id=3...)%20h%C3%A4mtad
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En annan ambition att göra beskrivningen av religionen mer levande i Religion och liv 8 är 

inslagen av intervjuer med olika människor som bekänner sig till de olika grenarna av 

kristendomen. De får efter det kapitel som behandlat deras gren svara på tre frågor om sin tro: 
  

- Varför är du katolik/protestant/pingstvän etc.? 

 - Vad är det viktigaste i din tro? 

 - Hur påverkar din tro ditt sätt att leva och tänka?98

 

Dessa avsnitt väger upp den annars väldigt sakliga och neutrala framställningen av religionen 

genom att den levande religionens uttryck får komma fram och eleven får en inblick i den 

troendes värld på ett helt annat sätt än genom faktatexten. 

 

Som vi sagt behandlas kristendomen grundligt och till detta tas en hel bok i besittning (del 8) 

medan de resterande världsreligionerna får dela på samma utrymme (del 9). Som vi 

uppmärksammade i Lpo 94 har kristendomen även där den mest centrala platsen som religion. 

Även beskrivningen av världsreligionerna är saklig, grundlig och detaljrik. 

 

Det jämförande perspektivet mellan olika åskådningar lyser ofta med sin frånvaro i Religion 

och liv 8. Det kan bero på att boken har för avsikt att endast behandla kristendomen. Dock 

finns inslag av jämförelser mellan olika kristna inriktningar eller ställningstaganden inom en 

och samma gren. Till exempel redogörs för katolikers olika syn på om påven alltid har rätt 

eller inte.99 I Religion och liv 9 finns också ett stycke som tar upp samhörigheten mellan 

judendom, kristendom och islam. Judendomen kallas för de andra religionernas moder100 och 

detta perspektiv syntes första gången i styrdokumenten i och med Lpo 94. 

 

Angående den kristna missionen nämns den inte som ett förordat ämnesinnehåll enligt Lpo 

94. Den har inte heller en framträdande plats i Religion och liv 8 utan begränsar sig där till 

Lutherhjälpen och kristnandet av Sverige. Det korta stycke som beskriver svenska kyrkans 

missionsarbete lyder så här: 
 

 
98 Husén, m.fl. (1996) s. 146, 220, 209. 
99 Husén, m.fl. (1996) s. 151. 
100 Husén, m.fl. (1997) s. 246. 
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Svenska kyrkans mission arbetar i mer än 30 länder. I det arbetet medverkar omkring 150 

missionärer med församlingsarbete, sjukvård, undervisning etc.101

 

Gällande skapelseberättelsen i Religion och liv 9 ställs den i jämförelse med vetenskapen och 

Darwins utvecklingslära och inte i jämförelse med andra skapelsemyter. Här ställs begreppen 

vetenskap och tro mot varandra och vi gör tolkningen att författarna framställer begreppen på 

så sätt att inget utesluter det andra. 
 

”Men i trosfrågor utgår vetenskapsmännen precis som alla andra från sin tro och sina 

 värderingar.”102

 

Vi anser att det i dessa läromedel saknas en del av det som Lpo 94 föreskriver bör ingå i 

kursen. Här ges inte så stort utrymme till etik och levnadsfrågor, även om detta tas upp är det 

religionen som spelar den stora rollen i detta material. Detta är i och för sig förståeligt då det 

finns mängder av läromedel att tillgå och då sådana som enbart tar upp de områden vi här 

efterlyser. Läraren kan i sin undervisning fånga in och lägga stor vikt vid dessa områden, då 

Lpo 94 erbjuder ett frirum där valfritt material kan användas bara man når målen. Vi är 

överens om att dessa läromedel framställs neutralt och icke-konfessionellt. 

 
101 Husén, m.fl. (1996) s. 225. 
102 Husén, m.fl. (1997) s. 362. 
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3. Jämförande perspektiv 
I texten nedan kommer vi att jämföra läromedlen med varandra och genom denna analys 

kartlägga hur religionsämnets förändring har tagit sig i uttryck i skolans läromedel. För det 

kan vi redan nu konstatera, det har skett en stor förändring och det har vi sett genom att titta 

på läromedlens skildringar av, framför allt, kristendomen. 

 

Tydligast skiljer sig 1950-talets läromedel från de andra genom att det är det enda läromedel 

som vi finner vara konfessionellt. I jämförelse med 1960-talets läromedel då ämnet 

fortfarande benämndes kristendomskunskap, ser vi redan här stora skillnader. Att 1950-talets 

läromedel framstår som konfessionellt gör också att innehållet får en vinkling till förmån för 

den kristna teologin. Undervisningsplanen från 1955 påvisar en undervisning där läraren ska 

respektera elevers olikheter och förhålla sig objektiv i sitt urval och i sin undervisning. Här 

ser vi då en början på den saklighet och vidsynthet som senare kommer att utmärka 

styrdokument och läromedel. Författaren till 1950-talets läromedel presenterar stoffet sakligt, 

det kan vi vara överens om. Men, sakligheten gäller för kristendomen ”som den är” och att 

den utgör normen för läsarens liv. Det anmärkningsvärda här är att styrdokumentet för 1950-

talet förespråkar en undervisning som är värderingsfri och som ska låta eleven själv ta 

ställning. Detta anser vi inte vara möjligt med det läromedel som vi har undersökt för 1950-

talet. I detta ges inget utrymme för elevens eget ställningstagande då det inte finns något 

jämförande perspektiv. Läromedlet är inte heller värderingsfritt. 

 

När det gäller den konfessionella prägeln i läromedlet från 1950-talet är ett exempel på detta 

skildringen av den kristna missionen. Här tolkar vi det som att framställningen av 

kristendomen utmärker den som den rätta tron. Detta görs genom att författaren menar att 

kunskapen om icke-kristna religioner behövs för att förstå värdet av kristen mission. Alla bör 

frälsas till den rätta tron enligt läromedlet. Däremot saknas en missionsbeskrivning i 

läromedlet för 1960-talet eftersom att detta är riktat till skolår 8 och därmed ingår ej den 

kristna missionen i kursen. Där framgår endast Paulus mission och förkunnelse vilket gör att 

vi här ej kan karlägga den konfessionella förändringen mellan 1950- och 1960-tal. 

 

Ett annat tydligare exempel på vad som skiljer dessa läromedel åt syns i deras beskrivningar 

av den kristna skapelsemyten. I läromedlet från 1950-talet framställs skapelsemyten som 

given och författaren jämställer den med naturvetenskapens teori. Det vi ser är att författaren 
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är övertygad om att den naturvetenskapliga teorin kan förklaras med hjälp av och utifrån den 

bibliska skapelsemyten, och detta förmedlas i konfessionell anda till läsaren. I läromedlet från 

1960-talet är däremot skildringen av skapelsen färgad av en historisk analys. Det denne 

författare förmedlar är att det går att förstå skapelsemyten på olika sätt. Här förklaras inte den 

naturvetenskapliga teorin utifrån Bibeln, i stället menar författaren att det går att tro på 

skapelsemyten fastän kunskapen finns om att den kanske inte är helt ordagrant sann. I 1960-

talets läromedel framsälls kristendomen som en tänkbar norm och det framgår tydligt att det 

är eleven själv som kan göra ett ställningstagande i livsåskådningsfrågor. 

 

Den nya skolformen i och med Lgr 62 och den samtida samhällsutvecklingen har med all 

sannolikhet lett till den stora omdaning som vi ser mellan läromedlet från 1950-talet och 

1960-talet. Detta är kanske den största förändring som sker i och med att den konfessionella 

prägeln på undervisningen försvinner och även om vi här ser en mycket betydande förändring 

mellan de ovannämnda läromedlen, är ämnets fortsatta utveckling synbar i kommande 

läromedel. 

 

Det syns tydligt att Lgr 69 är en reviderad upplaga av Lgr 62 och även i viss mån av UP 55. I 

Lgr 62 anser vi att man har funnit en bas för religionsundervisningen att bygga vidare på. 

Framför allt är det objektiviteten och den neutrala och sakliga undervisningen som kommer 

mer i fokus i och med Lgr 69. Det syns kanske tydligast i beskrivningen av lärarens roll då 

Lgr 62 uppmanar läraren till att delge eleverna sina egna åsikter medan Lgr 69 avråder detta. 

Här blir också vikten av förståelse för sina medmänniskor mer central än tidigare. Synen på 

människan som en autonom varelse stärks ytterligare, vilket märks jämfört med tidigare 

läromedel. I läromedlet för 1970-talet ska eleven själv komma fram till ett ställningstagande 

gällande livsåskådning, utan någon som helst påverkan utifrån och som resultat av en sakligt 

framställd religionsundervisning. Den auktoritära lärarrollen blir i och med detta allt mer 

marginaliserad till förmån för den allt mer medbestämmande eleven. Ämnet byter nu också 

namn från Kristendomskunskap till Religionskunskap vilket ger uttryck för ämnets nya fokus. 

 

I läromedlet för detta årtionde yttrar sig förändringen genom att 1970-talets läromedel i 

beskrivningen av skapelsen nu dessutom jämför den bibliska myten med andra religiösa 

åskådningar likväl som den naturvetenskapliga teorin, utan att ta ställning för den ena eller 

andra åsikten. Det jämförande perspektivet med andra religiösa åskådningar saknas i både 
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1950- och 1960-talets framställningar av skapelsen. Vi tolkar det som att det ökade kravet på 

objektivitet och vidsynthet har anammats i det nya läromedlet. Skillnaden mot de tidigare 

läromedlen syns också i det att 1970-talets beskrivning trycker på likheter mellan olika 

skapelsemyter och en slags gemensam grund medan de tidigare snarare låter den bibliska 

myten få en särställning. 

 

Framställningen av det kristna missionsarbetet i 1970-talets läromedel är inte vinklat i det 

avseendet att kristendomen framstår som den rätta tron. Här beskrivs i och för sig missionens 

huvudsakliga syfte vara att sprida kristendomen (vilket ju är missionens syfte) och bota 

människors synd, okunnighet och lidande, vilket skulle kunna tolkas som att läromedlet vill 

framhålla kristendomen som normerande för alla folk. Men detta framställs ändå objektivt och 

sakligt vilket gör läromedlet neutralt. Jämfört med 1950-talets läromedel är skillnaden stor i 

skildringen av detta då den i 1960-talets läromedel ses ur ett fenomenologiskt perspektiv, 

medan den i det förra läromedlet framställs som faktisk. Det framgår av båda dessa läromedel 

att missionen är en viktig del av kristendomen, men det framställs ur olika perspektiv. Det ena 

avser att kunskapen om de icke-kristna religionerna är viktig för att förstå hur rätt den kristna 

livsåskådningen är, medan den andra avser att kunskapen ska bidra till ett respekterande av 

folk som inte bekänner den kristna tron. 

 

Den objektiva hållningen i 1970-talets läromedel är väldigt tydlig och författaren garderar sig 

med uttryck som visar att religionen och dess fenomen kan uppfattas på olika sätt. Ställt 

bredvid läromedlet från 1950-talet upplever vi 1970-talets läromedel framställt med en 

vidsynthet vi inte kan se något som helst spår av i det förra. I 1950-talets läromedel är 

kristendomsundervisningens syfte att hjälpa eleverna ”till klarhet om vår livsåskådning och 

om de regler, som vi ska följa i vårt liv.”103 Detta gör att vi inte ser någon uppmuntran till 

elevens ställningstagande till sin egen livsåskådning. 

 

Lgr 80 nämner i mycket få ordalag religionsämnet. Det som lyfts fram som viktigt är att ge 

utrymme för behandling av livsfrågor och det märks tydligt att läromedlet för 1980-talet följer 

denna riktlinje. Detta är inte en helt ny tanke utan bygger vidare på den bas som Lgr 62 utgör. 

Vidare manar Lgr 80 till en behandling av religionerna som bidrar till att öka elevens 

förståelse och respekt för andra människor och deras kultur och religion. Detta anser vi att 
 

103 Hedegård (1959) s. 12. 
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läromedlet för 1980-talet är väl utformat för att uppnå genom att det genomgående har ett 

jämförande perspektiv med betoning på likheter mellan de olika åskådningarna och ständigt 

uppmanar eleven till reflektion. 

 

När det gäller framställning av skapelsemyter i 1980-talets läromedel påminner den till viss 

del om 1970-talets läromedel genom att de båda jämför den bibliska myten med andra 

åskådningars myter. Dock anser vi 1980-talets läromedel gå flera steg längre då det förutom 

jämförelsen mellan olika åskådningar också analyserar myternas uppkomst, påverkan och 

betydelse. Dessutom ställs hela tiden i den löpande texten frågor till eleverna som gör att de 

själva får iaktta och jämföra. Detta engagerande av eleverna har vi inte sett lika tydligt i något 

av de tidigare läromedlen då de i stället ger en presentation av information i andan av att ”så 

här är det”. Ser vi vidare till skildringen av skapelsen i 1990-talets läromedel ter den sig helt 

annorlunda än 1980-talets. Här görs nämligen inga jämförelser mellan olika religiösa 

åskådningar utan religionen ställs i stället mot vetenskapen. Religionen i form av den kristna 

skapelseberättelsen och vetenskapen i form av evolutionsteorin. Liksom i de senaste 

läromedlen tar man inte heller här ställning till fördel för någon teori utan framställer dem 

snarare så att inget utesluter det andra. 

 

I läromedlet från 1980-talet beskrivs den kristna missionen som vår första U-hjälp. Precis som 

i tidigare läromedel pekas här på missionens syfte att sprida det kristna budskapet och därmed 

befästa den kristna läran, men här tydliggör läromedelsförfattarna att hjälparbetet är minst lika 

viktigt. Detta anser vi tyder på en strävan att se till människolivet, vilket så starkt föreskrivs i 

styrdokumentet för detta årtionde. I den historiebeskrivning som görs betonas en förståelse för 

olika folks agg gentemot de kristna missionärer som med suspekta medel försökt befästa den 

kristna tron och läromedlet manar till respekt för andras religioner. Det vi ser mellan dessa 

olika läromedels framställning av den kristna missionen är att den har gått från att belysas ur 

Jesu missionsbefallning som uppgift att kristna världen till vikten av att hjälpa människor i 

hårt drabbade länder och oavsett om de bekänner sig kristna eller inte, ska de respekteras för 

de människor de är. 

 

Gällande framställningen av den kristna missionen i läromedlet från 1990-talet har den där 

fått ett begränsat utrymme jämfört med tidigare, vilket säkerligen har sin förklaring i att det 

inte uttryckligen framgår av styrdokumentet för detta årtionde. Missionsarbetet som tidigare 
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ansågs vara en viktig del av kristendomskunskapen nämns här endast i två meningar, vilka 

känns ovidkommande för elevernas faktakunskaper jämfört med tidigare läromedel där den 

kristna missionen tillägnats flera sidor och upplevs som mycket viktig att undervisa om. 

 

Den största skillnaden vi ser mellan läromedlen gäller 1980-talets och 1950-talets som är 

varandras motsatser. Ett tydligt exempel på denna enorma skillnad är deras framställning av 

Bibeln. På 1950-talet var det enda perspektiv som gavs det som Bibeln säger. Författaren 

gjorde inga försök att tolka texten mer än genom att berätta vad olika bibelberättelser betyder 

och innebär. I 1980-talets läromedel däremot ges plats för en rad bibeltolkningar, från den 

kristnes till tvivlarens eller forskarens. Det här sättet att framställa Bibeln på ser vi en början 

till redan i 1960-talets läromedel och en ytterligare utveckling under 1970-talet. I 1980-talets 

läromedel är vidsyntheten och objektiviteten väl synlig, men det vi upplever som starkt 

framträdande här är den ambition läromedlet har att engagera eleverna och det är detta som 

skiljer det här läromedlet från de övriga. I våra jämförelser mellan dessa läromedel upplever 

vi först här elevens möjligheter till att kritiskt granska ämnet och utifrån detta kunna bilda sig 

en egen uppfattning. Även om föregående styrdokument har aviserat en undervisning som 

möjliggör detta, är det först i 1980-talets läromedel vi ser det fullt ut. I 1990-talets läromedel 

görs ingen ytterligare utveckling. Vi anser snarare att en viss tillbakagång har gjorts. Vi 

upplever att vidsyntheten och den prövande ansatsen i 1990-talets läromedel går förlorad 

genom att författarna har plockat ut dem ur faktatexten och i stället samlat dem i slutet i form 

av analysfrågor. Det betyder inte att perspektivet saknas men elevens engagemang väcks inte i 

den löpande texten på samma sätt som i det föregående årtiondets läromedel. 

 

När vi kopplar den historiska bakgrunden till de styrdokument och läromedel som vi 

undersökt ser vi hur samhällsutvecklingen har påverkat dessa. Av religionsfrihetslagen som 

trädde i kraft 1951 finns tydliga spår i UP 55 som föreskriver värderingsfri 

religionsundervisning med möjlighet till eget ställningstagande i religiösa frågor. Däremot 

märks inte denna nya lags innebörd av i det undersökta läromedlet från 1950-talet som är 

märkbart konfessionellt. 

 

1960-talets skolreform resulterade i en läroplan som än mer än UP 55 fokuserade på skolans 

objektivitet. Individualiseringen i samhällets bidrog till att skolans uppdrag skulle vara att ge 

värderingsfri undervisning och värna rätten till egna åsikter. Det står så skrivet i Lgr 62 och i 
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läromedlet för detta årtionde anser vi att objektiviteten är övervägande, dock med vissa 

tendenser till subjektivitet då ett jämförande perspektiv saknas. 

Lgr 69 är en vidareutveckling av sin föregångare och samhället ställde nu krav på att eleverna 

övades i kritisk granskning och analys. Idén om att låta eleven bilda sina egna åsikter stärktes. 

I läroplanen syns detta tydligt och i läromedlet för 1970-talet är det också första gången som 

vi upptäcker ett analyserande och jämförande perspektiv. Här är också läromedlet tydligt icke-

konfessionellt. 

 

En förändrad människosyn under 1980-talet, som gick från objekt till subjekt, kom att sätta 

eleven som egentänkande individ i centrum. Detta ser vi också tydligt i både styrdokument 

och läromedel. Den öppenhet som nu präglar samhället anser vi avspeglar sig i läromedlet i 

form av den vidsynta framställningen av kristendomen och de objektiva jämförelser som görs 

med andra åskådningar. Det här läromedlet utmärker sig i vår undersökning genom sitt 

analyserande förhållningssätt till religion. 

 

I och med Lpo 94 kommer religionsämnets innehåll att förändras. Ser vi till uppnåendemålen 

för år nio handlar de i första hand om att tillägna sig reflekterande egenskaper och därefter 

faktabaserad kunskap om olika fenomen inom ämnet. Som komplement till den humanistiska 

traditionen återtar nu kristendomen sin plats som moralgrundande i styrdokumentet. Vi anser 

att det undersökta läromedlet för 1990-talet endast täcker in en del av de riktlinjer som ämnets 

kursplan ger uttryck för. Detta tordes bero på att det finns så många läromedel som alla 

behandlar olika delar av ämnet och dessa ska läraren plocka ur för att uppfylla målen för 

kursen. Dock har vi i denna uppsats endast valt att undersöka skildringen av kristendom och 

har således även valt ett läromedel som endast behandlar detta. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ämnets riktning har gått från att vara enkelriktat, 

och då menar vi en envägskommunikation mellan lärare och elever där läraren som auktoritär 

tillsammans med läromedlet stått för innehållet som ensidigt framställt kristendomen på ett 

konfessionellt sätt, till att bli flerfiligt med betoning på elevernas ökade deltagande, 

lärarauktoritetens tillbakagång och läromedlets ambition att delge eleverna en mångfacetterad 

religionskunskap med fokus på frågor som rör hela livet och människan, inte bara teologisk 

fakta. 
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4. Diskussion 

4.1 Religionsämnets utveckling – en prognos 
Tittar vi tillbaka på ämnets historia kan vi inte annat än förutspå en framtid lika fylld av 

förändring. I uppsatsens inledning skriver vi att en kunskap om historien behövs för att kunna 

se en fortsatt utveckling av ämnet. Det vi i följande kapitel ska göra är att utifrån den historia 

vi har presenterat i tidigare kapitel här diskutera hur en framtidsprognos av ämnet kan komma 

att se ut. 

 

Religionskunskapens existens har ifrågasatts från flera håll under flera årtionden men vi 

förutsätter att ämnet kommer att finns kvar och förbli obligatoriskt i grundskolan. Hur 

kommer då religionsämnet att förändras under den kommande tioårsperioden? Troligen 

kommer skolan inom en snar framtid att få nya styrdokument. Dagens styrande regering 

efterlyser en skola med en mer auktoritär prägel för att komma bort från den svenska 

”flumskolan”. Tendensen som vi ser är att det som förmedlas i framtidens religionsämne är 

mer baserat på vedertagna fakta och den så kallade ”pluggskolan” som våra styrande 

efterlyser också i viss mån återinför en auktoritär undervisning där läraren återtar sin roll som 

kunskapsförmedlare. Dock tror vi att alla nu existerande ämnesdelar fortfarande kommer att 

anses som viktiga i framtiden. 

Ser vi till utvecklingen i utformningen av läromedel har vi sett en tendens till tillbakagång av 

det reflekterande perspektivet. Hur detta kommer att te sig i ett framtida skede är förstås 

oklart. Det är svårt att säga hur utvecklingen av ämnet kan komma att se ut genom att enbart 

se till dagens läromedel då de aktuella styrdokumenten ger ett större frirum för läraren än 

tidigare att använda det material han vill för att nå de uppsatta lärandemålen. I kommande 

styrdokument får vi förmodligen se en begränsning av detta spelrum, kanske i form av ett 

begränsat ämnesurval. 

 

I vår prognos har vi kommit fram till att religionskunskapen kan komma att genomgå 

ytterligare en förskjutning av fokus när det gäller ämnesinnehållet. Den del av religionsämnet 

som utgörs av elevens identitet, relationer, sex och samlevnad, värderingar och etik och moral 

har tagit stor plats de senaste årtiondena. Vi har i vår undersökning märkt hur denna del har 

ökat från år till år och nådde sin kulmen på 1980-talet. En viss tillbakagång har sedan visat sig 

i 1990-talets läromedel och vi tror att denna trend kan komma att hålla i sig. Det innebär att 
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ämnets fokus på identitets- och livsfrågor kommer att minska till förmån för mer faktabaserad 

religionskunskap. Kanske kan det till och med handla om en separation mellan dessa 

ämnesinnehåll och en utveckling av två nya ämnen där det ena är ren religionskunskap och 

det andra så kallad livskunskap. Vi frågar oss om det har varit till ämnets nackdel att bejaka så 

många aspekter. Kanske är det nödvändigt att ämnet delas upp. I och med att ämnets bredd 

har gjort lärarens stoffurval svårt skulle en uppdelning kunna underlätta vad som ska tas upp 

under respektive kurs. Då skulle inte det ena utesluta det andra, vilket vi anser är en risk med 

det frirum som finns idag. Den utveckling vi har sett visar att ämnets omfång hela tiden har 

ökat och om denna tendens fortsätter skulle det till slut kunna bli en omöjlighet att låta allt 

ingå i samma ämne. Frågan är var man drar gränsen för religionsämnet. 

 

En annan möjlig prognos är att ämnet behåller sitt nuvarande ämnesinnehåll, med både 

religionsfrågor och livsfrågor. Det är nämligen främst formen som vi har sett förändras i 

läromedlen. Elevengagemanget är till exempel en sådan sak som har ökat med åren om man 

ser till styrdokumenten. I ett framtidsperspektiv ser det därför ut att fortsätta så. Men vi finner 

också att formvillkor för ämnet, som myntats redan i UP 55 kanske först det senaste årtiondet 

har slagit igenom. Därför anser vi att en formändring nu inte är aktuell inom den närmsta 

tioårsperioden. Ämnet verkar ha hittat den utformning som man så länge sökt. En radikal 

förändring skulle innebära ett omkullkastande av det som byggts upp under femtio år och 

därmed göra utvecklingen ogjord. Däremot skulle små förändringar vara till fördel för ämnets 

karaktär. Att ämnet inte står inför stora förändringar innebär dock inte ett stagnerande av 

ämnets utveckling då man idag och säkert i framtiden hela tiden kopplar ämnet till samhället 

och dagsaktuella händelser. På så sätt kommer det aldrig att handla om riktigt samma sak. 

Svaren på livsfrågorna varierar både mellan individer, samhällen och tidsperioder. 

 

Som vi ser det finns det tre olika prognoser. Religionskunskapen skulle kunna upphöra som 

obligatoriskt ämne i grundskolan till förmån för andra mer teoretiska ämnen. Vi tror dock inte 

att detta kommer att ske inom en tioårsperiod. En andra variant är ämnets uppdelning i ett 

religionsämne och ett livskunskapsämne. En enligt oss möjlig utveckling om ämnets innehåll 

fortsätter att öka. Den tredje prognosen är en minde radikal förändring av ämnets nuvarande 

innehåll och utformning. 



46 

 

4.2 Religionsämnets utveckling – en vision 
Vi anser religionsämnet med tillhörande livsfrågor vara ett viktigt inslag i skolan. Därför 

kommer vi i den följande texten att ge vår vision om hur vi vill att ämnets framtid ska se ut. I 

vår undersökning har vi sett en utveckling som är positiv och den vill vi spinna vidare på. 

 

Att ha en vision om ämnet är lätt. Att ha en vision utan att aktivt påverka formandet av 

eleverna är svårt. Vi har genomgående i styrdokumenten sett en trend att läraren eller 

åtminstone undervisningen ska vara saklig och objektiv, utan att tala för eller emot en åsikt 

och utan att ålägga eleverna ett betraktelsesätt. Det verkar gälla i de fall när man som lärare 

just talar för en åsikt på ett konfessionellt sätt. Men det behöver ju inte handla om en religiös 

åsikt utan kan även vara lärarens vision om att skapa elever som är förstående, vidsynta och 

redo för en framtid i samexistens. Det är också ett sätt att forma och påverka eleverna i en 

bestämd riktning. Vi vill ju att eleverna ska bekänna sig till vår vision om ämnet. Kan man dra 

en gräns för vilka konfessionella drag som är bra eller dåliga? Vi låter den frågan vara 

obesvarad men nedan kommer vår vision om religionsämnets framtid, som vi hoppas får 

genomslag. 

 

Eftersom ämnet rymmer så mycket, vilket vi ser som en fördel, ger det oss enorma 

möjligheter att tillsammans med eleverna utforma undervisningen. Vår vision är att eleverna 

guidas genom olika religioner och livsåskådningar och kunskaper om människan och livet på 

ett sätt som inspirerar, motiverar och aktiverar eleverna. I vår vision bedrivs en undervisning 

där eleverna får ta stor plats och de får själva undersöka och möta det vi undervisar om. Det är 

i möten vi förstår varandra och det är något som i dag ofta glöms bort, vilket inte beror på 

lärarnas ovilja utan mer på brist av resurser. 

 

Inom den närmsta tioårsperioden önskar vi att skolans strävan blir att bedriva undervisning i 

samhället utanför klassrummets väggar och också att ta in samhället i klassrummet. Målet bör 

vara att eleverna får uppleva religionskunskapen, vilken del av den det än gäller. Vi menar att 

undervisningen ska utgå från elevens verklighet och studiebesök ska vara ett moment som är 

ett naturligt inslag i skolvardagen, precis som besök av representanter från olika håll är. Ett 

sådant samarbete med aktörer utanför skolans väggar är en mycket viktig del av 

undervisningen där elever och aktörer ska kunna mötas på varandras arenor. Som lärare i 

religionskunskap är vi ålagda att utföra ett uppdrag som river skolans murar, vilka avskärmar 
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en verklighetsförlagd undervisning. Vi vill att eleverna ska erbjudas en religionsundervisning 

fylld av möten, både fysiska och visuella. I ett ämne som religionskunskap känns det för oss 

naturligt och självklart att diskussionen och reflektionen får ta stor plats och vara en del av 

alla möten. 

 

I vår vision har religionsämnets fortsatta utveckling till uppgift att ge eleverna kunskaper om 

olika religioner och allt som hör där till, samt kunskaper om människans plats i tillvaron. Alla 

delar i ämnet ska bearbetas och inget får utesluta det andra. Dessa delar ska interagera med 

varandra för att eleven ska få möjlighet att se ett större sammanhang och kunna sätta sig själv 

däri. Visionen är att religionsämnet blir ett av de viktigaste ämnena i skolan. Den livskunskap 

ämnet förmedlar, den vidsynthet det ger, kan vara avgörande för hur vår framtid kommer att 

se ut. 

 

Vi vill ha en religionsundervisning som kan förändra världen. Vi menar inte att vara 

pretentiösa utan det är verkligen vår högsta önskan och vårt mål med religionsundervisningen. 

Vi vill att alla elever ska få en sådan inblick i de olika religionerna att de kan känna igen de 

allmänmänskliga dragen i dem och acceptera de religiösa utövarna för vad de tror på. Vi vill 

genom undervisningen skapa gemenskap och förståelse. Vi vill att eleverna efter avslutad kurs 

ska känna att de med sin inställning till andra kan delta i en världsförändring där olikheter inte 

längre är ett hinder utan en möjlighet att tillägna sig nya kunskaper. 

4.3 Avslutande reflektion 
Det vi har sett i vårt arbete med den här uppsatsen är att religionsämnet har utvecklats enormt 

mycket ur flera aspekter. Det har gått från en rent konfessionell kristendomslära till att ändra 

namn till religionskunskap, som idag har ett sakligt ämnesinnehåll som berör mycket mer än 

framförallt kristendomskunskap. Vi kan se att det innehåll som utgjorde ämnet från början, i 

dag endast utgör en del av religionsämnet. Det är tydligt att ämnet har växt och utökats med 

den del som vi kan kalla livskunskap. Denna del av ämnet tar ju i dag stor plats i 

religionsämnet och frågan är om det är på grund av detta som ämnet fortfarande betraktas som 

viktigt och är kvar i den obligatoriska undervisningen. Ämnet har såklart följt 

samhällsutvecklingen och det vi har sett i styrdokumentens riktlinjer är vikten av människans 

plats i tillvaron ur ett demokratiskt perspektiv och vi undrar om detta att förlägga 

livskunskapen till religionsämnet har utarmat det. Vi tror att avsikten med att göra så har varit, 

och säkerligen är, att dessa ämnen ska interagera med varandra och på så sätt förmedla ett 
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sammanhang mellan livsfrågor och religioner. Men, med tanke på lärarens stora frirum och 

mängden ämnesinnehåll finns risken att livskunskapen tar överhand på bekostnad av 

religionskunskapen. När vi har varit i skolverksamheten har vi sett att det ägnas så mycket tid 

åt livfrågor om t ex attityder och relationer att religionskunskapen blir något som är helt 

frånskilt livet. Kunskapen om livsåskådningar får eleverna via faktatexter med tillhörande 

instuderingsfrågor liknande det upplägg vi fann i det undersökta läromedlet från 1990-talet. 

Självklart finns det också lärare som lyckas integrera dessa två delar av ämnet till en helhet 

som är givande för eleverna. 

 

Det har under arbetets gång slagit oss att en ämnesdelning så som den vi presenterade i vår 

prognos ovan, skulle innebära dödsstöten för religionskunskapen. För om det är 

livskunskapen som gör ämnet viktigt undrar vi vad som händer med den del som blir över vid 

en eventuell delning. Anses kunskapen om livsåskådningar vara så viktig att den ska vara 

obligatorisk? Vi tror inte att den gör det. Skiljer man dessa ämnesdelar åt anser vi att det blir 

en återgång till torr faktakunskap om olika religioner, utan koppling till den religiösa 

människan och hennes plast i världen och därmed utan koppling mellan skola och verklighet. 

Vi menar att helheten går förlorad om ämnet delas. Som vi säger i vår vision är bevarandet av 

båda delarna grundläggande för att förmedla just en helhet och kunskapen om människan i ett 

större sammanhang. Ingen av dessa delar är viktigare än den andra. Det är tillsammans de 

verkar för det ämne vi vill se och arbeta med.
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka religionen kristendom som den framställs i 

styrdokument och läromedel från grundskolans senare år och därmed kartlägga en förändring 

av religionsämnet. Det undersökta materialet sträcker sig från 1950-talet till 1990-talet och 

utifrån det har jämförelser gjorts mellan läromedel och styrdokument för att se på vilket sätt 

ämnet har förändrats. 

 

Uppsatsens första frågeställning syftar till att undersöka hur religionen kristendom beskrivs i 

det undersökta materialet för att kunna kartlägga en förändring. I styrdokument och läromedel 

efter 1950-talet framkom en förändring av ämnet som yttrade sig i för det första ett namnbyte. 

För det andra en fokusförskjutning från att vara uteslutande kristendomslära till att bli en 

religionskunskap som presenterar fler livsåskådningar och innehåller ämnesdelen livskunskap 

med fokus på allmänmänskliga livsfrågor. För det tredje visar sig en förändring i både 

läromedel och styrdokument där objektiviteten och sakligheten blir viktigare i 

undervisningen, samt ett föreskrivande om ett ökat elevengagemang. 

 

Angående den andra frågeställning som syftar till att undersöka hur väl läromedlets 

framställning av kristendomen stämmer överens med styrdokumentets riktlinjer visar 

undersökningen att dessa stämmer väl överens i de flesta av fallen. De två fall som blir 

undantag är 1950-talets läromedel som framstår som mer konfessionellt än styrdokumentets 

riktlinjer samt 1990-talets läromedel som inte riktigt når till styrdokumentets riktlinjer om att 

engagera eleven genom att koppla undervisningen till elevens vardag. 

 

Undersökningens tredje frågeställning syftar till att ta reda på om läromedlet är konfessionellt 

och på vilket sätt detta yttrar sig. Det visar sig att religionsämnets förändring i denna fråga 

syns väl i både styrdokument och läromedel. Det framkom snart att ämnet gått från att vara 

konfessionellt till icke-konfessionellt. De konfessionella draget syntes tydligast i 1950-talets 

läromedel och i viss mån i styrdokumentet UP 55. De konfessionella drag som här 

uppmärksammades var läromedelsförfattarens sätt att framställa kristendomen som självklar 

och exklusiv likväl som styrdokumentets påbjudan om att ha morgonsamlingar med andakt 

utanför den vardagliga skolverksamheten. 
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Den sista frågeställningen i uppsatsen syftar till att ta reda på om läromedlets beskrivning av 

kristendomen är vinklad till förmån eller nackdel för religionen. Alla läromedel präglas av att 

ha uppkommit i en kultur där den kristna traditionen dominerar. Det är på ett sätt vinklat till 

fördel för religionen men samtidigt försöker alla läromedel utom 1950-talets att framställa 

religionen så objektivt och neutralt som möjligt. Från 1970-talet och fram får dessutom en 

neutral beskrivning av andra åskådningar allt större plats i läromedlen. Dock aldrig lika stort 

utrymme som kristendomen. 



51 

 

Källförteckning 
Denscombe, Martyn (1998) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 
 
Ekstrand, Thomas. Gustafsson, Gabriella. Junus, Petra (2001) Religionsvetenskap – en 
inledning. Lund: Studentlitteratur 
 
Hedegård, David (1959) Kristen tro och gärning, del B, Kristendomskunskap för de sjunde 
och åttonde skolåren. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Husén, Lennart. Berg, Leif. Skrutkowski, Karin (1980) Religion och liv 1, Grundbok. 
Stockholm: Natur och kultur 
 
Husén, Lennart. Berg, Leif. Skrutkowski, Karin (1982) Religion och liv 2, Grundbok. 
Stockholm: Natur och kultur 
 
Husén, Lennart. Berg, Leif (1996) Religion och liv 8, Lärobok. Stockholm: Natur och kultur 
 
Husén, Lennart. Berg, Leif (1996) Religion och liv 9, Lärobok. Stockholm: Natur och kultur 
 
Kungliga skolöverstyrelsen (1962) Läroplan för grundskolan, Lgr 62. Stockholm: SÖ-
förlaget 
 
Kungliga skolöverstyrelsen (1969) Läroplan för grundskolan, Lgr 69, Allmän del. Stockholm: 
Svenska utbildningsförlaget Liber AB 
 
Kungliga skolöverstyrelsen (1969) Läroplan för grundskolan, Lgr 69, Supplement. 
Stockholm: Svenska utbildningsförlaget Liber AB 
 
Kungliga skolöverstyrelsen (1955) Undervisningsplan för rikets folkskolor, UP 55. 
Stockholm: Norstedts förlag 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, i 
Lärarens handbok (2004) Stockholm: Lärarförbundet. 
 
Olivestam, Carl Eber (2006) Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i 
religionsundervisningen. Stockholm: Liber 
 
Selander, Sven-Åke (1993) Undervisa i religionskunskap. Lund: Studentlitteratur 
 
Sjöberg, Erik (1964) Kristendomskunskap för grundskolans årskurs 8. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell/Gebers förlag AB 
 
Skolöverstyrelsen (1980) Läroplan för grundskolan, Lgr 80. Stockholm: Liber 
UtbildningsFörlaget 
 
Ström, Ingmar. Pettersson, Olof. Sundström, Erland. Wall, Håkan (1972) Religion – faktabok. 
Stockholm: Läromedelsförlagen. 



52 

 

Internetkällor 
Kursplan för religionskunskap i grundskolan (gällande Lpo 94): 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=24&skolform=11&i
d=3886&extraId=2087 (hämtad 2008-01-23) 
 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraId=2087

	1.1 Syfte
	1.2 Frågeställningar
	1.3 Material
	1.4 Metod
	1.5 Begreppsförklaring
	1.6 Disposition
	2.1 Historisk bakgrund innan 1950
	2.2 Historisk bakgrund 1950-tal
	2.2.1 Styrdokument – UP 55
	2.2.2 Läromedel 1950-tal

	2.3 Historisk bakgrund 1960-tal
	2.3.1 Styrdokument – Lgr 62
	2.3.2 Läromedel 1960-tal

	2.4 Historisk bakgrund 1970-tal
	2.4.1 Styrdokument – Lgr 69
	2.4.2 Läromedel 1970-tal

	2.5 Historisk bakgrund 1980-tal
	2.5.1 Styrdokument – Lgr 80
	2.5.2 Läromedel 1980-tal

	2.6 Historisk bakgrund 1990-tal
	2.6.1 Styrdokument – Lpo 94
	2.6.2 Läromedel 1990-tal

	4.1 Religionsämnets utveckling – en prognos
	 4.2 Religionsämnets utveckling – en vision
	4.3 Avslutande reflektion
	 Källförteckning
	Internetkällor




Beteckning: 


Rel C kult vt 2008:

		Institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap



		Från enkelriktat till flerfiligt


En fallbeskrivning av religionsämnets utveckling i grundskolans senare år från 1950- till 1990-tal i Sverige utifrån läromedel och styrdokument.





		Ann-Katrin Svensson & Camilla Larsson


Juni 2008



		C-uppsats, 15 högskolepoäng

Religionsvetenskap






		Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet C

Handledare: Peder Thalén





Sammandrag
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1. Inledning


Religionsämnets historia i den svenska skolan är fylld av förändring. De senaste 50 åren har ämnet gått från att vara konfessionell kristendomslära, vidare till att bli en del inom de samhällsorienterande ämnena med betoning på objektivitet, till att idag vara icke-konfessionell med fokus på mångkultur. Det är det vi menar med att ämnet har gått från att vara enkelriktat till att bli flerfiligt. Vårt intresse för religionsämnet i grundskolan väcktes av denna spännande historia och utveckling. Vi är blivande religionslärare och anser att kunskap om ämnets historia är viktigt för att kunna se en fortsatt utveckling av det. Denna uppsats kommer därför, bland annat, att ge en grundläggande historik om hur religionsämnet formats och yttrats i skolan under 50 år, samt vår vision om hur ämnet till följd av sin historia kan komma att se ut.


Vår uppfattning om läromedel är att det ska vara ett stöd i undervisningen. Således borde också läromedlet spegla den rådande läroplanen och det rekommenderade undervisningsinnehållet. Därför vill vi undersöka och kartlägga ämnets utveckling genom att studera och jämföra beskrivningar av religionen kristendom i läromedel och styrdokument från fem årtionden.

Fokus i denna uppsats ligger på grundskolans läromedel för religionsundervisning. Vi tror att det i läromedlet kan synas hur samhället förändrats under dessa årtionden. Till exempel genom den religionsfrihetslag som trädde i kraft 1951 och den sekulariseringsprocess som Sverige haft och har. Vi tror oss kunna se att det jämförande perspektivet och vidsyntheten i framställningen av kristendomen kommer att synas tydligast i läromedlet från 1990-talet, och det är vår uppfattning att det klart kommer att märkas om läromedlen är konfessionella eller inte.

1.1 Syfte


Syftet med denna studie är att undersöka hur religionen kristendom beskrivs i styrdokument och i läromedel från grundskolans senare år från 1950-tal till 1990-tal och att utifrån dessa beskrivningar jämföra läromedel och styrdokument för att kartlägga en förändring av religionsämnets utformning och innehåll.


1.2 Frågeställningar


1.
 Hur beskrivs ämnet och religionen kristendom i de olika läroplanerna för 
grundskolan?

2. 
Hur stämmer läromedlets innehåll och framställning överens med styrdokumentets riktlinjer?

3. 
Hur framgår det om läromedlets beskrivning av religionen är konfessionell eller icke-konfessionell?

4. 
Hur märks det om skildringen av kristendomen i läromedlet är vinklad på något sätt?


1.3 Material


Denna studie bygger på skriftliga källor i form av grundskolans styrdokument från 1950-tal till 1990-tal samt läromedel för grundskolans senare år under dessa årtionden. Övrig litteratur består av religionsdidaktiska böcker som referens för det historiska perspektivet i undersökningen. För metodval och forskningshandledning har forskningshandböcker använts.

Följande styrdokument är aktuella i denna studie:


· Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955)


· Läroplan för grundskolan, Lgr 62


· Läroplan för grundskolan, Lgr 69


· Läroplan för grundskolan, Lgr 80


· Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94


Följande läromedel är aktuella i denna studie:


Läroboken Kristen tro och gärning av David Hedegård från 1959 riktar sig till de sjunde och åttonde skolåren. Det är en lärobok i kristendomskunskap som enligt författaren utarbetats efter bestämmelserna i 1955 års undervisningsplan.

Erik Sjöbergs bok Kristendomskunskap från 1964 är tänkt att användas som läromedel i ämnet för grundskolans årskurs åtta. Läroboken ska fungera som en studiebok att hämta material ur och anpassa detta efter elevernas behov och klassens arbetssituation, inte att läsa i sin helhet.


Faktaboken Religion från 1973 är författad av Ingmar Ström m.fl. och ingår i serien Kompass – Samhällsorientering för grundskolans högstadium. Läromedlet är inte i första hand en bok att läsa i sin helhet utan är snarare tänkt att bistå med stoff och av det utforma och anpassa undervisningen efter elevernas behov och intresse.


Urvalet ovan grundar sig i att alla tre böcker klassas som läromedel för något av grundskolans senare år samt att de alla tillkommit efter ett nytt styrdokument. Det har också varit svårt att finna läromedel från dessa årtal vilket har gjort att vi inte haft så många titlar att välja på.


Bokserien Religion och liv för grundskolans högstadium från 1980-1983 består av en uppsättning böcker som täcker in olika teman. Det finns tre grundböcker med tillhörande läsebok för fördjupning. Vi har av två skäl valt att använda grundböckerna Religion och liv 1samt 2 från 1980 respektive 1982 av Lennart Husén m.fl. För det första för att de passar vår frågeställning då de behandlar religionen kristendom och för det andra för att det främst är grundboken som används i undervisningen.


Lennart Husén har på 1990-talet tillsammans med Leif Berg åter författat läromedel för grundskolans högstadium. De heter även denna gång Religion och liv och ingår i serien SOL 2001 som är utformat enligt riktlinjerna i Lpo 94. Dessa nya Religion och liv 7-9 är läroböcker uppdelade i grundkurs och överkurs. Till läroböckerna hör också de gamla läseböckerna Religion och liv 1-3 från 1980-talet som fördjupning. Vi har valt att använda Religion och liv 8 och 9 från 1996 respektive 1997 då de båda behandlar kristendomen och därmed stämmer överens med vår frågeställning.


De religionsdidaktiska böcker vi har använt för den historiska bakgrunden är följande:


Carl E. Olivestam är doktor i religionsvetenskap och docent i ämnesdidaktik. Han skriver i boken Religionsdidaktik (2006) om religionsämnets historiska förändringar och de förändringar ämnet står inför idag för ämnets fortsatta utveckling. Religionsämnets roll i skolan diskuteras och begreppet värdegrund ställs mot ämnets innehåll.


Sven-Åke Selander är professor vid teologiska institutionen i Lund. Precis som Olivestam ger även Selander en historisk bakgrundskunskap om ämnet i sin bok Undervisa i religionskunskap (1993). Författaren menar att för en fortsatt utveckling av ämnet krävs en inblick och förståelse av historien.


De forskningshandböcker vi har använt för att formulera en metod är följande:


Religionsvetenskap – en inledning (2001) är speciellt riktad till studenter inom religionsstudier. Författarna, alla tre undervisande lärare på Uppsala universitet, menar att den kan användas som en introduktion för nybörjare såväl som en handledning för de som kommit längre i sina studier. Olika religionsvetenskapliga forskningsmetoder presenteras och diskuteras.


Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (2000) vänder sig som rubriken anger till studenter inom samhällsvetenskapens olika grenar. Författaren Martyn Denscombe är professor i social forskning och presenterar i boken olika metoder och diskuterar deras för-, och nackdelar.


1.4 Metod


Då detta är en litteraturstudie har vi valt en blandning av metoder för att på bästa sätt kunna besvara våra frågeställningar. Beskrivande studie är en form av undersökning som kartlägger fenomen och redogör för dess karaktär.
 Metoden bygger på hur-frågor och passar därför vår undersökning då avsikten är att beskriva hur religionsämnet har förändrats under 50 år. Detta gör vi genom att i analysdelen jämföra hur religionen kristendom beskrivs i de olika läromedlen samt hur stort utrymme religionen får i styrdokumenten.


Hermeneutik handlar om tolkning av mening i bl.a. texter utifrån en given kontext.
 I denna studie utgör läromedlet den text vi tolkar och styrdokumenten utgör dess kontext. I vår undersökning kommer därför läromedlet att jämföras med och tolkas utifrån samtida styrdokument som med all sannolikhet har format läromedlet på något sätt.


Innehållsanalys avslöjar bl.a. vad en text framställer som relevant och vilka prioriteringar och värderingar som skildras i texten. Detta görs genom att mäta vad texten innehåller i form av speciella ord eller idéer i den, dess frekvens samt positiva och negativa åsikter om dem.
 Denna metod används för att besvara våra frågor om läromedelstextens karaktär av konfessionell eller icke-konfessionell lära samt om den är vinklad till någons fördel eller nackdel.


För att tydligt åskådliggöra likheter och skillnader mellan läromedlen kommer vi förutom att ge en övergripande bild av dem även koncentrera oss på specifika teman som behandlas i alla läromedel. Vi har valt att jämföra deras skildring av kristendomen utifrån hur de presenterar skapelsen och missionen. På så sätt kommer vi i analysen att konkret kunna peka på likheter och skillnader på ett rättvist sätt då alla läromedel skriver något om dessa områden.


Urvalet i denna studie har gjorts genom att aktivt söka böcker som förklarar sig som läromedel för grundskolans senare år, främst år 8-9. Vi har handplockat titlar efter tillgång då vissa årtal har varit svåra att finna. Alla böcker uppfyller dock kravet om att vara en lärobok för år 8-9 samt att de tillsammans täcker in de olika styrdokumenten.

Vi har avgränsat vårt urval ganska snävt genom att endast hänvisa till en eller max två böcker i en serie under varje årtionde. Det resultat som framkommer kan därför inte generaliseras utan får snarare vara en fallbeskrivning. Tidsperspektivet 1950- till 1990-tal är också en avgränsning vi gjort samt att vi enbart tittar på förändringen i läromedel från grundskolans senare år.

Då vi är två författare till denna uppsats vill vi för läsaren klargöra hur vi har lagt upp arbetet. Hela texten är ett samarbete. Trots att vi i vissa delar författat texten enskilt ligger en gemensam diskussion om innehållet bakom texten. Vi är båda ansvariga för textinnehållet. De reflekterande kapitlen i slutet av uppsatsen är skrivna av oss tillsammans.


1.5 Begreppsförklaring


Här vill vi förtydliga några begrepp som kommer att användas flitigt i denna studie. Förklaringarna är våra tolkningar av begreppen och det är utifrån dem som de har använts i undersökningen.


Konfessionell-
Betyder bekännande. Detta kan yttra sig så som att uppmana någon att tro på Gud eller att påtagligt tala om en religion som den enda rätta. Men det kan också innebära samma sak gällande icke-religiösa åsikter från olika grupper i samhället.


Icke-konfessionell -
Innebär motsatsen och syftar till att vara neutral. Försöker inte påverka läsaren till att bekänna sig till det innehåll som presenteras.


Neutral/neutralitet - 
Att texten förhåller sig till informationen på ett sådant sätt att den själv inte tar ställning för det som nämns.


Vinklad - 
Om texten på något sätt stöder den ena eller andra uppfattningen i en fråga. Detta är således motsatsen till neutralitet.


1.6 Disposition


Efter dessa inledande delar kommer uppsatsen att ha följande disposition. I kapitel 2, Undersökning, presenterar vi det studerade materialet och jämför läromedel och styrdokument. Detta kapitel innehåller viss analys av materialet. Därefter i kapitel 3, Jämförande perspektiv, jämför vi de olika läromedlen med varandra och kartlägger den utveckling av kristendomsämnet som vi funnit. Kapitel 4, Diskussion, utgörs av en prognos om kommande förändringar i religionsämnet, vår vision om ämnets utveckling samt en reflekterande diskussion. Avslutningsvis finns en sammanfattning.


2. Undersökning


2.1 Historisk bakgrund innan 1950


Fram till skolreformen 1842 utgjordes kristendomskunskapen främst av biblisk historia och Luthers lilla katekes och Svenska kyrkan stod för undervisningen.
 Eftersom samhällets grundvalar byggdes på en kristen åskådning, föll det sig naturligt att undervisningen var konfessionell och fostrande i kristendomens anda.


I takt med samhällsutvecklingen och dess allt starkare och tydligare demokratisering, krävdes en skolundervisning som tillgodosåg samhällets intressen och en utbildning som skulle vara tillgänglig för fler. Detta ledde fram till en skolreform 1842 då staten kom att stå för skolan. Trots detta kom Svenska kyrkan att stå för den fortsatta undervisningen i den kristna läran som därmed behöll sin starka position i skolans undervisning och vardag, vilken alltid började med morgonbön.


Tiden efter första världskriget medförde stora samhällsförändringar vilket också ledde fram till 1919 års utbildningsplan. Den tidigare konfessionella kristendomsundervisningen rimmade illa med de allt mer demokratiska värderingar som uppstod i samhället och diskussioner om ämnets bevarande i undervisningen uppstod i den pågående samhällsdebatten. Men skäl som bevarandet av vår tradition och att kristendomsundervisningen ansågs vara viktig i bildningssyfte bidrog till att ämnet blev kvar som en del av skolundervisningen. Den kom dock att helt och hållet skötas av skolan och med ändrat innehåll jämfört med tidigare.


2.2 Historisk bakgrund 1950-tal


Efter andra världskriget kom en tid som innebar omvälvande samhällsförändringar i det demokratiskt framskridande svenska samhället. Detta medförde nya krav på skola och utbildning. Samhället med dess växande näringsliv krävde en skolform som anpassades efter de behov som uppstod. Diskussionerna om ämnets bevarande blossade återigen upp, vilket genererade ett kristendomsämne som helt ändrat karaktär, vilket också orsakade en värdegrundsförändring.
 1951 antogs bland flera frihetslagar religionsfrihetslagen och trots att utvecklingen sedan 1800-talet gått mot en allt tydligare åtskillnad mellan kyrka och stat, behölls kristendomsundervisningen i skolan med argumentet att motverka ett samhällsmoraliskt förfall.


2.2.1 Styrdokument – UP 55


De allmänna anvisningarna i Undervisningsplanen för rikets folkskolor (UP 55) föreskriver folkskolans uppgift att medverka till elevernas harmoniska utveckling och tillsammans med hemmen fostra dem till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare. Skolan ska även främja elevernas personliga utveckling genom uppmuntran till självständiga ställningstaganden utifrån de faktakunskaper som ges.
 De ska erbjudas möjlighet att i ett ämne som kristendomskunskap och dess undervisning själva bilda sig en uppfattning då läraren förväntas framstå objektiv och inte förmedla några värderingar rörande religiösa frågor.


I detta styrdokuments mål för kristendomskunskap står att undervisningens uppgift är att ge eleverna kunskap om:


· de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll


· kristen tro och etik


· huvuddragen av kristendomens historia och samfundsformer

· viktiga icke-kristna religioner


Vidare ska ämnet ge inblick i nutidens religiösa och etiska grundfrågor. Här pekas också på vikten av en undervisning där eleverna får en förståelse för de religiösa frågornas allvar och betydelse. Undervisningen ska dessutom hjälpa eleverna att utvecklas på det personliga planet.


Innehållet i kristendomskunskapen för de senare åren i folkskolan beror på hur länge skoltiden varar för eleven, då den obligatoriska skolgången varierar mellan att vara 7-årig till 9-årig. Oavsett det, finns en plan på kursinnehåll som eleven ska ha genomgått under sin skoltid.

Eleverna i sjunde klass ska undervisas i:

· grunddragen av den kristna tros- och livsåskådningen

· huvuddragen av kristendomens historia under senare hälften av 1800-talet och under 1900-talet, särskilt missionen


· en översiktlig framställning av nutida religiösa riktningar och trossamfund


· kyrkoåret och gudstjänsten


· samtal i etiska och religiösa ämnen


Eleverna i åttonde klass ska undervisas i:


· viktiga icke-kristna religioner


· den kristna missionen i vår tid


· kristendomens inflytande på kultur- och samhällslivet, varvid nutida problemställningar beaktas


Eleverna i nionde klass ska undervisas i:


· bibelkunskap med huvudvikten på den israelitiska religionens utveckling och Jesu liv och förkunnelse


När det gäller punkten som avser viktiga icke-kristna religioner, genomförs den i sjunde klass om skolan endast är sjuårig.


I sin undervisning förordas läraren att ta hänsyn till elevernas olika bakgrunder i följande text:


Han bör därför sorgfälligt undvika allt som kan verka såsom sårande angrepp på andras åskådning samt söka främja uppkomsten av en vidhjärtad fördragsamhet mot olika tänkande. Det är av synnerlig vikt, att undervisningen i kristendomskunskap, utan att förlora i allvar och stadga, bedrives så, att den inte kränker den enskildes erkända tankefrihet.


Läraren ska på ett så objektivt sätt som möjligt tillgodose elevernas behov vid stoffurval och undervisning för att se till trygghetsbehovet.


Det framgår också i detta styrdokument att kristendomen bör knyta an till samtida situationer för att inte uppfattas som något som en gång var betydande. Undervisningen bör sammankopplas med elevernas vardag och aktuella frågor som berör elevernas liv. Bibelstudierna framstår dock som det viktigaste inslaget för undervisningen i styrdokumentet. Härigenom ska eleverna få goda kunskaper i Jesu liv och förkunnelse.
 Under skolans senare år sammanfattas och fördjupas tidigare bibelstudier och extra vikt läggs vid Nya testamentet och evangelierna, de tio budorden och Luthers förklaringar till dessa. I denna del av styrdokumentet hålls för angeläget att undervisningen är ”fri från abstrakta, systematiserande utredningar och definitioner. Framställningen bör vara enkel, åskådlig och konkret.”
 Denna framställning menar vi förtar något av styrdokumentets talan för elevernas egna ställningstaganden.


Något som också framstår som viktigt är psalmerna. Eleverna ska bli förtrogna med ”den svenska psalmbokens värdefullaste och mest brukade psalmer.”
 De ska sjungas och kunskaper förmedlas också om deras innehåll, tiden de är sprungna ur och olika psalmförfattare.


När det gäller skolans morgonandakt föreskriver styrdokumentet att denna inte bör få prägeln av en lektion. Det här är en del av elevernas skoldag som anmodas en viss variation för att fånga elevernas intresse och den variation som förespråkas bör följa kyrkoåret. Under dessa morgonsamlingar deltar eleverna aktivt genom att sjunga psalmer och läsa ur Bibeln. I styrdokumentet tydliggörs hur bibelläsningen bör gå till och vilka inslag som kan vara aktuella för detta moment.


Överlag upplever vi att kristendomen är den viktigaste delen av undervisningen, vilket inte är direkt märkligt med tanke på att ämnet heter kristendomskunskap. Det märkliga skulle väl i så fall ligga i att det finns moment i undervisningen som tar upp icke-kristna religioner. Även om kristendomsundervisningen ska främja elevernas egna ställningstaganden och personliga utveckling genom att ta upp frågor som ligger nära eleverna, samt att genom grundläggande faktakunskaper om kristendomens utveckling nå en vidsynthet för oliktänkande, står det ingenstans i styrdokumentet om att söka nå en förståelse för andra kulturer och religioner.

Vi tycker också att det inte enbart är ämnet i sig som utmärker kristendomen. Skolan har morgonsamling, vilket vi förmodar sker varje dag, och denna stund ligger utanför lektionsundervisningen. I och med detta tycker vi att denna morgonandakt tydliggör skolans konfessionella drag.


2.2.2 Läromedel 1950-tal


Kristen tro och gärning – kristendomskunskap för sjunde och åttonde skolåren från 1950-talet


Vid studerandet av detta läromedel räcker det med att läsa innehållsförteckningen för att se att det överensstämmer med vad styrdokumentet förordar ska ingå i undervisningen. Här återfinns den bibelkunskap, det mesta i kristendomens lära och dess historia, olika samfund, den kristna missionen och icke-kristna religioner som undervisningsplanen ger uttryck för. I läromedlet finns också instuderingsfrågor och ett tillägg som utgörs av Den lilla katekesen.

Större delen av läromedlet behandlar kristendomen och boken inleds med en förklaring till begreppet kristen och kristna länder. Författaren ger här också en förklaring till varför det är så viktigt att ha kunskaper om de kristna ländernas tradition och den kristna läran på följande sätt:


Man kan inte förstå de ländernas historia om man inte känner till den kristna läran. Detta är en av orsakerna till att vi i skolan läser kristendom. Ett annat mycket viktigare skäl är, att studiet av detta ämne hjälper oss till klarhet om vår livsåskådning och om de regler, som vi skall följa i vårt liv.


Inledningen följs av en beskrivning av det kristna budskapet med författarens förklaringar till vissa delar om vad som där står i Bibeln och hänvisningar till olika bibeltexter. Läroboken redogör för delar ur både Gamla och Nya testamentet. Skildringen av det kristna budskapet upplever vi som vinklad även om vissa delar kan framstå som neutrala. Det som gör texten vinklad är att författaren presenterar den kristna teologins budskap som att ”det är så här det är”. Budskapet verkar för författaren vara så självklart, då han inte presenterar budskapet och bibeltexterna från ett kristet utifrånperspektiv, utan från sitt kristna perspektiv och vi anser att han utgår från att läsaren har samma perspektiv. Det som stärker vår uppfattning om vinklingen är de värdeladdade ord författaren då och då använder sig av. Till exempel där han talar om hur Gud skapade världen:


Bibeln säger, att den osynlige, ende Guden har så väldig (egen kursivering) makt, att han frambragt hela världsalltet av intet genom sitt ord. Att frambringa av intet kallas i Bibeln att skapa. Bibeln börjar med de majestätiska (egen kursivering) orden: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.”


Ytterligare ett exempel på att kristendomen framstår som självklar för läroboksförfattaren är:


Eftersom Gud har skapat allt, äger han människan och allt annat i världen. Han har skapat människan, för att hon skall göra hans vilja.


Varför vi anser att just detta är vinklat beror på att det framstår som naturligt för författaren att Gud har skapat allt. Vi tolkar det som att läromedlet förmedlar att det är på det sättet. Detta styrks ytterligare av läromedlets, som vi tycker, ansats till ett rättfärdigande av skapelseberättelsen gentemot naturvetenskapen i följande stycke:


Skapelseberättelsens syfte är att undervisa om Skaparen och hans avsikter och om människan och hennes uppgift. Men berättelsen beskriver inte närmare, hur Gud gick till väga, då han frambragte det som finns på jorden. Den säger blott, att allt blev till i bestämd ordning, och att skapelseverket fortskred från det lägre till det högre. Detta stämmer också överens med naturvetenskapens uppfattning om växter och djurs tillkomst.


I läroboken sägs det också att ”Bibeln säger” och ”Nya testamentet lär”. Kanske vill författaren genom detta hänvisa till källorna och därigenom framstå som neutral. Vi uppfattar det dock som ett erkännande av vad skrifterna säger.

I de delar av läromedlet som behandlar den mänskliga moralen, den kristna missionen och de icke-kristna religionerna anser vi det vara tydligt att författaren ser till dessa ur ett kristet perspektiv, samt att han också håller kristendomen som den rätta tron. I beskrivandet av den mänskliga moralen när det gäller muslimer är det enda som står om det i läromedlet följande:


Muhammedanerna anser det vara alldeles riktigt att leva i månggifte och att hålla slavar.


Detta följs av följande om den kristna moralen:


Den kristna moralen grundar sig på Bibelns lära om alla människors lika värde inför Gud. Därför att vi alla är bröder, är vi pliktiga att älska varandra och tjäna varandra. Ingen få på något sätt kränka den andres människovärde.


De icke-kristna religionerna förmedlas ur ett kristet perspektiv. Förklaringen till att eleverna bör ha kunskaper om de icke-kristna religionerna är att de då bättre förstår den kristna missionens arbete. Här uppfattar vi det som att den kristna tron är den rätta tron. Detta beroende på framställningarna av de icke-kristna religionerna som är kortfattade och ger ett intryck av att den kristna missionen räddar människor till det självklara som är kristendomen. Här berättas också om de svårigheter missionen har haft ”att kämpa med de icke-kristna religionerna.”


När vi har analyserat detta läromedel har vi försökt att titta på det med objektiva ögon, men vi inser att det kan ha spelat en stor roll i våra tolkningar att vi redan innan vi tog itu med detta visste att författaren till läromedlet har titeln teologie doktor. Kan hända har vi själva vinklat vår tolkning genom att utgå från att författaren själv bekänner den kristna tron och håller den för den rätta. Hur det än är med den saken är vi överens om att detta läromedel inte håller sig neutralt utan är vinklat till den kristna teologins fördel och att det också är konfessionellt på det sättet att kristendomen framstår som den rätta tron.


2.3 Historisk bakgrund 1960-tal


På 1960-talet genomfördes en betydande reform och grundskolan och gymnasieskolan gjorde sin entré i det svenska utbildningssystemet. I och med det ersattes den kristna värdegrunden med en humanistisk. I läroplanen för grundskolan, Lgr 62, skulle eleven stå i centrum med rätten till egna åsikter och värderingar. Skolan skulle stå objektiv i sin undervisning och detta gällde framförallt kristendomsundervisningen. I takt med den ökade individualiseringen stod det nu i skolans uppdrag att erbjuda eleverna de grundläggande kunskaperna i ämnet i en värderingsfri undervisning och därigenom skapa elevernas egna värderingar och livsåskådningar.


2.3.1 Styrdokument – Lgr 62


I den allmänna delen i Läroplan för grundskolan 62, Lgr 62, står den enskilde eleven i centrum. Skolans roll är att fostra denne både individuellt och socialt för att anpassa eleven efter samhällets krav och förutsättningar.
 Skolan har som samhällsinstitution uppgiften att förvalta kulturarvet och föra det vidare.


Angående kristendomens roll i styrdokumentets allmänna del står det att skolan bör öka elevernas kunskap om kulturens värld bl.a. genom en saklig undervisning i kristendomskunskap som ska föra in eleverna i både nutida och förflutna perspektiv. Betydelsen av historien för det närvarande ska poängteras. Vidare står det att eleven ska orienteras i livsåskådningsfrågor.
 Därutöver står det i Lgr 62 att skolan ska väcka elevens intresse för stora och gemensamma grundfrågor som gäller livsåskådning.
 För att främja fred bör skolan dessutom verka till att skapa en ökad förståelse för människors liv och villkor inom olika samhällsbildningar hos eleverna,
 vilket vi tolkar som ett argument för att förstå andras religioner. Dock nämns här aldrig ordet religion.


Undervisningen i kristendomskunskap ska enligt läroplanen vara objektiv genom saklig framställning av trosåskådningarna. Tolerans och vidsynthet lyfts fram som viktigt. Det står uttryckligen att undervisningen ska bedrivas icke-auktoritativt och utan att påverka eleven att omfatta en viss åskådning. Ämnet ska främja elevens personliga utveckling och öka elevens förståelse för värdet av en personlig livsåskådning och respekt för detta.
 Det ska göras genom att tala om åskådningarnas likheter snarare än skillnader.
 Målen för kristendomskunskapen fastställs i styrdokumentet till att orientera eleverna i:


· de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll


· kristen tro och etik


· huvuddragen av kristen historia och samfundsformer


· viktiga icke-kristna religioner


· nutida etiska och religiösa grundfrågor och tankeströmningar


Specifikt innehåll för de olika årskurserna i högstadiet finns också fastställt i styrdokumentet och rör sig kring följande områden:


Eleverna i sjunde klass undervisas i:



· Kristendomens historia under 1800- och 1900-tal, främst i Sverige, med tonvikt på mission.


· Olika kristna kyrkor och samfund i Sverige och världen


· Andra icke-kristna religioner där judendomens särställning till de andra religionerna betonas


Eleverna i åttonde klass undervisas i:


· Bibelkunskap med tyngd på bl.a. gamla testamentets grundtankar, profeternas förkunnelse, Jesu verksamhet och förkunnelse


· Urkristendom och Paulus liv och förkunnelse


· Den kristna tron och etiken utifrån Bibeln


Eleverna i nionde klass undervisas i:


· Sammanfattande behandling av den kristna tros- och livsuppfattningen och dess koppling till kultur och samhällsliv. Samt övriga icke-kristna religioner


I styrdokumentet står att kristendomskunskapen ska ge kunskap om kristendomen och i viss utsträckning även om andra religioner. Här framhålls att undervisningen om kristendom måste komma främst på grund av vår kulturmiljö, men att skolan har ansvar för att även ge kunskap om andra icke-kristna religioner.
 Att kristendomen sätts i fokus så mycket beror troligen på att kristendomen av skolöverstyrelsen lyfts fram som den grund vårt samhälle vilar på. Det föreskrivna undervisningsupplägget är att utgå från kristendomen och när grundläggande frågor berörs då även tala om hur andra åskådningar ser på saken. Detta ska göras sakligt utan att tala för eller emot någon åskådning.
 Enligt vår mening gör detta upplägg kristendomen till en slags norm som de andra religionerna jämförs mot, även om värderingar inte ska läggas in är det just vad man gör genom att utgå från en specifik religion.


Det står att kristendomsundervisningen likväl som all annan skolundervisning ska ha en fostrande roll.
 Vi tolkar det som att denna fostran ska ske genom behandling av aktuella livsfrågor och åsyftar den personliga utvecklingen hos eleven. Angående den objektivitet som efterlyses i undervisningen enligt Lgr 62 finns ett avsnitt där som berör lärarens egen ståndpunkt. Läroplanen menar att läraren i undervisningen bör få uttrycka sin egen mening men att denna ej ska framställas som den enda möjliga åsikten.


Det som nämns om morgonsamlingar i Lgr 62 är i motsats till UP 55 inte en stund för andakt. Snarare verkar det handla om att använda denna tid för redovisningar av olika slag som är kopplade till kristendomskunskapen. Det kan inte räknas som konfessionellt i någon högre grad även om man här kan använda morgonsamlingen till att lära sig kristna psalmer.


En återupprepning av allmänna delen i Lgr 62 finns i ämnesbeskrivningen och handlar om vikten av att inte låta undervisningen få en ensidigt historisk inriktning som kan resultera i att religion tycks höra till det förflutna. I stället bör fokus ligga på elevernas erfarenheter och deras omvärld.
 Det förflutna ska kopplas till nutiden för att skapa förståelse för hur historien präglar framtiden.


Vad gäller användningen av läromedel inom kristendomskunskapen tycks det nog inte konstigt att det är Bibeln som står i centrum för undervisningen om kristendom. Det påpekas i Lgr 62 att läroboken ej får skjuta undan studiet av Bibeln. Där ges också anvisningar för utformningen av läromedel som för högstadiet bör ha en utredande karaktär samt visa och belysa flera bibelcitat.


2.3.2 Läromedel 1960-tal


Kristendomskunskap – för grundskolan årskurs 8 från 1960-talet


I överensstämmelse med Lgr 62 bygger detta läromedel för årskurs 8 på Bibelns berättelser. Läroboken sammanfattar både Gamla och Nya testamentets berättelser och hänvisar även till de bibelverser som åsyftas. Till sammanfattningarna och bibelcitaten hör instuderingsfrågor av olika svårighetsgrad för att kunna individualisera undervisningen. Boken innehåller också flera bilder med bildtexter som ger en ytterligare dimension till de bibelberättelser som gås igenom. Dessutom får judendomen som icke-kristen religion visst utrymme i de historiska delarna. Det finns dock ingenstans i boken någon diskussion om varför ämnet kristendomskunskap ska läsas.


I enlighet med det innehåll som föreskrivs i styrdokumentet, Lgr 62, ingår i denna lärobok områdena:


· de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll


· kristen tro och etik


· huvuddragen av kristen historia

samt de för årskurs åtta påbjudna områdena:


· Bibelkunskap med tyngd på bl.a. gamla testamentets grundtankar, profeternas förkunnelse, Jesu verksamhet och förkunnelse


· Urkristendom och Paulus liv och förkunnelse


· Den kristna tron och etiken utifrån Bibeln


Framställningen av kristendomen i boken upplever vi som neutral och på flera ställen kritiskt granskande eller utredande vilket Lgr 62 föreskriver. Detta yttrar sig genom att författaren använder uttryck som de markerade i citaten nedan:


Dessa berättelser är sägner […] Man kan därför inte vara säker på att allt som berättas 
i dem har inträffat.



I de båda skapelseberättelserna tänker man sig, att det som Gud skapade var gott.



Kristendomen delar Gamla testamentets tro på den ende Guden så som den helige […]


Vi anser att författaren genom att uttrycka sig som ovan inte tar för givet att kristendomen är normerande. Han har en viss distans till presentationen av religionen och förhåller sig neutralt till den genom att sakligt förklara hur man tänker som kristen samt att han uppmanar att förhålla sig kritiskt till innehållet i Bibeln.


Läromedlets framställning av skapelseberättelserna tolkar vi på två olika sätt. Det författaren gör där är att ställa det religiösa perspektivet mot ett historiskt och detta medvetandegör att man kan se på en religiös text på olika sätt. Detta syns i citatet nedan:



De första kapitlen i Bibeln (1 Mos. 1-11) innehåller berättelser om världens skapelse och de 
första människorna. De stämmer naturligtvis inte men vad vi nu vet om världen och dess 
utveckling. De återger föreställningar, som fanns bland israeliterna på den tid, 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.


Å ena sidan upplever vi citatet som utredande då det framhäver ett historiskt sätt att se på bibeltexten. Å andra sidan görs inga jämförelser med andra åskådningar utan det handlar snarare om att överföra den religiösa tolkningen av skapelseberättelsen till dagens världsuppfattning.

Här förekommer också stycken som vi upplever mindre neutrala genom att det i dem inte tydliggörs att ”så tror en kristen” utan det snarare verkar allmänmänskligt. T.ex.



Människan kan inte genom sina gärningar bli sådan som Gud vill att hon ska vara. 
Därför har Gud sänt Kristus till världen för att hjälpa människorna ut ur synden och ge 
dem förlåtelse.


Men det kan också vara så att författaren med citatet vill framhäva att Gud enligt kristendomen sände Kristus för att rädda alla människor, men det står inte uttryckligen.


I enlighet med Lgr 62 utgår denna lärobok starkt från Bibeln och angående missionen redogör boken, så som Lgr 62 föreskriver, främst för Paulus liv som missionär och hans förkunnelse. Dagens mission redogörs det inte för, men detta beror säkerligen på att det redan behandlats i årskurs sju om man ser till styrdokumentets undervisningsplan.


När vi läser läroboken anser vi också att den ofta uttrycker sig på ett sätt som gör att det som står verkar sant eller historiskt belagt, även om det den bygger på är religiösa urkunder. Men så kommer också delar som klargör vilka argument de icke-troende har och hur den kristne kan tolka innebörden i det som berättats. Det är svårt att tolka huruvida boken är vinklad eller ej när den innehåller dessa olika delar, både den utredande och neutrala likväl som den som talar om kristendomen som vår religion. Citatet nedan tydliggör detta:


Apostlarnas upplevelser och den tomma graven bevisar inte, att Jesus uppstått. […] Bevis för 
Jesu uppståndelse kan därför aldrig ges. Tron på denna måste byggas på en personlig 
övertygelse, att Jesus vunnit seger över döden och alltjämt lever och kan vara vår herre.


Vår tolkning av detta dubbla skrivsätt är att författaren är neutral i bemärkelsen att han inte talar för eller emot kristendomen, och han lyckas i flera avseenden ha en utredande/kritisk karaktär så som Lgr 62 föreskriver. Men ibland tar något annat över och vinklar innehållet så att det uppfattas som att det handlar om den religion som är läsarens religion. Med andra ord är författaren präglad av kristendomen då den är så central i vår del av världen. Vår tolkning är att hans avsikt är att vara neutral men att det kristna arvet lyser igenom. Det är svårt att ställa sig helt utanför något som man är mitt i, vilket syns i bokens framställning av kristendomen. Läromedlet är inte konfessionellt och syftar inte till att vara det. Trots allt är detta en bok i kristendomskunskap och det får man ha i åtanke när man läser den.

2.4 Historisk bakgrund 1970-tal


Det ökade kravet på individualism och personlig utveckling bidrog till en omarbetning av Lgr 62 och resulterade i en ny läroplan, Lgr 69. Samhällsutvecklingen bidrog till ett behov av en utbildning där eleverna fick skolning i att tränga in i ett material och bilda sina egna åsikter.
 Namnet kristendomskunskap ändrades till religionskunskap och orienteringsämnen infördes i vilka religionsämnet kom att ingå.


Utvecklingen under 1960 - talet ledde till en religionsundervisning där eleven skulle kritiskt granska, analysera och värdera, och där innehållet också visade på andra religioner och livsåskådningar än kristendom samt att livsfrågor nu fick utrymme i ämnesinnehållet. Skolan hade nu antagit en icke-konfessionell riktning.


2.4.1 Styrdokument – Lgr 69


Den nya läroplanen Lgr 69 kom att införas i skolan från läsåret 1970/71. I detta styrdokument beskrivs hur en vidsynt och objektiv undervisning ska orientera eleverna i tros- och livsåskådningar med syftet att de själva ska bilda sig en uppfattning om de religiösa frågornas djup och betydelse för den egna personliga utvecklingen, vilket i sin tur ger en ökad förståelse och respekt för olika uppfattningar gällande trosfrågor. I motsats till Lgr 62 förespråkar den nya läroplanen skolans fullkomliga neutralitet i ämnet där läraren inte ska ta ställning, vilket däremot eleverna kan göra utifrån en sakligt grundad undervisning.
 I målangivelserna för religionsundervisningen i Lgr 69 står att eleven ska orienteras i:


· de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll


· den kristna missionen


· kristen tro och etik


· huvuddragen av kristendomens historia och samfundsformer


· övriga religioner, deras heliga skrifter, tro, etik och samfundsformer


Vidare ska undervisningen ge:


· kännedom om andra livsuppfattningar och attityder till tillvaron än de religiösa


· en inblick i nutidens etiska och livsåskådningsmässiga grundfrågor och tankeströmningar


När det gäller ämnet och undervisningen för högstadiet, redogörs först för vad eleverna ska undervisas om i kristendom. De ska orienteras i olika kristna kyrkor och samfund och vad de har för likheter och skillnader samt den historiska bakgrunden om dem. De ska också få kunskaper om de afro-asiatiska kyrkorna och den kristna missionen.
 Här beskrivs även utförligt vad i Bibeln som ska gås igenom, såväl Gamla som Nya testamentet. Därefter följer anvisningar om övriga religioners religiösa uttryck. Först nämns judendomen och därefter islam, hinduism, buddism och naturfolkens religioner. För judendomen hänvisas till betydelsefulla texter i Gamla testamentet och för islam hänvisas till Koranen. Efter detta om religionerna följer anvisningar om att religionsämnet ska ta upp livsfrågor med utgångspunkt hos eleverna.


I läroplanens allmänna del under rubriken Anvisningar och kommentarer – lärostoff, står att religionskunskapen ska behandla tros- och livsåskådningsfrågor, samt etiska frågor utifrån kristendomen, övriga religioner och icke religiösa livsåskådningar.


Trots att religionsämnet innehåller mer än enbart kristendomen upplever vi att ämnet i stora delar bygger på kristendomen. Detta klargörs på följande sätt i Lgr 69:


Kristendomen är den tros- och livsuppfattning, som genom århundraden präglat det andliga livet i vårt land och i västerlandet över huvud. Den är alltjämt den religion, som omfattas av flertalet i landet. Också de, som arbetat sig fram till en icke-kristen åskådning, har i regel fått göra detta genom uppgörelse med kristna åskådningar och värderingar. God kännedom om kristendomens förhistoria och grundare, dess källskrifter och historia, des olika riktningar, nutida trosuppfattningar och institutioner och dess betydelse i dagens samhälle hör därför inte bara till allmän bildning att känna till utan också till de instrument, som var och en behöver för sin livsorientering.


Vidare i denna del av läroplanen står det att då nutiden i vår kultur är präglad av kristendomen är det viktigt att det förmedlas till eleverna och att kristendomen i ett globalt perspektiv spelar en sådan stor roll att religionsundervisningen i skolan i första hand måste undervisa om kristen tro och etik. Här står också att Bibeln ska ha en central plats i undervisningen för att eleverna ska bli förtrogna med dess religiösa och etiska budskap, samt bli kunniga i Bibelns innehåll. Bibelstudiet bör knyta an till nutiden för att eleverna ska ges en god inlevelse i bibeltexterna, vilket ska fostra eleverna till förståelse för oliktänkande inom kristendomen.


Även i denna läroplan framkommer att skolan har morgonsamlingar och här föreskrivs också att dessa ska bidra till religionens ”upplevelsesida” genom att ha inslag av andakt. Psalmer och psalmsången är fortfarande en viktig del av undervisningen i religionskunskap.
 Jämfört med UP 55 skiljer sig morgonsamlingarna åt på det sättet att i den tidigare läroplanen genomfördes den som andakt för andaktens skull, medan den i Lgr 69 framstår som en del av utbildningen och genomförs med syftet att eleverna ska få uppleva en kristen andakt. I UP 55 återfinns benämningarna morgonsamling och morgonandakt.
 I Lgr 69 benämns stunden enbart som morgonsamling.
 Vi upplever detta som att det gamla styrdokumentet förordar ett deltagande i morgonandakten i konfessionell anda och i styrdokumentet som detta avsnitt avser handlar det om att låta eleverna pröva på och därigenom få en erfarenhet.

I läroplanskompletteringen för de samhällsorienterande ämnena till Lgr 69 framkommer inget nytt om religionskunskapen. I stället står mer utförligt om vad som bör ingå i undervisningen för olika ämnesområden som livsfrågor, kristendomen samt andra nutida världsreligioner.


2.4.2 Läromedel 1970-tal


Religion – faktabok för högstadiet från 1970-talet


Upplägget av boken verkar enligt innehållsförteckningen exemplariskt följa riktlinjerna i Lgr 69. Det första området består av livsfrågor om att vara ung idag. Texterna handlar om rollförväntningar, rätt och orätt, ställningstaganden, meningen med livet, och trygghet och otrygghet i vår värld. En ny del av religionsämnet som vi kan kalla livskunskap. Därefter behandlas frågan om varför man bör läsa religionskunskap. De övergripande argumenten som ges är att Sverige har påverkats av kristendomen i århundraden och vårt rättsmedvetande och våra moraliska värderingar likaså. För att förstå kristendomen behöver man därför kunskap om den. Religionskunskapen behövs också för att förstå människor med annan livsåskådning än den egna och för att respektera detta.


De olika områden som sedan behandlas om kristendomen är hemortens kyrkoliv, det religiösa livet i Norden, Europa, USA och tredjevärlden, Skapelsen, Bibelns uppenbarelse och inspiration, Förbundet mellan Gud och Israel, Israels profeter, Jesus i NT, uppfattningar om Jesus som Kristus, aposteln Paulus samt Uppenbarelseboken. Därefter behandlas övriga världsreligioner och ytterligare livsfrågor av olika karaktär. Detta stämmer väl överens med föreskrifterna i Lgr 69.

Framställningen syftar enligt boken att i enlighet med Lgr 69 vara vidsynt och objektiv. Det objektiva i citatet nedan anser vi ligger i de markerade orden. Det står inte att evangeliet är skrivet för att bevisa fullkomningen av förbundet utan att det anses vara det, underförstått av de kristna. Dessutom står det att evangelieförfattaren försöker bevisa detta, inte att han faktiskt gör det.



Matteus evangelium, Nya testamentets första bok, anses vara skrivet för att visa judiska läsare 
hur det nya förbundet är en fortsättning och fullkomning av det gamla förbundet. Författaren 
försöker gång på gång visa att profeternas ord om Messias i GT går i uppfyllelse genom Jesus.


Angående läromedlets skildring av den kristna skapelseberättelsen betraktar vi den som vidsynt då man här även framhåller likheter med andra religioners skapelseberättelser samt presenterar utdrag ur Koranen och Rigveda. Framförallt görs jämförelser med betoning på likheter mellan den bibliska och den israeliska berättelsen. Man tar också här upp det faktum att den bibliska myten inte stämmer överens med vår naturvetenskapliga version av skapelsen. Även denna framställning är neutral då den inte tar ställning för den ena eller andra åsikten, bara redogör för olika synsätt och förklarar den religiösa innebörden av skapelseberättelsen på följande sätt:



Skapelsemyten vill inte svara på den naturvetenskapliga frågan hur världen uppkommit […]
Den vill bara säga att Gud har skapat världen. Mytens religiösa innehåll är egentligen obero-
ende av om nya världsbilder uppstår och avlöser varandra.


Det objektivt jämförande perspektivet med betoning på likheter återfinns på flera ställen i boken. Ett tydligt sådant exempel är när läromedelsförfattarna presenterar olika sätt att tolka/läsa bibeln på.


Den kristna missionen behandlas precis som Lgr 69 föreskriver. Här kommer beskrivningen av missionen som inledning i samband med det kapitel som skildrar kristendomen i tredje världen. Det läromedlet trycker på angående missionen är allt gott den har gjort för de fattiga människorna i dessa länder. De syften som lyfts fram med missionen görs objektivt med ett utifrånperspektiv och kan sammanfattas med de kristnas övertygelse om att det är Guds vilja, de kristnas vilja att lindra andra människor lidande, okunnighet och synd samt att missionen är ett villkor för att den kristna kyrkan ska kunna leva vidare. Missionens metoder framställs så här:



Utöver den direkt missionerande verksamheten genom predikan vill man t.ex. satsa på under-
visning och utbildning, sjukvård och spridande av litteratur. Man menar att det är viktigt att 
missionärerna förstår och respekterar folkens egen kultur och religion.


I bokens inledning finns ett stycke som presenterar författarna. Där står att varje avsnitt i boken ”har fått sin speciella karaktär, präglad av författarens inriktning och uppfattning.”
 Intressant med tanke på den totala neutralitet som förespråkas i Lgr 69. Kanske är det just därför man klargör detta, för att man anser det omöjligt att inte vara präglad av sin egen uppfattning. Dock anser vi detta läromedel vara neutralt och ickekonfessionellt.


2.5 Historisk bakgrund 1980-tal


1980 trädde läroplan för grundskolan, Lgr 80 i kraft. Då samhällsutvecklingen ledde till ett allt mer öppet samhälle där människosynen gick från objekt till subjekt förändrades också synen på skolundervisningen. Undervisningen som tidigare haft läraren som utgångspunkt och som på ett korrekt sätt förmedlade kunskaper vilket gav en opersonlig undervisning, tog nu en helt ny form genom att bli mer praktisk.
 Synen på människan som egen tänkande individ bidrog alltså till att ämnet kom att handla om människan i tillvaron och undervisningen blev elevanpassad och läraren tog ett steg tillbaka till förmån för elevernas inblandning i undervisningen.
 Religionskunskapen satte från och med nu människan i det främsta rummet och frågor om livet, tillvaron och självmedvetenhet blev viktiga inslag i ämnet och skolan antog återigen en fostrande roll.


2.5.1 Styrdokument – Lgr 80


I den allmänna delen i läroplanen för grundskolan, Lgr 80, finns inga uttryckliga spår av kristendom som förebild för den etik som ska genomsyra skolan. Det centrala begreppet är i stället demokrati, dess mångtydighet och att ta avstånd från det som strider mot demokratin.
 All undervisning ska bedrivas sakligt och allsidigt, objektivitet är ett ledord.


Skolans uppgift är enligt kursplanen för de samhällsorienterande ämnena i Lgr 80 att ge utrymme för att bearbeta livsfrågor. När det gäller undervisning om kristendom ska Bibeln stå i centrum och eleven ska förstå betydelsen av den religionen för vår kultur. Däremot ska inte kristendomen som sådan stå i centrum utan den ska jämföras med andra livsåskådningar. Detta för att främja elevernas respekt och förståelse för andra människor och kulturer. Även i religionsämnet ska demokratins grundläggande värden genomsyra undervisningen.


Specifika mål för religionsämnet i grundskolans högstadium saknas i kursplanen i Lgr 80. Däremot finns en innehållsbeskrivning som vägleder läraren i upplägget av undervisningen. Det vi uppfattar som viktigast i religionsämnet är den del som rör människans plats i tillvaron i form av hennes livsfrågor, tro och etik. Detta ska utgå från och anknyta till elevens verklighet. I undervisningen ska det dessutom ingå:


· Bibeln, t.ex. det gamla och nya förbundet, Jesu förkunnelse, Jesu som Kristus, den urkristna förkunnelsen, särskilt enligt Paulus. Bibelns tillkomst och Bibeln som inspirationskälla


· Kyrkokunskap, t.ex. väckelserörelserna, katolska kyrkan, nyandliga rörelser, gudstro i modern tid, mission och u-landshjälp


· Religionshistoria, t.ex. buddhism, hinduism, islam, judendom, naturfolkens religioner. Musikens religiösa funktioner.


· Andra livsåskådningar än de religiösa, t.ex. marxism och humanism.


Det vi kan se är att demokratin och dess värden är den återkommande centralpunkten i detta styrdokument och det syns också i beskrivningen av religionsämnet. Här kan vi konstatera att det kursinnehåll som presenteras först och främst rör de allmänna livsfrågorna. Därefter kommer i fallande ordning bibelkunskap, kyrkokunskap, övrig religionshistoria och sist icke-religiösa livsåskådningar.


2.5.2 Läromedel 1980-tal


Religion och liv – Läromedel från 1980-talet för högstadiet


Det undersökta läromedlet består av två delar och innehållet i dessa tar upp tre teman var med tillhörande instuderingsfrågor. I den första delen behandlas följande teman: Skapelsemyter och gudavärld, Bibelns religioner växer fram och Ung i vår tid. I den andra delen behandlas: Kristendomen i världen, Religion i Sverige och Tillsammans. Dessa olika teman tar upp de mål styrdokumentet förordar när det gäller Bibeln och kyrkokunskap. De teman som heter Ung i vår tid och Tillsammans motsvarar dessutom styrdokumentets uttryck för vikten av att i religionsämnet ta upp livsfrågor, tro och etik och med det utgå från elevens verklighet.


Religion och liv del 1 inleds med en kort text riktad till eleverna för att väcka frågor om ämnet, samt en förklaring av innehållet i det första avsnittet. Här poängteras hur människor i olika tider och länder har uppfattat skapelsen, födelsen, livet och döden, vilka förklaringar till detta som har funnits och vilka förklaringar som finns i dag.


Det första avsnittet beskriver olika skapelsemyter och jämför dessa med Bibelns. Med tanke på styrdokumentets riktlinjer om objektivitet och eleven i centrum, upplever vi det mycket tydligt att författarna har en strävan att dels framställa materialet sakligt och vidsynt, dels väcka ett elevengagemang genom att fortlöpande i texten ställa frågor till läsaren. Vi ser också att det finns en ambition att utgå från eleven här och nu, som i följande exempel:


Förr hade människor helt andra förklaringar, t ex att solen var en gud och att världen skapades av ett odjurs kropp. Människorna kände inte till vår vetenskap. Men var de därför dummare än vi? De levde med naturen. Gör vi det? De hade bestämda regler som hjälpte och skyddade dem. Har vi det? Heliga berättelser, myter, uppfördes som skådespel vid fester. Det skapade samhörighet och gemenskap. Vad har vi av sådant?


När det gäller Bibelns skapelseberättelser visar läromedlet de båda berättelserna i Första Mosebokens två första kapitel. Därefter jämförs de båda och det talas om var de har kommit till och vad de är påverkade av.
 Texten är värderingsfri och den beskriver skapelseberättelserna som de är utan att ifrågasätta sanningshalten i dem. Det här gör att läromedlet är neutralt. Eleverna får iaktta, jämföra och möta texterna för vad de är ur ett fenomenologiskt perspektiv.


Efter alla myter om skapelsen kommer ett avsnitt om vad vetenskapen har sagt och säger om världen och dess tillkomst och även här är framställningen neutral och saklig. Detta ställs också mot myterna i form av frågor om det går att bortse från det ena eller det andra som t.ex.:


Har tekniken och vetenskapen tagit död på alla myter om världsalltet och jorden?


I avsnittet som behandlar Bibeln beskrivs den och dess innehåll lika sakligt och neutralt som tidigare beskrivningar och avsnittet inleds på följande sätt:


· Bibeln är Guds budskap till oss människor.


· Prat! Bibeln är en viktig och intressant bok, men det är människor som skrivit den.


Vi har olika åsikter om Bibeln. Men alla är vi överens om att det är en märklig bok. I snart två tusen år har Bibeln påverkat hundratals miljoner människor. Den påverkar även dig och mig.

· Är det sant det som står i Bibeln?


Det har forskare länge sökt svara på. Vad säger de nu om Mose och Jesus?


· Hur har Bibeln kommit till? Vad är det egentligen Bibeln berättar? Kan vi lita på den eller…


Läroboken lägger stor vikt vid vilka spår av Bibeln som syns i dag och som eleverna kan relatera till, som våra helgdagar och högtider, ceremonier, ordspråk och namn. Det handlar om Bibeln i det dagliga livet. Men här ingår också bibelhistoria och det redogörs för tiden från Mose till Jesus.

Kristendomen presenteras både ur ett historiskt och ur ett samtida perspektiv med anknytning till dagen samhälle och människans situation. T.ex. när bergspredikan har beskrivits sägs följande:


Man kan tro att det är ett behagligt liv Jesus här talar om. Men det är tvärtom omänskligt hårda krav han ställer. Hur ska man möta orättvisa och våld? frågar Jesus. […] man ska vända vänstra kinden till, om någon slår en på den högra. […] Man ska älska sina ovänner och be för dem som förföljer en. Man ska inte heller sätta sig till doms över andra och heller inte samla på ägodelar.


Är det möjligt att älska sina fiender? Finns det någon människa som kan följa dessa råd?


Denna del i läromedlet visar olika textavsnitt i Nya testamentet och jämför dessa med andra religioner t.ex. gällande den gyllene regeln:


Många kristna menar att detta är något som Jesus och ingen annan har sagt. Men liknande tankar finns i alla de stora religionerna. […]


· Hinduismen: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig.


· Buddhismen: Plåga inte andra med det som pinar dig själv.

· Islam: Ingen är rättrogen, som inte för sin broders önskar, vad han önskar sig själv.


· Judendomen: Gör inte mot andra, det du inte vill att andra skall göra mot dig.


Den gyllene regeln finns också hos flera grekiska filosofer (tänkare) t.ex. hos Aristoteles, som levde mer än 300 år f Kr: ”Vi bör uppföra oss mot andra såsom vi önskar att de må uppföra sig mot oss.”


Avsnittet om kristendomen tar upp det mesta om religionen, men här finns också ett kapitel om vad forskare anser om Jesus och olika åsikter som finns om Jesu liv, mirakel och död. När det gäller kristendomen upplever vi det som att författarna här ger en prövande och analyserande bild av den. Även om framställningen är neutral, märks ambitionen att inte framställa kristendomen som förmer än någon annan religion. Den framförs som sagt sakligt och frammanar eleverna till en kritisk granskning av den.

När det berättas om den kristna missionen i läromedlet framställs missionsarbetet som något positivt och vad det har åstadkommit när det gäller bl.a. sjukvård och utbildning. Författarna beskriver missionsarbetet som vår första U-hjälp och förklarar att huvudsyftet har varit och är att kristna världen men att hjälparbetet är minst lika viktigt.
 Kapitlet inleds med Jesu missionsbefallning (Matt 28:19).


Därefter följer en historisk beskrivning och en skildring av hur man genom tiderna har uppfattat folkgrupper i Afrika, t.ex. där det beskrivs att missionärerna ansåg sig rädda människor till den rätta tron eftersom de inhemska religionerna var ”avskyvärda”. Det talas om en förståelse för att dessa folk fick en avog inställning till kristendomen och de vita. Men här beskrivs också en ökad förståelse hos vissa missionärer för dessa folks sätt att tänka och känna och att förståelsen har lett till en acceptans från båda håll, vilket har lett till att det är många i dessa länder som bekänner sig till den kristna tron. Vikten av utvecklingsprojekt diskuteras och till eleven ställs frågan om det är rätt att bedriva kristen mission eller inte, samt en diskussion om respekten för andra folks religioner.


I vår undersökning av detta läromedel finner vi att det är sakligt, neutralt och icke-konfessionellt. Materialet uppmuntrar eleven till kritisk granskning och involverar eleven i frågor att fundera över och ta ställning till.


2.6 Historisk bakgrund 1990-tal


Med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet som kom 1994, Lpo 94, var en av de stora förändringarna decentraliseringen. Skolan skulle nu styras efter riktlinjer, strävansmål och uppnåendemål samt av kommunerna uppsatta mål. I denna förändring återtog kristendomen sin plats i läroplanen som moralgrundande jämte den humanistiska traditionen. Med den nya läroplanen och kursplanens innehåll för ämnet ses en tydlig förskjutning av ämnesinnehållet där betoningen ligger på etik, livsfrågor och värdegrund.


2.6.1 Styrdokument – Lpo 94


Religionen som sådan är inte dominerande i Lpo 94 men vi ser ändå värderingar som bär spår av kristen värdegrund. Tydligast är det i formuleringen som lyder:


Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. […] I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.


Då läroplanen genomgående talar om vikten av det etiska perspektivet i skolans verksamhet får det med ovanstående citat i åtanke betydelsen att det är den kristna traditionens etik som ska råda i skolan. Samtidigt står det uttryckligen i läroplanen att undervisningen inte ska bedrivas i konfessionell anda.
 Saklighet och allsidighet ska prägla skolan och ingen ska bli ensidigt påverkad till förmån för en eller annan åskådning.


I läroplanens mål att uppnå finns inte specifika mål för religionsämnet. Dessa är snarare inbakade i de samhällsorienterande ämnena och sammanfattas i en punkt så här:


[Eleven] känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de […] samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena.


Däremot i den tillhörande kursplanen till Lpo 94 framgår att i målen för religionsämnet som ska ha uppnåtts i år 9 ska eleven:


· kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga frågor,

· kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden,

· ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur,

· ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i andra livsåskådningar,

· ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa sammanhang.


Det vi ser är att läroplan och kursplan visar att religionsämnet innehåller så mycket mer än religion. Det handlar om livet, om livsfrågor, etik och estetik och vikten av att eleven genom ökade kunskaper i ämnet kan göra egna ställningstaganden i frågor som rör religion. När det gäller kristendomskunskapen framgår det att eleven ska ha grundläggande kunskaper när det gäller dess samhälleliga påverkan, värderingar, traditioner och dess konst och litteratur. Jämfört med kunskapskravet om övriga religioner och andra livsåskådningar framstår kristendomskunskapen som viktigare och ges en mer framträdande plats. I strävansmålen framgår däremot en mer jämlik bild av kunskapsintag om övriga religioner och livsåskådningar jämfört med kristendomskunskapen. Det är dock mål att sträva efter och ej att uppnå. I detta styrdokument upptäcker vi också för första gången att man talar om en gemensam grund för judendom, kristendom och islam. Mellan alla olika religioner ska eleverna nu också kunna peka på likheter och skillnader.


2.6.2 Läromedel 1990-tal


Religion och liv 8 och 9– Läromedel för högstadiet från 1990-talet


Det undersökta läromedlet består av två läroböcker i samma bokserie. Del 8 innehåller tre områden; Kristendomen i världen, Religion i Sverige och Kärlek och samlevnad. Del 9 beskriver världens religioner, samt områdena Vetenskapen och religionen och Etik och moral. Dessa områden ingår i målen för styrdokumentet.

Läromedlen innehåller också faktafrågor samt problem – analys – fördjupningsfrågor.

Religion och liv 8 redogör grundligt för kristendomens uppkomst och förgrening. Texten är beskrivande och neutral. Läromedlet är tyngt av mängder av faktatext, vilket gör att vi upplever det som tråkigt och oinspirerande för läsaren. Med tanke på styrdokumentets riktlinjer för elevens engagemang och vilja till att ta ställning i frågor gällande religion, menar vi att denna sakliga framställning bidrar till det motsatta även om författarna antagligen har haft ambitionen att med problem- och analysfrågorna försökt engagera eleverna.

Böckerna verkar ha ambitionen att på ett så sakligt och neutralt sätt som möjligt ge eleven så mycket fakta som möjligt för att eleven med den grunden ska kunna ta ställning i de fördjupnings- och analysfrågor som kommer efter och knyter an till faktatexten. Exempel på analysfrågor kan vara:


· Vad kan det ha varit som lockade människor, särskilt de fattiga, till kristendomen?


· På vilka sätt kunde klostren vara till nytta för samhället utanför?


Här har eleven möjlighet att formulera sina tankar och ta ställning, men det kräver att man först har läst texten om dessa fenomen. Iakttagandet och analysen är i denna framställning åtskilda.


En annan ambition att göra beskrivningen av religionen mer levande i Religion och liv 8 är inslagen av intervjuer med olika människor som bekänner sig till de olika grenarna av kristendomen. De får efter det kapitel som behandlat deras gren svara på tre frågor om sin tro:


- Varför är du katolik/protestant/pingstvän etc.?



- Vad är det viktigaste i din tro?



- Hur påverkar din tro ditt sätt att leva och tänka?


Dessa avsnitt väger upp den annars väldigt sakliga och neutrala framställningen av religionen genom att den levande religionens uttryck får komma fram och eleven får en inblick i den troendes värld på ett helt annat sätt än genom faktatexten.


Som vi sagt behandlas kristendomen grundligt och till detta tas en hel bok i besittning (del 8) medan de resterande världsreligionerna får dela på samma utrymme (del 9). Som vi uppmärksammade i Lpo 94 har kristendomen även där den mest centrala platsen som religion. Även beskrivningen av världsreligionerna är saklig, grundlig och detaljrik.

Det jämförande perspektivet mellan olika åskådningar lyser ofta med sin frånvaro i Religion och liv 8. Det kan bero på att boken har för avsikt att endast behandla kristendomen. Dock finns inslag av jämförelser mellan olika kristna inriktningar eller ställningstaganden inom en och samma gren. Till exempel redogörs för katolikers olika syn på om påven alltid har rätt eller inte.
 I Religion och liv 9 finns också ett stycke som tar upp samhörigheten mellan judendom, kristendom och islam. Judendomen kallas för de andra religionernas moder
 och detta perspektiv syntes första gången i styrdokumenten i och med Lpo 94.


Angående den kristna missionen nämns den inte som ett förordat ämnesinnehåll enligt Lpo 94. Den har inte heller en framträdande plats i Religion och liv 8 utan begränsar sig där till Lutherhjälpen och kristnandet av Sverige. Det korta stycke som beskriver svenska kyrkans missionsarbete lyder så här:


Svenska kyrkans mission arbetar i mer än 30 länder. I det arbetet medverkar omkring 150 missionärer med församlingsarbete, sjukvård, undervisning etc.


Gällande skapelseberättelsen i Religion och liv 9 ställs den i jämförelse med vetenskapen och Darwins utvecklingslära och inte i jämförelse med andra skapelsemyter. Här ställs begreppen vetenskap och tro mot varandra och vi gör tolkningen att författarna framställer begreppen på så sätt att inget utesluter det andra.


”Men i trosfrågor utgår vetenskapsmännen precis som alla andra från sin tro och sina 
värderingar.”


Vi anser att det i dessa läromedel saknas en del av det som Lpo 94 föreskriver bör ingå i kursen. Här ges inte så stort utrymme till etik och levnadsfrågor, även om detta tas upp är det religionen som spelar den stora rollen i detta material. Detta är i och för sig förståeligt då det finns mängder av läromedel att tillgå och då sådana som enbart tar upp de områden vi här efterlyser. Läraren kan i sin undervisning fånga in och lägga stor vikt vid dessa områden, då Lpo 94 erbjuder ett frirum där valfritt material kan användas bara man når målen. Vi är överens om att dessa läromedel framställs neutralt och icke-konfessionellt.


3. Jämförande perspektiv


I texten nedan kommer vi att jämföra läromedlen med varandra och genom denna analys kartlägga hur religionsämnets förändring har tagit sig i uttryck i skolans läromedel. För det kan vi redan nu konstatera, det har skett en stor förändring och det har vi sett genom att titta på läromedlens skildringar av, framför allt, kristendomen.


Tydligast skiljer sig 1950-talets läromedel från de andra genom att det är det enda läromedel som vi finner vara konfessionellt. I jämförelse med 1960-talets läromedel då ämnet fortfarande benämndes kristendomskunskap, ser vi redan här stora skillnader. Att 1950-talets läromedel framstår som konfessionellt gör också att innehållet får en vinkling till förmån för den kristna teologin. Undervisningsplanen från 1955 påvisar en undervisning där läraren ska respektera elevers olikheter och förhålla sig objektiv i sitt urval och i sin undervisning. Här ser vi då en början på den saklighet och vidsynthet som senare kommer att utmärka styrdokument och läromedel. Författaren till 1950-talets läromedel presenterar stoffet sakligt, det kan vi vara överens om. Men, sakligheten gäller för kristendomen ”som den är” och att den utgör normen för läsarens liv. Det anmärkningsvärda här är att styrdokumentet för 1950-talet förespråkar en undervisning som är värderingsfri och som ska låta eleven själv ta ställning. Detta anser vi inte vara möjligt med det läromedel som vi har undersökt för 1950-talet. I detta ges inget utrymme för elevens eget ställningstagande då det inte finns något jämförande perspektiv. Läromedlet är inte heller värderingsfritt.


När det gäller den konfessionella prägeln i läromedlet från 1950-talet är ett exempel på detta skildringen av den kristna missionen. Här tolkar vi det som att framställningen av kristendomen utmärker den som den rätta tron. Detta görs genom att författaren menar att kunskapen om icke-kristna religioner behövs för att förstå värdet av kristen mission. Alla bör frälsas till den rätta tron enligt läromedlet. Däremot saknas en missionsbeskrivning i läromedlet för 1960-talet eftersom att detta är riktat till skolår 8 och därmed ingår ej den kristna missionen i kursen. Där framgår endast Paulus mission och förkunnelse vilket gör att vi här ej kan karlägga den konfessionella förändringen mellan 1950- och 1960-tal.


Ett annat tydligare exempel på vad som skiljer dessa läromedel åt syns i deras beskrivningar av den kristna skapelsemyten. I läromedlet från 1950-talet framställs skapelsemyten som given och författaren jämställer den med naturvetenskapens teori. Det vi ser är att författaren är övertygad om att den naturvetenskapliga teorin kan förklaras med hjälp av och utifrån den bibliska skapelsemyten, och detta förmedlas i konfessionell anda till läsaren. I läromedlet från 1960-talet är däremot skildringen av skapelsen färgad av en historisk analys. Det denne författare förmedlar är att det går att förstå skapelsemyten på olika sätt. Här förklaras inte den naturvetenskapliga teorin utifrån Bibeln, i stället menar författaren att det går att tro på skapelsemyten fastän kunskapen finns om att den kanske inte är helt ordagrant sann. I 1960-talets läromedel framsälls kristendomen som en tänkbar norm och det framgår tydligt att det är eleven själv som kan göra ett ställningstagande i livsåskådningsfrågor.


Den nya skolformen i och med Lgr 62 och den samtida samhällsutvecklingen har med all sannolikhet lett till den stora omdaning som vi ser mellan läromedlet från 1950-talet och 1960-talet. Detta är kanske den största förändring som sker i och med att den konfessionella prägeln på undervisningen försvinner och även om vi här ser en mycket betydande förändring mellan de ovannämnda läromedlen, är ämnets fortsatta utveckling synbar i kommande läromedel.


Det syns tydligt att Lgr 69 är en reviderad upplaga av Lgr 62 och även i viss mån av UP 55. I Lgr 62 anser vi att man har funnit en bas för religionsundervisningen att bygga vidare på. Framför allt är det objektiviteten och den neutrala och sakliga undervisningen som kommer mer i fokus i och med Lgr 69. Det syns kanske tydligast i beskrivningen av lärarens roll då Lgr 62 uppmanar läraren till att delge eleverna sina egna åsikter medan Lgr 69 avråder detta. Här blir också vikten av förståelse för sina medmänniskor mer central än tidigare. Synen på människan som en autonom varelse stärks ytterligare, vilket märks jämfört med tidigare läromedel. I läromedlet för 1970-talet ska eleven själv komma fram till ett ställningstagande gällande livsåskådning, utan någon som helst påverkan utifrån och som resultat av en sakligt framställd religionsundervisning. Den auktoritära lärarrollen blir i och med detta allt mer marginaliserad till förmån för den allt mer medbestämmande eleven. Ämnet byter nu också namn från Kristendomskunskap till Religionskunskap vilket ger uttryck för ämnets nya fokus.


I läromedlet för detta årtionde yttrar sig förändringen genom att 1970-talets läromedel i beskrivningen av skapelsen nu dessutom jämför den bibliska myten med andra religiösa åskådningar likväl som den naturvetenskapliga teorin, utan att ta ställning för den ena eller andra åsikten. Det jämförande perspektivet med andra religiösa åskådningar saknas i både 1950- och 1960-talets framställningar av skapelsen. Vi tolkar det som att det ökade kravet på objektivitet och vidsynthet har anammats i det nya läromedlet. Skillnaden mot de tidigare läromedlen syns också i det att 1970-talets beskrivning trycker på likheter mellan olika skapelsemyter och en slags gemensam grund medan de tidigare snarare låter den bibliska myten få en särställning.


Framställningen av det kristna missionsarbetet i 1970-talets läromedel är inte vinklat i det avseendet att kristendomen framstår som den rätta tron. Här beskrivs i och för sig missionens huvudsakliga syfte vara att sprida kristendomen (vilket ju är missionens syfte) och bota människors synd, okunnighet och lidande, vilket skulle kunna tolkas som att läromedlet vill framhålla kristendomen som normerande för alla folk. Men detta framställs ändå objektivt och sakligt vilket gör läromedlet neutralt. Jämfört med 1950-talets läromedel är skillnaden stor i skildringen av detta då den i 1960-talets läromedel ses ur ett fenomenologiskt perspektiv, medan den i det förra läromedlet framställs som faktisk. Det framgår av båda dessa läromedel att missionen är en viktig del av kristendomen, men det framställs ur olika perspektiv. Det ena avser att kunskapen om de icke-kristna religionerna är viktig för att förstå hur rätt den kristna livsåskådningen är, medan den andra avser att kunskapen ska bidra till ett respekterande av folk som inte bekänner den kristna tron.


Den objektiva hållningen i 1970-talets läromedel är väldigt tydlig och författaren garderar sig med uttryck som visar att religionen och dess fenomen kan uppfattas på olika sätt. Ställt bredvid läromedlet från 1950-talet upplever vi 1970-talets läromedel framställt med en vidsynthet vi inte kan se något som helst spår av i det förra. I 1950-talets läromedel är kristendomsundervisningens syfte att hjälpa eleverna ”till klarhet om vår livsåskådning och om de regler, som vi ska följa i vårt liv.”
 Detta gör att vi inte ser någon uppmuntran till elevens ställningstagande till sin egen livsåskådning.


Lgr 80 nämner i mycket få ordalag religionsämnet. Det som lyfts fram som viktigt är att ge utrymme för behandling av livsfrågor och det märks tydligt att läromedlet för 1980-talet följer denna riktlinje. Detta är inte en helt ny tanke utan bygger vidare på den bas som Lgr 62 utgör. Vidare manar Lgr 80 till en behandling av religionerna som bidrar till att öka elevens förståelse och respekt för andra människor och deras kultur och religion. Detta anser vi att läromedlet för 1980-talet är väl utformat för att uppnå genom att det genomgående har ett jämförande perspektiv med betoning på likheter mellan de olika åskådningarna och ständigt uppmanar eleven till reflektion.

När det gäller framställning av skapelsemyter i 1980-talets läromedel påminner den till viss del om 1970-talets läromedel genom att de båda jämför den bibliska myten med andra åskådningars myter. Dock anser vi 1980-talets läromedel gå flera steg längre då det förutom jämförelsen mellan olika åskådningar också analyserar myternas uppkomst, påverkan och betydelse. Dessutom ställs hela tiden i den löpande texten frågor till eleverna som gör att de själva får iaktta och jämföra. Detta engagerande av eleverna har vi inte sett lika tydligt i något av de tidigare läromedlen då de i stället ger en presentation av information i andan av att ”så här är det”. Ser vi vidare till skildringen av skapelsen i 1990-talets läromedel ter den sig helt annorlunda än 1980-talets. Här görs nämligen inga jämförelser mellan olika religiösa åskådningar utan religionen ställs i stället mot vetenskapen. Religionen i form av den kristna skapelseberättelsen och vetenskapen i form av evolutionsteorin. Liksom i de senaste läromedlen tar man inte heller här ställning till fördel för någon teori utan framställer dem snarare så att inget utesluter det andra.


I läromedlet från 1980-talet beskrivs den kristna missionen som vår första U-hjälp. Precis som i tidigare läromedel pekas här på missionens syfte att sprida det kristna budskapet och därmed befästa den kristna läran, men här tydliggör läromedelsförfattarna att hjälparbetet är minst lika viktigt. Detta anser vi tyder på en strävan att se till människolivet, vilket så starkt föreskrivs i styrdokumentet för detta årtionde. I den historiebeskrivning som görs betonas en förståelse för olika folks agg gentemot de kristna missionärer som med suspekta medel försökt befästa den kristna tron och läromedlet manar till respekt för andras religioner. Det vi ser mellan dessa olika läromedels framställning av den kristna missionen är att den har gått från att belysas ur Jesu missionsbefallning som uppgift att kristna världen till vikten av att hjälpa människor i hårt drabbade länder och oavsett om de bekänner sig kristna eller inte, ska de respekteras för de människor de är.

Gällande framställningen av den kristna missionen i läromedlet från 1990-talet har den där fått ett begränsat utrymme jämfört med tidigare, vilket säkerligen har sin förklaring i att det inte uttryckligen framgår av styrdokumentet för detta årtionde. Missionsarbetet som tidigare ansågs vara en viktig del av kristendomskunskapen nämns här endast i två meningar, vilka känns ovidkommande för elevernas faktakunskaper jämfört med tidigare läromedel där den kristna missionen tillägnats flera sidor och upplevs som mycket viktig att undervisa om.

Den största skillnaden vi ser mellan läromedlen gäller 1980-talets och 1950-talets som är varandras motsatser. Ett tydligt exempel på denna enorma skillnad är deras framställning av Bibeln. På 1950-talet var det enda perspektiv som gavs det som Bibeln säger. Författaren gjorde inga försök att tolka texten mer än genom att berätta vad olika bibelberättelser betyder och innebär. I 1980-talets läromedel däremot ges plats för en rad bibeltolkningar, från den kristnes till tvivlarens eller forskarens. Det här sättet att framställa Bibeln på ser vi en början till redan i 1960-talets läromedel och en ytterligare utveckling under 1970-talet. I 1980-talets läromedel är vidsyntheten och objektiviteten väl synlig, men det vi upplever som starkt framträdande här är den ambition läromedlet har att engagera eleverna och det är detta som skiljer det här läromedlet från de övriga. I våra jämförelser mellan dessa läromedel upplever vi först här elevens möjligheter till att kritiskt granska ämnet och utifrån detta kunna bilda sig en egen uppfattning. Även om föregående styrdokument har aviserat en undervisning som möjliggör detta, är det först i 1980-talets läromedel vi ser det fullt ut. I 1990-talets läromedel görs ingen ytterligare utveckling. Vi anser snarare att en viss tillbakagång har gjorts. Vi upplever att vidsyntheten och den prövande ansatsen i 1990-talets läromedel går förlorad genom att författarna har plockat ut dem ur faktatexten och i stället samlat dem i slutet i form av analysfrågor. Det betyder inte att perspektivet saknas men elevens engagemang väcks inte i den löpande texten på samma sätt som i det föregående årtiondets läromedel.


När vi kopplar den historiska bakgrunden till de styrdokument och läromedel som vi undersökt ser vi hur samhällsutvecklingen har påverkat dessa. Av religionsfrihetslagen som trädde i kraft 1951 finns tydliga spår i UP 55 som föreskriver värderingsfri religionsundervisning med möjlighet till eget ställningstagande i religiösa frågor. Däremot märks inte denna nya lags innebörd av i det undersökta läromedlet från 1950-talet som är märkbart konfessionellt.

1960-talets skolreform resulterade i en läroplan som än mer än UP 55 fokuserade på skolans objektivitet. Individualiseringen i samhällets bidrog till att skolans uppdrag skulle vara att ge värderingsfri undervisning och värna rätten till egna åsikter. Det står så skrivet i Lgr 62 och i läromedlet för detta årtionde anser vi att objektiviteten är övervägande, dock med vissa tendenser till subjektivitet då ett jämförande perspektiv saknas.


Lgr 69 är en vidareutveckling av sin föregångare och samhället ställde nu krav på att eleverna övades i kritisk granskning och analys. Idén om att låta eleven bilda sina egna åsikter stärktes. I läroplanen syns detta tydligt och i läromedlet för 1970-talet är det också första gången som vi upptäcker ett analyserande och jämförande perspektiv. Här är också läromedlet tydligt icke-konfessionellt.


En förändrad människosyn under 1980-talet, som gick från objekt till subjekt, kom att sätta eleven som egentänkande individ i centrum. Detta ser vi också tydligt i både styrdokument och läromedel. Den öppenhet som nu präglar samhället anser vi avspeglar sig i läromedlet i form av den vidsynta framställningen av kristendomen och de objektiva jämförelser som görs med andra åskådningar. Det här läromedlet utmärker sig i vår undersökning genom sitt analyserande förhållningssätt till religion.


I och med Lpo 94 kommer religionsämnets innehåll att förändras. Ser vi till uppnåendemålen för år nio handlar de i första hand om att tillägna sig reflekterande egenskaper och därefter faktabaserad kunskap om olika fenomen inom ämnet. Som komplement till den humanistiska traditionen återtar nu kristendomen sin plats som moralgrundande i styrdokumentet. Vi anser att det undersökta läromedlet för 1990-talet endast täcker in en del av de riktlinjer som ämnets kursplan ger uttryck för. Detta tordes bero på att det finns så många läromedel som alla behandlar olika delar av ämnet och dessa ska läraren plocka ur för att uppfylla målen för kursen. Dock har vi i denna uppsats endast valt att undersöka skildringen av kristendom och har således även valt ett läromedel som endast behandlar detta.


Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ämnets riktning har gått från att vara enkelriktat, och då menar vi en envägskommunikation mellan lärare och elever där läraren som auktoritär tillsammans med läromedlet stått för innehållet som ensidigt framställt kristendomen på ett konfessionellt sätt, till att bli flerfiligt med betoning på elevernas ökade deltagande, lärarauktoritetens tillbakagång och läromedlets ambition att delge eleverna en mångfacetterad religionskunskap med fokus på frågor som rör hela livet och människan, inte bara teologisk fakta.


4. Diskussion


4.1 Religionsämnets utveckling – en prognos


Tittar vi tillbaka på ämnets historia kan vi inte annat än förutspå en framtid lika fylld av förändring. I uppsatsens inledning skriver vi att en kunskap om historien behövs för att kunna se en fortsatt utveckling av ämnet. Det vi i följande kapitel ska göra är att utifrån den historia vi har presenterat i tidigare kapitel här diskutera hur en framtidsprognos av ämnet kan komma att se ut.


Religionskunskapens existens har ifrågasatts från flera håll under flera årtionden men vi förutsätter att ämnet kommer att finns kvar och förbli obligatoriskt i grundskolan. Hur kommer då religionsämnet att förändras under den kommande tioårsperioden? Troligen kommer skolan inom en snar framtid att få nya styrdokument. Dagens styrande regering efterlyser en skola med en mer auktoritär prägel för att komma bort från den svenska ”flumskolan”. Tendensen som vi ser är att det som förmedlas i framtidens religionsämne är mer baserat på vedertagna fakta och den så kallade ”pluggskolan” som våra styrande efterlyser också i viss mån återinför en auktoritär undervisning där läraren återtar sin roll som kunskapsförmedlare. Dock tror vi att alla nu existerande ämnesdelar fortfarande kommer att anses som viktiga i framtiden.


Ser vi till utvecklingen i utformningen av läromedel har vi sett en tendens till tillbakagång av det reflekterande perspektivet. Hur detta kommer att te sig i ett framtida skede är förstås oklart. Det är svårt att säga hur utvecklingen av ämnet kan komma att se ut genom att enbart se till dagens läromedel då de aktuella styrdokumenten ger ett större frirum för läraren än tidigare att använda det material han vill för att nå de uppsatta lärandemålen. I kommande styrdokument får vi förmodligen se en begränsning av detta spelrum, kanske i form av ett begränsat ämnesurval.

I vår prognos har vi kommit fram till att religionskunskapen kan komma att genomgå ytterligare en förskjutning av fokus när det gäller ämnesinnehållet. Den del av religionsämnet som utgörs av elevens identitet, relationer, sex och samlevnad, värderingar och etik och moral har tagit stor plats de senaste årtiondena. Vi har i vår undersökning märkt hur denna del har ökat från år till år och nådde sin kulmen på 1980-talet. En viss tillbakagång har sedan visat sig i 1990-talets läromedel och vi tror att denna trend kan komma att hålla i sig. Det innebär att ämnets fokus på identitets- och livsfrågor kommer att minska till förmån för mer faktabaserad religionskunskap. Kanske kan det till och med handla om en separation mellan dessa ämnesinnehåll och en utveckling av två nya ämnen där det ena är ren religionskunskap och det andra så kallad livskunskap. Vi frågar oss om det har varit till ämnets nackdel att bejaka så många aspekter. Kanske är det nödvändigt att ämnet delas upp. I och med att ämnets bredd har gjort lärarens stoffurval svårt skulle en uppdelning kunna underlätta vad som ska tas upp under respektive kurs. Då skulle inte det ena utesluta det andra, vilket vi anser är en risk med det frirum som finns idag. Den utveckling vi har sett visar att ämnets omfång hela tiden har ökat och om denna tendens fortsätter skulle det till slut kunna bli en omöjlighet att låta allt ingå i samma ämne. Frågan är var man drar gränsen för religionsämnet.


En annan möjlig prognos är att ämnet behåller sitt nuvarande ämnesinnehåll, med både religionsfrågor och livsfrågor. Det är nämligen främst formen som vi har sett förändras i läromedlen. Elevengagemanget är till exempel en sådan sak som har ökat med åren om man ser till styrdokumenten. I ett framtidsperspektiv ser det därför ut att fortsätta så. Men vi finner också att formvillkor för ämnet, som myntats redan i UP 55 kanske först det senaste årtiondet har slagit igenom. Därför anser vi att en formändring nu inte är aktuell inom den närmsta tioårsperioden. Ämnet verkar ha hittat den utformning som man så länge sökt. En radikal förändring skulle innebära ett omkullkastande av det som byggts upp under femtio år och därmed göra utvecklingen ogjord. Däremot skulle små förändringar vara till fördel för ämnets karaktär. Att ämnet inte står inför stora förändringar innebär dock inte ett stagnerande av ämnets utveckling då man idag och säkert i framtiden hela tiden kopplar ämnet till samhället och dagsaktuella händelser. På så sätt kommer det aldrig att handla om riktigt samma sak. Svaren på livsfrågorna varierar både mellan individer, samhällen och tidsperioder.

Som vi ser det finns det tre olika prognoser. Religionskunskapen skulle kunna upphöra som obligatoriskt ämne i grundskolan till förmån för andra mer teoretiska ämnen. Vi tror dock inte att detta kommer att ske inom en tioårsperiod. En andra variant är ämnets uppdelning i ett religionsämne och ett livskunskapsämne. En enligt oss möjlig utveckling om ämnets innehåll fortsätter att öka. Den tredje prognosen är en minde radikal förändring av ämnets nuvarande innehåll och utformning.


4.2 Religionsämnets utveckling – en vision


Vi anser religionsämnet med tillhörande livsfrågor vara ett viktigt inslag i skolan. Därför kommer vi i den följande texten att ge vår vision om hur vi vill att ämnets framtid ska se ut. I vår undersökning har vi sett en utveckling som är positiv och den vill vi spinna vidare på.


Att ha en vision om ämnet är lätt. Att ha en vision utan att aktivt påverka formandet av eleverna är svårt. Vi har genomgående i styrdokumenten sett en trend att läraren eller åtminstone undervisningen ska vara saklig och objektiv, utan att tala för eller emot en åsikt och utan att ålägga eleverna ett betraktelsesätt. Det verkar gälla i de fall när man som lärare just talar för en åsikt på ett konfessionellt sätt. Men det behöver ju inte handla om en religiös åsikt utan kan även vara lärarens vision om att skapa elever som är förstående, vidsynta och redo för en framtid i samexistens. Det är också ett sätt att forma och påverka eleverna i en bestämd riktning. Vi vill ju att eleverna ska bekänna sig till vår vision om ämnet. Kan man dra en gräns för vilka konfessionella drag som är bra eller dåliga? Vi låter den frågan vara obesvarad men nedan kommer vår vision om religionsämnets framtid, som vi hoppas får genomslag.


Eftersom ämnet rymmer så mycket, vilket vi ser som en fördel, ger det oss enorma möjligheter att tillsammans med eleverna utforma undervisningen. Vår vision är att eleverna guidas genom olika religioner och livsåskådningar och kunskaper om människan och livet på ett sätt som inspirerar, motiverar och aktiverar eleverna. I vår vision bedrivs en undervisning där eleverna får ta stor plats och de får själva undersöka och möta det vi undervisar om. Det är i möten vi förstår varandra och det är något som i dag ofta glöms bort, vilket inte beror på lärarnas ovilja utan mer på brist av resurser.

Inom den närmsta tioårsperioden önskar vi att skolans strävan blir att bedriva undervisning i samhället utanför klassrummets väggar och också att ta in samhället i klassrummet. Målet bör vara att eleverna får uppleva religionskunskapen, vilken del av den det än gäller. Vi menar att undervisningen ska utgå från elevens verklighet och studiebesök ska vara ett moment som är ett naturligt inslag i skolvardagen, precis som besök av representanter från olika håll är. Ett sådant samarbete med aktörer utanför skolans väggar är en mycket viktig del av undervisningen där elever och aktörer ska kunna mötas på varandras arenor. Som lärare i religionskunskap är vi ålagda att utföra ett uppdrag som river skolans murar, vilka avskärmar en verklighetsförlagd undervisning. Vi vill att eleverna ska erbjudas en religionsundervisning fylld av möten, både fysiska och visuella. I ett ämne som religionskunskap känns det för oss naturligt och självklart att diskussionen och reflektionen får ta stor plats och vara en del av alla möten.


I vår vision har religionsämnets fortsatta utveckling till uppgift att ge eleverna kunskaper om olika religioner och allt som hör där till, samt kunskaper om människans plats i tillvaron. Alla delar i ämnet ska bearbetas och inget får utesluta det andra. Dessa delar ska interagera med varandra för att eleven ska få möjlighet att se ett större sammanhang och kunna sätta sig själv däri. Visionen är att religionsämnet blir ett av de viktigaste ämnena i skolan. Den livskunskap ämnet förmedlar, den vidsynthet det ger, kan vara avgörande för hur vår framtid kommer att se ut.


Vi vill ha en religionsundervisning som kan förändra världen. Vi menar inte att vara pretentiösa utan det är verkligen vår högsta önskan och vårt mål med religionsundervisningen. Vi vill att alla elever ska få en sådan inblick i de olika religionerna att de kan känna igen de allmänmänskliga dragen i dem och acceptera de religiösa utövarna för vad de tror på. Vi vill genom undervisningen skapa gemenskap och förståelse. Vi vill att eleverna efter avslutad kurs ska känna att de med sin inställning till andra kan delta i en världsförändring där olikheter inte längre är ett hinder utan en möjlighet att tillägna sig nya kunskaper.

4.3 Avslutande reflektion


Det vi har sett i vårt arbete med den här uppsatsen är att religionsämnet har utvecklats enormt mycket ur flera aspekter. Det har gått från en rent konfessionell kristendomslära till att ändra namn till religionskunskap, som idag har ett sakligt ämnesinnehåll som berör mycket mer än framförallt kristendomskunskap. Vi kan se att det innehåll som utgjorde ämnet från början, i dag endast utgör en del av religionsämnet. Det är tydligt att ämnet har växt och utökats med den del som vi kan kalla livskunskap. Denna del av ämnet tar ju i dag stor plats i religionsämnet och frågan är om det är på grund av detta som ämnet fortfarande betraktas som viktigt och är kvar i den obligatoriska undervisningen. Ämnet har såklart följt samhällsutvecklingen och det vi har sett i styrdokumentens riktlinjer är vikten av människans plats i tillvaron ur ett demokratiskt perspektiv och vi undrar om detta att förlägga livskunskapen till religionsämnet har utarmat det. Vi tror att avsikten med att göra så har varit, och säkerligen är, att dessa ämnen ska interagera med varandra och på så sätt förmedla ett sammanhang mellan livsfrågor och religioner. Men, med tanke på lärarens stora frirum och mängden ämnesinnehåll finns risken att livskunskapen tar överhand på bekostnad av religionskunskapen. När vi har varit i skolverksamheten har vi sett att det ägnas så mycket tid åt livfrågor om t ex attityder och relationer att religionskunskapen blir något som är helt frånskilt livet. Kunskapen om livsåskådningar får eleverna via faktatexter med tillhörande instuderingsfrågor liknande det upplägg vi fann i det undersökta läromedlet från 1990-talet. Självklart finns det också lärare som lyckas integrera dessa två delar av ämnet till en helhet som är givande för eleverna.


Det har under arbetets gång slagit oss att en ämnesdelning så som den vi presenterade i vår prognos ovan, skulle innebära dödsstöten för religionskunskapen. För om det är livskunskapen som gör ämnet viktigt undrar vi vad som händer med den del som blir över vid en eventuell delning. Anses kunskapen om livsåskådningar vara så viktig att den ska vara obligatorisk? Vi tror inte att den gör det. Skiljer man dessa ämnesdelar åt anser vi att det blir en återgång till torr faktakunskap om olika religioner, utan koppling till den religiösa människan och hennes plast i världen och därmed utan koppling mellan skola och verklighet. Vi menar att helheten går förlorad om ämnet delas. Som vi säger i vår vision är bevarandet av båda delarna grundläggande för att förmedla just en helhet och kunskapen om människan i ett större sammanhang. Ingen av dessa delar är viktigare än den andra. Det är tillsammans de verkar för det ämne vi vill se och arbeta med.


Sammanfattning


Syftet med denna uppsats var att undersöka religionen kristendom som den framställs i styrdokument och läromedel från grundskolans senare år och därmed kartlägga en förändring av religionsämnet. Det undersökta materialet sträcker sig från 1950-talet till 1990-talet och utifrån det har jämförelser gjorts mellan läromedel och styrdokument för att se på vilket sätt ämnet har förändrats.

Uppsatsens första frågeställning syftar till att undersöka hur religionen kristendom beskrivs i det undersökta materialet för att kunna kartlägga en förändring. I styrdokument och läromedel efter 1950-talet framkom en förändring av ämnet som yttrade sig i för det första ett namnbyte. För det andra en fokusförskjutning från att vara uteslutande kristendomslära till att bli en religionskunskap som presenterar fler livsåskådningar och innehåller ämnesdelen livskunskap med fokus på allmänmänskliga livsfrågor. För det tredje visar sig en förändring i både läromedel och styrdokument där objektiviteten och sakligheten blir viktigare i undervisningen, samt ett föreskrivande om ett ökat elevengagemang.


Angående den andra frågeställning som syftar till att undersöka hur väl läromedlets framställning av kristendomen stämmer överens med styrdokumentets riktlinjer visar undersökningen att dessa stämmer väl överens i de flesta av fallen. De två fall som blir undantag är 1950-talets läromedel som framstår som mer konfessionellt än styrdokumentets riktlinjer samt 1990-talets läromedel som inte riktigt når till styrdokumentets riktlinjer om att engagera eleven genom att koppla undervisningen till elevens vardag.


Undersökningens tredje frågeställning syftar till att ta reda på om läromedlet är konfessionellt och på vilket sätt detta yttrar sig. Det visar sig att religionsämnets förändring i denna fråga syns väl i både styrdokument och läromedel. Det framkom snart att ämnet gått från att vara konfessionellt till icke-konfessionellt. De konfessionella draget syntes tydligast i 1950-talets läromedel och i viss mån i styrdokumentet UP 55. De konfessionella drag som här uppmärksammades var läromedelsförfattarens sätt att framställa kristendomen som självklar och exklusiv likväl som styrdokumentets påbjudan om att ha morgonsamlingar med andakt utanför den vardagliga skolverksamheten.


Den sista frågeställningen i uppsatsen syftar till att ta reda på om läromedlets beskrivning av kristendomen är vinklad till förmån eller nackdel för religionen. Alla läromedel präglas av att ha uppkommit i en kultur där den kristna traditionen dominerar. Det är på ett sätt vinklat till fördel för religionen men samtidigt försöker alla läromedel utom 1950-talets att framställa religionen så objektivt och neutralt som möjligt. Från 1970-talet och fram får dessutom en neutral beskrivning av andra åskådningar allt större plats i läromedlen. Dock aldrig lika stort utrymme som kristendomen.
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