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Abstrakt 
Treenighetsläran – tron på Fadern, Sonen och Den Helige Ande - är en doktrin som är 

gemensam för de flesta av dagens kristna samfund. Läran växte fram som ett resultat av flera 

hundra års kontroverser och stridigheter vilka avslutades med en omröstning om vem Gud 

egentligen är. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur treenighetsläran presenteras på nutida 

kristna samfunds webbplatser (Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och Pingströrelsen) och i 

högstadiets religionsläroböcker, samt att jämföra webbplatserna med läroböckerna. Uppsatsen 

bygger på en textanalys där webbplatsernas presentation av treenigheten jämförs med hur läran 

presenteras i läroböckerna. Resultatet visar att treenighetsläran presenteras på snarlika sätt på 

samfundens webbplatser vilket tyder på konsensus kring läran. Vid en jämförelse ser man att 

läran presenteras betydligt grundare i läroböckerna än på webbplatserna. 
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1. Inledning 

Treenighetsläran är central i kristen tro och förekommer inom de flesta kristna samfund idag. 

För mig som mångårig besökare och före detta medlem i olika svenska kristna samfund är 

tanken om Gud som Fadern, Sonen och den Helige Ande vardagsmat. Det är något som jag 

personligen har hört vävas in i predikningar och samtal och läst i samfundens skriftliga 

litteratur, både tydligt uttalat men också underförstått.  

Under senare år har jag dock frågat mig själv varför det är så egentligen? Varifrån kommer 

treenighetsläran egentligen, hur ser samfunden på läran idag och hur tas den upp i skolans 

religionsundervisning? 

Treenigheten är idag en naturlig del av kristen tro och det är normalt sett inte något som är 

föremål för debatt inom de kristna samfunden. Tron på att Gud är en men samtidigt tre verkar 

vara något självklart som har förts vidare i generationer. Tittar man på olika samfunds 

webbplatser så ser man spår av denna tro, till exempel i form av direkta trosbekännelser 

(Svenska kyrkan [c], 2018), men också bland frågor och svar (Pingströrelsen, 2018), och ibland 

svar från samfundsledare på direkta frågor från individer (Svenska kyrkan [d], 2018). En 

doktrin som verkar vara så självklar inom kristendomen borde rimligen också ges en del 

utrymme i läroböcker inom religionsämnet.  

I Bibeln, vilken är ursprungskällan för den kristna tron, presenteras Gud på många olika ställen, 

med olika benämningar och med olika karaktärsdrag. Från gamla testamentets skapare och 

Israels Gud till nya testamentets Fader, Sonen Jesus Kristus och Den Helige Ande som sändes 

för att ha en hjälpande funktion i församlingen. Sedan kristendomens start har snart tvåtusen år 

passerat. Kristendomen spreds och blev så småningom Romarrikets statsreligion. Muntliga 

traditioner och historiska händelser nedtecknades, religiösa skrifter debatterades och ledde till 

långdragna stridigheter för att slutligen landa i majoritetens konsensus om vem Gud egentligen 

är.  

1.1 Treenighetsläran – definition, dåtid och nutid 

Begreppet treenighet är ”en enhet som består av en trefald”. Begreppet är inte hämtat från 

Bibeln utan treenighetsläran är en filosofisk förklaring kring att Gud är en gudom som 

samtidigt består av tre enheter eller personer; Fadern, Sonen och Anden. Även om begreppet 

inte är bibliskt så finner vi dock bakgrunden till läran i Bibelns berättelser om respektive enhet. 

Nya testamentets berättelser om Jesus som Guds son, vilket underförstått kan tolkas som att 

han själv var gudomlig, var provocerande för dåtidens religiösa judiska ledare. (Strindberg, 

Bibelfrågan, 2019) 

Den första församlingen ställdes efter Jesu död och uppståndelse inför dilemmat kring hur Jesus 

och Den Helige Andes gudomliga roll skulle kunna förklaras, samtidigt som man höll fast vid 

den monoteistiska tron och det judiska arvet. För att försvara sig mot angrepp från judiska 

religiösa ledare och grekiska filosofer formulerade de kristna företrädarna olika utläggningar 

som förklarade hur man kunde tro på en enda Gud, samtidigt som man erkände gudomligheten 

hos Fadern, Sonen och Den Helige Ande. (Strindberg, Bibelfrågan, 2019) 



      5 
 

Idag är de flesta kristna samfund enade kring treenighetstanken. Det återspeglas till exempel i 

den inledande paragrafen i stadgarna för Sveriges kristna råd:  

Sveriges kristna råd (SKR) är en gemenskap av kristna kyrkor, samfund och församlingar i 

Sverige som med Bibeln som grund utifrån olika traditioner bekänner den treenige Guden, 

Fadern, Sonen och den heliga Anden. I den heliga Andens kraft och enhet vill SKR fullfölja 

den gemensamma kallelsen att i ord och handling vittna om Guds rike och Jesus Kristus som 

Frälsare och Herre. (Sveriges kristna råd, 2019) 

I läroplanen för religionskunskap i grundskolan framgår att undervisning inom ämnet syftar till 

att eleverna ska utveckla ”kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna 

samhället och på andra håll i världen”. Dessutom ska eleverna bland annat ”utveckla sin 

förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar 

och bruk inom dessa” (Skolverket, 2011, s. 186).  

I årskurs 7-9 ska religionsundervisningen bland annat inkludera följande centrala innehåll inom 

kristendomens område: ”Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen/…/ 

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. /…/ Huvuddragen 

i världsreligionernas historia.” (Skolverket, 2011, s. 189)  

1.2 Så växte treenighetsläran fram  

I den kristna trosbekännelsen finns ett uttalande som alla samfund har haft gemensamt sedan 

den första församlingens tid: Jag tror på en Gud. Det är också den enkla meningen som har 

orsakat stor kontrovers kring vem denne ende gudom är och vilka karaktärsdrag gudomen har 

(Kasper, The God of Jesus Christ, 1984, s. 3). Det uttalandet, vilket signalerar att kristendomen 

är en monoteistisk religion, väcker genast frågan om hur vi då ska tolka Bibelns berättelser om 

Fadern, Sonen och den Helige Ande. I denna trio, eller treenighet, ligger kontroversen som 

även den har funnits från den första församlingens tid fram till våra dagar. 

Den mest intensiva konflikten kring treenigheten, som slutligen ledde fram till en någorlunda 

samstämmig doktrin bland inom kristenheten, pågick framför allt under perioden år 319 fram 

till år 419. De mest avgörande frågorna avgjordes dock redan år 381, vid konciliet i 

Konstantinopel (Rusch, 1980, s. 1). För att ge en bild av hur idén om treenigheten uppstod, 

debatterades för att slutligen bli en del av den kristna tron tar den här uppsatsen upp ett antal 

historiska nyckelhändelser och nyckelpersoner. Avsnittet inleds med Bibelns beskrivningar av 

Fadern, Sonen och Den Helige Ande åtföljt av apostoliska fäder, apologeter och andra teologers 

förklaringar. Slutligen tar avsnittet upp arianismen samt kyrkomötena i Nicaea och 

Konstantinopel. 

Bibelns beskrivningar av Fadern, Sonen och Den Helige Ande  

Den första församlingen accepterade judendomens och gamla testamentets övertygelse om att 

Gud, den allsmäktige skaparen, är en. Innan nya testamentets böcker kanoniserades så var den 

allmänt accepterade kristna traditionen att en pluralitet lades till tron. Det innebar att man 

antingen refererade till de två Fadern och Herren Jesus Kristus, eller till de tre Fadern skaparen, 

herren Jesus Kristus och Den Helige Ande (Rusch, 1980, s. 2). 
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Rusch (1980, s. 2) pekar ut ett antal bibelverser som handlar om Fadern och Sonen, till 

exempel: 

”Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har 

uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor 

i er.” (Romarbrevet 8:11) 

”Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda 

fram tillsammans med er.” (2 Korinthierbrevet 4:14) 

”Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus 

Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda.” (Galaterbrevet 1:1) 

Rusch (1980, s. 2) visar också på andra bibelverser som refererar till de tre, det vill säga Fadern, 

Sonen och Den Helige Ande, till exempel: 

”… döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”. (Matteusevangeliet 28:19) 

Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga 

genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. (1 Korinthierbrevet 6:11) 

”Hur mycket hårdare straff förtjänar då inte den som trampar Guds son under sina fötter, 

vanhelgar förbundsblodet, genom vilket han har blivit helgad, och kränker nådens ande?” 

(Hebreerbrevet 10:29) 

”…utvalda enligt Guds, vår faders, plan, helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening 

med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått.” (1 Petrus brev 1:2) 

Rusch konstaterar därmed att idén om att Gud manifesterar sig på ett treenigt sätt fanns med 

redan bland de första kristna. 

Apostoliska fäder, apologeter och andra teologers förklaringar 

Den nya kristna rörelsen ställdes tidigt inför problemet hur man skulle förklara sin tro på en 

enda Gud och sin tro på Jesu och även Den Helige Andes gudomlighet, utan att bli anklagade 

för polyteism. Man stötte på motstånd både från de judiska religiösa ledarna och från grekiska 

filosofer som menade att evangeliet var ologiskt som förespråkade tron på en Gud som 

samtidigt var tre. Enligt Strindberg (2019) svarade de kristna företrädarna på kritiken genom 

förklaringar vilka så småningom utvecklades till treenighetsläran. Teologen Tertullianus som 

levde omkring år 165-220 var den förste som använde begreppet "treenighet" för att förklara 

Guds "trehet" (Strindberg, Bibelfrågan treenighet, 2019). 

Omedelbart efter nya testamentet skrevs ett antal skrifter som brukar benämnas som de 

Apostoliska fäderna. De inkluderar bland annat skrifter från Clemens från Rom, Ignatius från 

Antiokia, Hermas, Polycarp och Barnabas brev. Skrifterna togs fram allteftersom behovet 

uppstod att förtydliga tron och handlar bland annat om tron på en Gud som skapare, 

antydningar om treenigheten, bön till Kristus, Anden som inspirationskälla för profeterna och 

Kristi närvaro vid skapelsen. Treenighetsläran tas inte upp direkt men tankegångarna kan 

utläsas mellan raderna. (Rusch, 1980, s. 3)  
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Apologeterna tog vid efter de Apostoliska fäderna under det andra århundradet och i sina 

skrifter presenterade de kristendomen för en grekisk-romersk publik vilken var alltmer 

influerad av ateismen (Rusch, 1980, s. 4). Begreppet apologet anspelar inte på att be om ursäkt 

för något, utan snarare att man försvarar sig själv och sina handlingar mot anklagelser (Hall, 

1991, s. 48).  

De kristna apologeterna argumenterade för vad de ansåg vara den sanna kristna tron och deras 

skrifter var ofta utformade som öppna brev riktade till en viss läsare, såsom Brevet till 

Diognetus, Theophilus brev till Autolycus eller breven till en kejsare. Man vet inte med 

säkerhet om breven nådda fram till sina läsare eller om de ens skickades iväg, men det 

fungerade med all säkerhet som tydliga uttalanden om hur man såg på den kristna tron. Mycket 

av det andra århundradets litteratur har gått förlorad, ofta på grund av av att när dokumenten 

blivit slitna så ansågs deras innehåll hunnit bli förlegat eller rent av kätterskt. Därför ansågs de 

flesta inte värda att kopiera. (Hall, 1991, s. 48) 

Apologeterna menade på att kristendomen var svaret på filosofernas sökande efter sanningen. 

Begreppet Logos (ordet) fördes in i kristendomen bland annat för att förklara Jesu natur och 

gudomlighet. Logos betyder både ”ord” och ”orsak” eller ”rationalitet”. Jesus förklarades vara 

Logos som fanns med vid skapelsen och även vid inkarnationen. Vissa filosofer konverterade 

till kristendomen, till exempel Justin Martyren, och tog då med sig sina filosofiska tankar in i 

kristendomen vilket ytterligare förstärkte idén om Jesus som Logos. (Rusch, 1980, ss. 4-5)   

Tanken om treenigheten uttrycks i en av Justins skrifter i vilken han beskriver vad de kristna 

gör under sina gudstjänster. Syftet med skriften var att bevisa att de kristna var oskyldiga till 

anklagelser om icke kristna religiösa ritualer: 

I Guds namn, Fader och Herre över universum, och i vår frälsare Jesu Kristi, och i den Helige 

Ande, tar de sedan emot rening med vatten… det uttalas i vattnet över honom Guds Faderns 

namn och Herren av universum; … och i Jesu Kristi namn, som blev korsfäst under Pontius 

Pilatus, och i den Helige Andes namn, som genom profeterna förutsade allt om Jesus, han som 

är uplyst blir tvättad ren. (Hall, 1991, s. 54)  

Irenaeus var biskop i Lyon omkring slutet av andra århundradet och byggde vidare den kristna 

teologin utifrån Apologeternas skrifter. Hans fokus låg på skapelsen och menade att endast 

Fadern, skaparen, låg bakom skapelsen och allts om existerar. Gud själv är inte skapad och är 

en enda till sitt väsen. För att förklara skillnaden mellan Fadern, Sonen och Den Helige Ande 

för Irenaeus in begreppet ekonomi, genom vilken Gud manifesteras. I Irenaeus ekonomiska 

treenighet har Gud Fadern rollen som det gudomliga överhuvudet. Fadern har till sitt 

förfogande Sonen och Anden vilka ses som Faderns händer. Sonen är ordet eller orsaken, det 

vill säga Logos, medan Anden har rollen som visheten. (Rusch, 1980, ss. 8-9) 

Arianismen ansåg att Sonen inte är Gud 

Arius, presbyterianen från Libyen, låg bakom rörelsen arianismen som växte fram under 200- 

och 300-talet. Han spelade en central roll i en av de mest konfliktfyllda perioderna kring 

treenigheten, vilket präglades av teologiska debatter och personliga fejder mellan biskopar och 

teologer. Även politik spelade en avgörande roll i den religiösa konflikten eftersom de 
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romerska kejsarna var beroende av en enad kyrka för att behålla ett enat romerskt rike (Rusch, 

1980, s. 17). 

Arius var angelägen om att presentera den kristna tron på ett intellektuellt sätt som kunde 

förstås av samtiden vilken var influerad av grekisk-romersk filosofi. För att kunna åstadkomma 

detta var han tvungen att ta sig an ett problem som Platon debatterat, vilket handlade om Guds 

natur. Platon beskrev Gud som evig och omöjlig att till fullo känna, och utifrån den 

beskrivningen ansåg Arius att Jesus Kristus omöjligen kunden ha samma status som Gud. Jesus 

kunde ju de kristna känna eftersom man kunde läsa om honom och hans liv och gärning i 

Bibelns evangelier. Arius resonerade att eftersom Gud är allsmäktig så måste Kristus komma 

efter och vara något annat än Fadern även om vi accepterar att han skapades eller avlades innan 

allt annat i skapelsen. (MacCulloch, 2010, s. 213) 

Arius predikningar budskap var provocerande för dåtidens kyrka. Han betonade till exempel 

att endast Gud Fadern är evig och inte skapad, medan Logos alltså Jesus Kristus har en 

begynnelse vilket innebär att han är skapad och därmed varken evig eller gudomlig. Arius 

predikade vidare att Jesus inte känner Fadern fullt ut och att kraften som verkade i honom på 

jorden var begränsad i jämförelse med Faderns kraft. Titlarna ”Gud” och ”Guds son” fungerade 

som titlar. Enligt Arius var Jesus vare sig Gud eller människa fullt ut, utan snarare en halvgud 

och en människa som var mer felfri än vanliga människor. Resultatet av Arius predikningar var 

att gränsen mellan hedendom och kristendom blev otydlig. (Rusch, 1980, s. 17) 

Dokumentationen kring Arius budskap är omdiskuterad. Endast vissa av Arius egna skrifter är 

bevarade, varav de flesta av dessa sparades av hans kritiker i syfte att lyfta fram det mest 

kätterska i hans budskap. I vissa skrifter är han till och med felciterad eller feltolkad. Hans 

kritiker spred dessutom uttalanden som de tillskrev Arius, men vilka han i själva verket aldrig 

hade uttalat. Det mest kända falska uttalandet som spreds var: ”Det fanns en gång när han 

[Sonen] inte fanns” (Hall, 1991, s. 122), vilket anspelar på att Jesus Kristus är en skapad varelse 

och därmed lägre i rang än Gud Fadern. Dessutom ledde kontroversen kring Arius och hans 

budskap till splittring mellan personer, samfund och teologiska inriktningar vilket i efterhand 

har kommit att kallas för ”den Ariska kontroversen”, vilket är missvisande eftersom Arius själv 

inte var direkt inblandad i stridigheterna. Ett av hans brev, dikten Thalia, visar att Arius 

betraktade sig själv som konservativ och lydigt efterföljande sin biskops teologi. (Hall, 1991, 

s. 122) 

I Arius brev till Alexander av Alexandria får vi en bild av hans syn på relationen mellan Fadern 

och Sonen: 

Alltså finns tre hypostaser. Gud som är orsaken till allt är utan början, alena; men Sonen, avlad 

av Fadern, skapad och grundad före tidsåldrarna, var inte innan han blev avlad. Snarare Sonen 

avlad tidlöst före allting, fick ensam liv av Fadern. (Rusch, 1980, s. 31) 

Kyrkomötena i Nicaea och Konstantinopel  

Debatten och besluten som ägde rum vid kyrkomötena i Nicaea och Konstantinopel kom att 

spela en avgörande roll för kristenhetens syn på treenigheten under kommande århundraden. 
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Kyrkomötet eller konciliet i Nicaea ägde rum år 325. Kejsar Konstantin beslutade att 

sammankalla mötet för att göra slut på kontroversen kring treenigheten. Han bjöd personligen 

in till mötet, valde mötesplatsen utifrån platsens behagliga klimat med vilket han lockade 

deltagarna. Han informerade också deltagarna om att han personligen avsåg att närvara vid 

mötet för att ta del av diskussionerna. (MacCulloch, 2010, s. 215) 

Omkring trehundra biskopar deltog i mötet varav de flesta kom från den östra delen av 

romarriket. Dokumentationen från mötet är något bristfällig men de viktiga punkterna har 

dokumenterats. Av dokumentationen framgår att de deltagande biskoparna ganska snart 

indelade sig i tre grupper; Arius och hans anhängare, Arius motståndare inklusive Athanasius, 

blivande biskop i Alexandria, samt majoriteten av de östromerska biskoparna som var 

anhängare av den traditionella Logosläran och starkt kritiska till Arius lära. (Rusch, 1980, s. 

19) 

Mycket snart fattade konciliet ett nära enhälligt beslut om att Arius teologi var oacceptabel och 

skulle förkastas. Man beslutade Sonen är avlad och inte skapad, Sonen är sann Gud, det vill 

säga ”Gud” är inte en titel som han har förärats. Vid mötet fördömde man de som trodde att 

Fadern existerade innan Sonen eller att Sonen skapades eller kan förändras. Ytterligare ett 

beslut lades till av kejsar Konstantin själv och det var formuleringarna ”från Faderns substans 

(ousia)” och ”’homoousios’ med Fadern”. Ordagrant betyder dessa formuleringar ”av 

samma ’ousia’ (substans)”. Inget av kejsarens två tillägg var bibliska begrepp och antogs därför 

med viss tvekan under kyrkomötet.  

Konciliets slutsats kan sammanfattas med att Sonen fullt ut är Gud, en slutsats som alltså gick 

emot Arius och hans budskap. Ett annat resultat av mötet var att det innebar inledningen på en 

ny typ av relation mellan kyrkan och staten, vilket berodde på att mötet hade sammankallats 

och dirigerats av kejsaren. (Rusch, 1980, s. 20) 

Efter mötet återstod vissa oklarheter kring kejsarens tillägg av de icke bibliska begreppet 

homoousios. Oklarheterna hölls på is så länge kejsar Konstantin levde, men när han dog 

väcktes behovet av att lösa dessa återstående frågor. När den nya kejsaren Konstantius tog över 

makten och en ny biskop, Alexander, tog över vid kyrkan i Alexandria så hölls ett antal 

kyrkomöten där man försökte röra sig bort från den niceanska trosbekännelsen genom att mjuka 

upp formuleringar som var särskilt kritiska mot arianismen. Den nye kejsar Konstanius själv 

lutade mer mot arianismen. 

Kyrkomötet i Konstantinopel ägde rum år 381. Vid mötet antogs slutligen trosbekännelsen som 

hade arbetats fram i Nicaea, trots de tidigare försöken att gå över mot arianismens lära. 

Slutsatsen från mötet i Konstantinopel var alltså att kyrkan officiellt antog treenighetsläran, 

vilket innebär att Gud betraktas som ett gudomligt väsen vilket uppenbarar sig i tre skilda 

personer; Fadern, Sonen och Den Helige Ande. (Strindberg, Bibelfrågan treenighet, 2019) 

Trosbekännelsen som antogs vid mötet i Nicaea har numera namngivits efter kyrkomötet i 

Konstantinopel, det vill säga det är inte den så kallade nicaenska trosbekännelse vilken brukar 

uttalas i dagens kristna samfund (Hall, 1991, s. 130). Den ursprungliga trosbekännelsen som 

antogs vid Nicaea lyder så här: 
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Vi tror på en Gud, Fader, all-suverän, skapare av alla ting synliga och osynliga; och på en herre 

Jesus Kristus, Guds son, avlad av Fadern som den ende avlade, från Faderns substans, Gud 

från Gud, ljus från ljus, sann Gud från sann Gud, avlad, inte skapad, homoousios med Fadern, 

genom vilken alla ting kom att existera, tingen i himlen och tingen på jorden, som på grund av 

oss människor och vår frälsning kom ner och blev inkarnerad, gjord till människa, led, och 

uppstod på den tredje dagen, steg upp till himlen, kommer för att döma levande och döda; och 

på en Helig Ande. Och de som säger ’det fanns en gång när han inte fanns’ eller ’han fanns 

inte innan han blev avlad’ eller ’han började existera från intet’ eller som försäkrar att Guds 

Son är av en annan hypostas eller substans, eller varelse, eller ombytlig eller föremål för 

förändring, sådana förklarar den katolska och apostoliska kyrkan fördömda och separerade 

från kyrkan. (Rusch, 1980, s. 49) 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur treenighetsläran presenteras i tre nutida kristna 

samfund och i tre religionsläroböcker för högstadiet. Forskningsfrågorna som uppsatsen avser 

besvara är: 

1. Hur presenteras treenigheten på kristna samfunds webbplatser? 

2. Överensstämmer samfundens presentation av treenighetsläran med innehållet i 

religionsläroböcker i den svenska högstadieskolan? 
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2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom ämnet fokuserar på olika aspekter av treenighetsläran. Vid sökning i 

databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet (Digitala Vetenskapliga Arkivet, 2020) på sökord 

såsom ”treenigheten”, ”trinity” och ”council of Nicaea” återfinns ett antal träffar på 

forskningsartiklar, avhandlingar och studentuppsatser. 

2.1 Historiska och teologiska perspektiv 

Vissa studier lyfter fram det historiska perspektivet, det vill säga hur treenighetsläran har växt 

fram under de första århundradena. Det finns dokumentation som styrker hur processen gick 

till men det finns också stora luckor vilka gör att man kan ifrågasätta grunderna till varför vissa 

biskopar fick åtnjuta så pass stor auktoritet. Deras auktoritet vägde tungt när teologiska beslut 

om treenighetsläran skulle fattas till exempel vid kyrkomötet i Nicaea och har därmed fått stora 

konsekvenser för hur kyrkan har utformat sin teologi under senare tid. (Kelhoffer, 2011) 

Flera studier har en teologisk ansats där man utifrån Bibeln och andra religiösa och filosofiska 

skrifter undersöker Guds natur. En studie tar upp relationen och skillnaden mellan begreppen 

immanent treenighet och ekonomisk treenighet, vilka tidigare har avhandlats av de tyska 

teologerna Karl Rahner och Jürgen Moltmann (Kristoffersson, 2016). En avhandling tar upp 

viktiga tidsperioder för teologisk tolkning av nya testamentet, med fokus på tongivande 

teologer som Luther, Calvin, Westcott och Holtzmann. Utifrån respektive teologs synvinkel 

undersöker studien Guds väsen som det tas upp i det fjärde evangeliet. Resultatet visar att det 

finns både likheter och skillnader i de olika teologernas synsätt, när det gäller vem Gud är. 

Vissa av dessa skillnader är fortfarande föremål för debatt. Det fjärde evangeliet tar upp flera 

aspekter av treenigheten såsom att Gud uppenbarar sig själv i den förföljda och döende Jesus. 

(Larsson, 2001) 

2.2 Treenigheten i en modern samhällskontext 

Treenigheten i en nutida samhällskontext och nutida troendes syn på läran är en annan aspekt 

på ämnet som återfinns i tidigare forskning. En jämförande studie undersöker hur Svenska 

kyrkan-anställdas gudsbild stämmer överens med Svenska kyrkans bekännelseskrifter, bland 

annat de apostoliska och nicenska trosbekännelserna, och kyrkoordning. Analysen visar att 

Svenska kyrkans allmänna hållning är att Gud är treenig, att han är skapare, försonare och 

livgivare. De anställda vittnar om att de delar Svenska kyrkans syn på treenigheten och dess 

egenskaper (Maksimov, 2013).  

På ett liknande tema undersöker Ohlsson (2007) hur fyra aktiva bibelbrukare uppfattar 

treenighetens förankring i Bibeln. Frågor som de intervjuade bibelbrukarna får ta ställning till 

är bland annat om de anser att det finns bibelstöd för Jesu gudomlighet, tre personer i ett väsen 

och om den Helige Ande enligt Bibeln pekas ut som en tredje person i gudomen (Ohlsson, 

2007). 

Zeiler studerar doktriner kring Gud i både ett historiskt och nutida perspektiv, och han lyfter 

även in den kulturella och socio-politiska aspekten och dess betydelse för teologisk tradition 

och tolkning. Han menar på att teologiska diskussioner om exempelvis treenigheten aldrig äger 
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rum i ett vacuum, utan formas av sin tid och kontext. Studien bidrar till att fördjupa förståelsen 

för treenigheten och göra den mer relevant för dagens kontext (Zeiler, 2017). 

Treenigheten och Guds natur har också studerats utifrån feminism och könsstrukturer vilka är 

aktuella frågeställningar i dagens samhälle. En studie fokuserar till exempel på treenigheten i 

feministisk teologi (Johnson & Coakley, 2017) medan en annan jämför feminina och maskulina 

Gudsbilder i svenska samfunds nattvardsböner (Johansson, 2005).   

Ytterligare en studie analyserar treenigheten och dess symbolik utifrån ett skönlitterärt verk: 

Den Helige Ande i gummistövlar: Kristen treenighet i Neil Gaimans Oceanen vid vägens slut. 

Resultatet av den hermeneutiska textanalysen visar att det finns tydliga kopplingar till Bibeln 

och symboler kring treenigheten kan tydligt uttolkas i texten. Den symboliska treenigheten 

kunde härröras till den skönlitterära bokens tre huvudkaraktärer och deras karaktärsdrag 

(Renklint, 2018). 

2.3 Treenigheten i skolans religionsundervisning 

Treenigheten är synlig även i skolans värld eftersom kristendomen ingår som en del i den 

svenska skolans religionsundervisning. En uppsats undersöker hur kristendomen framställs i 

en lärobok i religion för högstadiet. Resultatet visar att läroboken främst fokuserar på konkreta 

beskrivningar av religionsutövarna, det vill säga de kristna både i dåtid och nutid, medan 

karaktären Gud och till viss del resterande delar av treenigheten, framställs på ett mer abstrakt 

sätt. En av slutsatserna i studien är att frånvaron av konkreta beskrivningar av Gud kan kopplas 

till läroplanens mål om en icke-konfessionell skola (Grenehed, 2017).  

Löfstedt menar på att treenighetsläran är central för hur de flesta kristna samfund uppfattar 

Gud, och därför finns en förväntan att läran ska tas upp i läroböcker i religionsämnet både för 

högstadiet och gymnasiet. Läran om en treenig Gud är svår att förklara för elever men är 

samtidigt mycket relevant eftersom den skiljer kristendomen från judendom och islam. För 

gymnasieelever är begreppet särskilt användbart eftersom de förväntas kunna identifiera 

skillnader i gudsuppfattningar mellan världsreligionerna (Löfstedt, 2019). 

Ett verktyg för analys av läroböckers presentation av treenigheten 

Löfstedt tar upp fyra aspekter som kan fungera som utgångspunkt vid analys av läroböckernas 

beskrivningar av treenighetsläran; Gud som person eller gestalt, förklaring av 

begreppet ”treenigheten”, användning av bilder samt användning av källtexter. 

Gud som person eller gestalt är enligt Löfstedt en beskrivning som vanligen brukar användas 

av kristna samfund i västerlandet, till exempel i det vanliga uttrycket ”tre personer i en gudom”. 

Begreppet person är däremot inte lika vanligt i läroböckernas beskrivningar, utan där dominerar 

istället ord som ” tre ansikten, tre gestalter, tre skepnader, tre former, tre sätt att visa sig, tre 

aspekter, tre uppenbarelser, tre sidor, tre delar, och tre enheter.” (Löfstedt, 2019, s. 139) 

Förklaring av begreppet ”treenigheten” är enligt Löfstedt inte någon självklarhet i 

läroböckerna, och han menar på att författarna ibland medvetet undviker att förklara begreppet 

för att undvika att hamna i teologiska felaktigheter. Istället förenklar man genom att kalla läran 
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för ”trosbekännelsen” eller lyfter fram att läran är mystisk och inte helt logisk i våra dagar. 

(Löfstedt, 2019, s. 144) 

Användning av bilder är enligt Löfstedt ett sätt för läroboksförfattarna att försöka förklara 

begreppets betydelse. Den vanligaste bilden är en triangel som visar hur de tre personerna i 

treenigheten förhåller sig till varandra. Nackdelen med denna bild är att den kan tolkas som att 

den symboliserar en syn på treenigheten som förkastades av teologerna under lärans framväxt, 

nämligen synen att Sonen bara är ytterligare en sida av Gud. En variant av triangeln är den så 

kallade treenighetens sköld där det istället för sidorna är triangelns hörn som har rubrikerna 

Fadern, Sonen och Den Helige Ande. 

Längs linjerna som formar triangelns sidor står det ”är inte”, för att förtydliga att Fadern är 

inte Sonen, och Sonen är inte Anden, osv. I triangelns mitt finns en fjärde punkt, 

märkt ”Gud”, och linjer dras till denna mittpunkt från triangelns tre hörn. Längs dessa linjer 

står det skrivet ”är”, så vi kan läsa Fadern är Gud, Sonen är Gud och den Heliga Anden är 

Gud. Denna bild har använts för att förklara förhållandena mellan de tre personer i 

treenigheten sedan 1200-talet, kanske även tidigare. (Löfstedt, 2019, s. 145) 

Användning av källtexter är ett alternativ till generella sammanfattningar eller kontroversiella 

bilder. Genom att hänvisa till annan litteratur kan vetgiriga elever läsa mer och lära sig att 

kritiskt granska källor. Bland sådana källtexter finns även Bibelns texter, vilka enligt Löfstedt 

har ett enklare språk än det krångligare fackspråket som användes under de århundraden när 

trosbekännelserna formulerades. (Löfstedt, 2019, s. 144) 
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3. Metod och källkritik  

Den här uppsatsen undersöker hur treenighetsläran presenteras på kristna samfunds 

webbplatser och i högstadiets religionsläroböcker. Studien bygger på en jämförande textanalys 

där jag har jämfört hur läran tas upp och beskrivs i de olika källorna.  

Den valda metoden innebär både för- och nackdelar. Användningen av sekundärkällor har 

underlättat sökning och tillgång till material för uppsatsen, och det underlättar även för läsare 

som själva vill söka upp och fördjupa sig i källmaterialet. En nackdel med att endast undersöka 

publika webbplatser för att få en bild av nutida samfunds syn på treenighetsläran är avsaknaden 

av djupare förklaringar till respektive samfunds synsätt. Ett alternativ hade varit att exempelvis 

intervjua företrädare för de olika samfunden för att ställa följdfrågor om informationen som 

presenteras på webbplatserna, alternativt intervjua medlemmar i samfunden för att få en bild 

av hur tron på treenigheten tar sig i uttryck i deras personliga tro på Gud.  

På samma sätt hade intervjuer med läroboksförfattare, eller kanske lärare och elever, gett en 

mer fördjupad förståelse för hur treenigheten faktiskt lärs ut och uppfattas i skolans värld. 

Intervjuer skulle kunna utgöra underlag för vidare studier i ämnet.  

3.1 Elektroniska källor 

Jag har gått igenom olika samfunds publika webbplatser för att undersöka hur dessa betraktar 

och presenterar treenigheten. I vissa fall har jag också undersökt relaterade webbplatser för att 

hitta kompletterande information. Urvalet har gjorts för att spegla olika typer av samfund; 

Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och Pingstkyrkan, varav den sistnämnda får representera de 

svenska frikyrkosamfunden.  

På Svenska kyrkans och Katolska kyrkans webbplatser har jag använd sökorden ”treenig” 

samt ”treenighet”. Vid sökning utifrån samma sökord på Pingstkyrkans webbplats fick jag inga 

träffar. Däremot fanns den eftersökta informationen under rubriken ”Frågor och svar” kopplade 

till samfundet. 

Svenska kyrkans webbplats innehåller mycket utförlig information om hur samfundet ser på 

kristen tro, på Guds väsen och andra aspekter. Här ges utrymme både för 

paraplyorganisationens uttalanden, vilka förstås förväntas genomsyra alla församlingar som är 

knutna till samfundet, men också till enskilda stift och deras programförklaringar. Under frågor 

och svar återfinns personligt formulerade och ibland mycket utförliga frågeställningar som 

besvaras på minst lika utförligt sätt av präster i olika stift. På så sätt ges både en bred och djup 

bild av samfundets syn på treenigheten och även hur enskilda präster ser på frågan. 

Katolska kyrkans webbplats ger en mer begränsad bild av hur samfundet ser på treenigheten, 

jämfört med Svenska kyrkan. Informationen bedöms dock som fullt tillräcklig för att man ska 

få en bild av hur treenighetsläran passar in i teologin och vilken vikt den tillskrivs för kyrkan 

och för den enskilde. Viss kompletterande information har jag hittat på webbplatsen för den 

katolska katekesen samt på webbplatsen katolik.nu. 
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Pingströrelsens webbplats ger utförlig information om rörelsen och dess tro under rubriken 

Frågor och svar. Tyngdpunkten ligger på rörelsens ursprung och hur den skiljer sig, och liknar, 

andra samfund när det gäller treenigheten och andra religiösa frågor. 

3.3 Läroböcker i religionskunskap 

Tre olika läroböcker i religionskunskap för högstadiet har analyserats i syfte att undersöka om 

de tar upp treenighetsläran inom ramen för religionen kristendom: Utkik 7-9 Religion (Olofsson 

& Uppström, 2014), Religion 3 (Högberg & Sundqvist, 2005) och Religion (Arlebrand, 

Olofsson, & Uppström, 2002). Vid genomgång av böckerna har jag letat efter 

begreppet ”treenighet” men även efter beskrivningar av Gud och hans karaktär, samt 

karaktärerna Fadern, Sonen och Den Helige Ande.  

3.1 Textanalys  

I min analys av webbplatsernas och läromedlens texter har jag utgått från Löfstedts fyra 

utgångspunkter; Gud som person eller gestalt, förklaring av begreppet ”treenigheten”, 

användning av bilder samt användning av källtexter. Utifrån dessa fyra aspekter har jag sorterat 

in de beskrivningar som jag har funnit av treenigheten i de undersökta källorna. Därefter har 

jag jämfört beskrivningarna för att upptäcka likheter och skillnader mellan webbplatsernas 

respektive läroböckernas beskrivningar. I förekommande fall har även likheter och skillnader 

mellan respektive webbplats samt respektive lärobok noterats. 
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4. Treenighetsläran inom kristna samfund idag 

Treenighetsläran är central inom dagens kristendom vilket kommer till uttryck både muntligt 

under gudstjänster men också skriftligt. På sina publika webbplatser beskriver samfunden sin 

tro och sin syn på olika trosbegrepp, däribland treenigheten.   

4.1 Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan presenterar sig som ett evangelisk-lutherskt trossamfund vilket består av flera 

församlingar och stift (Svenska kyrkan [a], 2018). På Svenska kyrkans webbplats finns många 

uttalanden om treenigheten och hur samfundet ser på läran. Det syns till exempel i 

trosbekännelserna som finns publicerade i fulltext, men även ytterligare trosförklaringar från 

Svenska kyrkan som samfund och från enskilda lokala församlingar inom Svenska kyrkan. 

Man kan också hitta enskilda prästers svar på frågor från individuella frågeställare. 

Svenska kyrkan förklarar på sin webbplats att det finns tre bilder av Gud som är gemensamma 

för världens kristna. Det är bilderna av Gud som Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Att Gud 

på detta sätt är tre personer har kristna varit eniga om och hållit fast vid sedan 300-talet. På 

webbplatsen förklarar kyrkan att begreppet ”treenig Gud” syftar på dessa tre personer, Fadern, 

Sonen och Den Helige Ande. De tre personerna är en Gud i fullständig gemenskap, samtidigt 

som de verkar var och en för sig. Det resonemanget förtydligas genom liknelsen om hur vatten 

kan betraktas på tre olika sätt, i flytande-, gas- eller fast form. (Svenska kyrkan [b], 2018) 

Svenska kyrkan använder olika bilder för att illustrera treenigheten, till exempel bilden som 

visar hur en nybliven pappa försiktigt pussar sitt nyfödda barn på huvudet, en ikon föreställande 

Jesus, och en staty som föreställer en duva. (Svenska kyrkan [e], 2020) 

Treenigheten syns i trosbekännelserna 

Enligt Svenska kyrkan är treenigheten synlig i de två olika trosbekännelser som finns 

publicerade på webbplatsen. Den apostoliska är den vanligast förekommande inom Svenska 

kyrkan och den nedtecknades på 200-talet efter Kristus. Den niceanska trosbekännelsen 

formulerades år 325 men fick sin slutliga utformning vid konciliet i Konstantinopel år 381 efter 

Kristus. Svenska kyrkan beskriver en trosbekännelse som ”en slags sammanfattning av vår 

gemensamma kristna tro. Den enskilda tron kan se annorlunda ut eftersom tro är personligt, 

men när trosbekännelsen läses i våra gudstjänster får vi vila i vad vi gemensamt tror, trots de 

tvivel som kan finnas./…/ Trosbekännelsen talar om tron på: Gud Fader, Jesus, Guds son, Den 

Heliga Anden, Kyrkan, Livet efter döden.” (Svenska kyrkan [c], 2018) 

Fadern, den första personen i treenigheten, beskrivs som världens skapare men också som en 

förälder som älskar oss människor precis som en förälder älskar sina barn. Fadern beskrivs 

också utifrån 1 Johannesbrevet 1:5 som att ”Gud är ljus och att inget mörker finns i honom”. 

Sonen är den person i treenigheten genom vilken Gud kom närmare människorna tack vare att 

han lät sig födas till jorden i mänsklig gestalt. ”Han var Gud av evighet, men blev ett litet barn 

med namnet Jesus” (Svenska kyrkan [d], 2018). Jesus berättade för människorna om 

himmelriket, om vem Gud är och hur han vill att vi ska agera mot varandra. Jesus led döden på 

ett kors och uppstod till livet igen, en händelse som vi i våra dagar firar vid påsken. 
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Den Helige Ande är den tredje personen i treenigheten. Efter att Jesus återuppstått dröjde han 

sig kvar i 40 dagar bland människorna innan han återvände till Fadern. Innan han lämnade 

jorden lovade han att den Helige Anden, även kallad Hjälparen, skulle finnas kvar hos 

människorna. Svenska kyrkan förklarar också att Den Helige Ande fanns redan vid skapelsen 

och var med då Gud andades in liv i människan, vilket innebär att Den Helige Ande kan 

jämföras med luften vi inte kan leva utan. När vi döper oss får vi Den Helige Ande närvaro, 

stöd och kraft.  

Den apostoliska trosbekännelsen 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, 

himmelens och jordens skapare. 

Vi tror ock på Jesus Kristus, 

hans enfödde Son, vår Herre, 

vilken är avlad av den Helige Ande, 

född av jungfrun Maria, 

pinad under Pontius Pilatus, 

korsfäst, död och begraven, 

nederstigen till dödsriket, 

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 

uppstigen till himmelen, 

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 

därifrån igenkommande till att döma 

levande och döda. 

Vi tror ock på den helige Ande, 

en helig, allmännelig kyrka, 

de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 

de dödas uppståndelse och ett evigt liv. (Svenska kyrkan [c], 2018) 

Den Nicaenska trosbekännelsen 

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och 

osynligt är; 

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av 

Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, 

på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull 

har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och 

blivit människa; 

som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på 

tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns 

högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike 

icke skall varda någon ände;  

och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom 

som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och 

på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. 
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Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse 

och den tillkommande världens liv. (Svenska kyrkan [c], 2018)  

 

Treenigheten uttryckt i enskilda stift 

På Svenska kyrkans webbplats finner man även information om de olika stiften och hur dessa 

ser på kristen tro. I Stockholms stifts programförklaring kan man läsa att stiftets alla funktioner 

såsom biskop, domkapitel och stiftsfullmäktige ska ”vårda kyrkans tro, bekännelse och lära, 

hävda en kristen syn på människan och skapelsen”. Vidare förtydligas att ”Stockholms stift är 

en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig 

Gud.” (Svenska kyrkan [a], 2018) 

Individens tro på Gud 

Svenska kyrkan understryker att även om världens kristna är överens om vissa karaktärsdrag 

hos Gud så finns också områden där kristna inte är överens. Här uppmuntras individen att 

respektera olikheterna och att fokusera på att vara överens om trons kärna istället för dess 

detaljer. Eftersom tron på Gud är personlig för varje människa så finns ingen förutbestämd mall 

för vilken bild av Gud som är den rätta. Dessutom kan en människas bild av Gud förändras 

under en livstid eftersom bilden formas av de personliga erfarenheterna. Även människors 

gemensamma bilder av Gud kan förändras över tid. På sin webbplats frågar Svenska kyrkan 

vilken bild av Gud som läsaren har. ”Talar någon av de tre personerna Fader, Son och Helig 

Ande särskilt starkt till dig? Att utforska sin egen relation med Gud kan bli till en spännande 

resa. Du gör den på egen hand, eller tillsammans med andra.” För den sökande människan 

tipsar webbplatsen om bibelläsning, bön, deltagande i gudstjänster och samtal med andra 

troende. (Svenska kyrkan [b], 2018) 

Individens funderingar över treenigheten 

På Svenska kyrkans webbplats presenteras även frågor från individer vilka besvaras av en präst. 

En frågeställare ber om prästens förtydligande om treenigheten, vilken han under längre tid har 

försökt förstå. Några av svårigheterna som frågeställaren har svårt att förstå är till exempel det 

första budordet som säger att man inte ska ha några andra gudar jämte Gud själv, vilket gör att 

tre gudomar leder till avgudadyrkan. Trosbekännelsens andra del som uttrycker att Jesus är 

avlad av den Helige Ande innebär ju att Gud har avlat sig själv, vilket frågeställaren tycker är 

lite egendomligt. Han påpekar också att Jesu gudomlighet beslutades vid en omröstning vid 

konciliet i Nicaea år 325. Om den andra sidan hade vunnit omröstningen hade det inneburit att 

vår syn på Gud hade varit mer likt islams, där det finns en Gud medan Jesus betraktas som en 

av hans ej gudomliga profeter. Frågeställaren undrar om de flesta biskoparna vid konciliet 

röstade som de gjorde för att stärka sin egen makt. Dessutom undrar han varför man säger ”I 

faderns, sonens och den heliga andens namn” när det i själva verket borde räcka med att säga ”i 

Guds namn”. 

Prästen besvarar frågan mycket utförligt och detaljerat, vilket återges i sammanfattning i 

uppsatsen. Svaret inleds ödmjukt med att prästen betvivlar att någon människa helt kan förstå 
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innebörden i treenigheten. Vi kan helt enkelt inte fullt ut förstå Gud med vårt intellekt eftersom 

han är större än alla begrepp vi känner till.  

När det gäller det första budordet så är kristendomen en monoteistisk religion, vilket innebär 

att utgångspunkten är att det finns en enda Gud. Dilemmat blir då hur tron ska förhålla sig till 

Sonen och Den Helige Ande och samtidigt förbli en monoteistisk religion. Man kan se det som 

ett sätt att beskriva Guds väsen, vilken består av tre oberoende pusselbitar där helheten är 

inkluderad i varje del. De kristnas behov av att förstå vem Jesus egentligen var gav upphov till 

många debatter och teologiska strider, till exempel omröstningen i Nicea. 

När det gäller att Jesus är avlad av den Helige Ande så förklarar prästen att Jesus enligt 

trosbekännelsen inte har någon jordisk far. Det i sig kan ses som ett bevis på att Jesus inte var 

någon vanlig människa som blivit till på vanligt vid, utan han är Gud själv. Dessutom ger den 

niceaenska trosbekännelsen ledtrådar om att kristna även tror att Jesus fanns till vid tidens 

begynnelse, det vill säga att han inte är skapad. 

Uttrycket ”I Faderns, Sonens och den helige Andes namn” är enligt prästen ett sätt att uttrycka 

att kristna tror på en treenig Gud. Däremot gäller dagens stridigheter inte längre huruvida Gud 

är en eller tre, utan snarare könsaspekten på ”Fadern”. I dagens samhälle är en manlig gudsbild 

inte helt oproblematisk vilket gör att man hellre föredrar det könsneutrala ordet ”Gud” istället 

för ”Fadern”. Istället för den maskulina formen ”den Helige Ande” föredrar många den 

feminina formen ”den heliga Anden”. (Svenska kyrkan [d], 2018) 

4.2 Katolska kyrkan 

Katolska kyrkan är världens största kristna samfund med nära 1,3 miljarder medlemmar i hela 

världen (Katolska kyrkan [c], 2019). Treenighetsbegreppet är centralt även inom katolska 

kyrkan och Gud beskrivs som ”Fadern, Sonen och den heliga Anden, vilka utgör delar av 

samma gudom” (Katolik.nu, 2018). Fadern betraktas som den allsmäktige skaparen, Sonen 

som ”en gudomlighet som antog mänsklig gestalt på jorden”, medan Den Helige Ande ses 

som ”en slags kraft och föreningslänk mellan Gud och människorna” (Katolik.nu, 2018)  

Guds identitet 

På katolska kyrkans publika webbplats tydliggörs att Gud är större än vad vi kan förstå eller 

vad vi med vårt begränsade språk kan beskriva. Han har skapat hela universum och allt liv som 

finns där, han är fullkomligheten, sanningen och kärleken.  

Guds treenighet uttrycks som att Gud är ”en enda Gud men i tre personer: Fadern, Sonen och 

den helige Ande. Genom Guds kärlek dras vi in i treenighetens gemenskap.” (Katolska kyrkan 

[a], 2018). Vidare ställs frågan om Guds könsidentitet och här väljer Katolska kyrkan att 

uttrycka sig på samma sätt som Jesus, det vill säga man talar om Gud som ”Han” och ”Fader”. 

Man understryker samtidigt att Gud inte är bunden av kön eller etnicitet eftersom han är större 

än vad vi människor förmår att förstå. (Katolska kyrkan [a], 2018) 
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Synen på Fadern, Sonen och Den Helige Ande  

Enligt Katolska kyrkan är treenighetsläran central inom kristen tro, både hos protestanter och 

katoliker. Man tydliggör att treenigheten som begrepp inte nämns i Bibeln utan har sitt ursprung 

i teologiska stridigheter och ett möte i Konstantinopel år 381 efter Kristus. 

Treenighetsbegreppet och termerna Fadern, Sonen och Den Helige Ande var ursprungligen inte 

tänkt att tas bokstavligt och fungera som en teologisk lära, utan det var snarare ett sätt att 

försöka uttrycka något som var svårt att förstå.  

Treenighetsläran bygger på tanken om att Fadern, Sonen och Den Helige Ande utgör delar av 

samma gudom. Fadern betraktas som den allsmäktige skaparen och den första personen i 

gudomen. Sonen är Jesus Kristus och är den del i gudomen som antog mänsklig gestalt på 

jorden. Den Helige Ande är den tredje delen i treenigheten och fungerar som en kraft vilken 

länkar samman Gud och människorna. (Katolska kyrkan [b], 2018) 

I Katolska kyrkans katekes tydliggörs synen på treenighetsläran ytterligare:  

Treenigheten är en enda. Vi tror inte på tre gudar, utan på en enda Gud i tre personer. 

Treenigheten av ett och samma väsen. De gudomliga personerna delar inte upp den gudomliga 

enheten mellan sig, utan var och en av dem är Gud helt och hållet: Fadern är detsamma som 

Sonen, Sonen är detsamma som Fadern, Fadern och Sonen är detsamma som den helige Ande, 

det vill säga, när det gäller naturen en enda Gud. Var och en av de tre personerna är denna 

verklighet, det vill säga, den gudomliga substansen, det gudomliga väsendet eller den 

gudomliga naturen. (Katolska kyrkans katekes, 2019) 

Den personliga relationen till Gud uttrycks i nattvarden 

I varje katoliks liv är den personliga relationen till den treenige Guden central. Enligt Katolska 

kyrkan uttrycks den relationen framför allt vid mässan som äger rum på söndagar. Vid mässan 

får katoliken möta Gud och ta emot Kristus själv vid nattvardens utdelning av brödet och 

vinet. ”Kyrkans gemenskap och ledning ger oss det nödvändiga stödet till att forma vårt 

samvete så att vårt liv överensstämmer med Kristi vilja. Gemenskapen med den Gud som blivit 

människa för att rädda oss ger oss också mod i avgörande livsval; i öppenheten inför Gud kan 

vi lita på att aldrig bli övergivna, att vi aldrig är ensamma.” (Katolska kyrkan [a], 2018) 

Tron på Gud i vardagen 

På Katolska kyrkans webbplats beskrivs också hur tron på Gud kan komma till uttryck i en 

troendes vardag. Även här kan man mellan raderna urskilja synen på Gud och i viss mån synen 

på treenigheten.  

Tron på Gud beskrivs som en förvissning om att vi är älskade och beskyddade av Gud oavsett 

om vi stöter på motgångar och svårigheter i livet. Guds tio budord och kärleksbudet om att vi 

ska älska både Gud och vår nästa som oss själva är centralt, precis som strävan efter att se 

Kristus i våra medmänniskor och bemöta andra så som vi skulle ha bemött Kristus själv.  

Att tro på Gud beskrivs också som att vara en vän till Kristus och därmed att respektera Guds 

skapelse, samhället och omvärlden. Jesus betraktas som en konkret förebild i termer av att stå 

upp för sanningen och våga bli arg över orättvisor.  
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Bön beskrivs på webbplatsen som ett sätt att låta Gud bli en del av den troendes liv. Det framgår 

också att ”Kyrkans gemenskap och ledning ger oss det nödvändiga stödet till att forma vårt 

samvete så att vårt liv överensstämmer med Kristi vilja. Gemenskapen med den Gud som blivit 

människa för att rädda oss ger oss också mod i avgörande livsval; i öppenheten inför Gud kan 

vi lita på att aldrig bli övergivna, att vi aldrig är ensamma.” (Katolska kyrkan [a], 2018) 

4.3 Frikyrkan, Pingströrelsen 

Pingströrelsen är ett av de största frikyrkliga samfunden i Sverige med omkring 85 000 

medlemmar i ca 470 församlingar. På samfundets publika webbplats, under rubriken Frågor 

och svar, förtydligar man sin syn på Gud och treenigheten (Pingströrelsen, 2018). 

Något som kännetecknar Pingströrelsen och särskiljer dem till viss del från andra samfund är 

betoningen av en av de tre delarna i treenigheten, Den Helige Ande. Samfundet betonar den 

enskildes behov av att uppleva den Helige Andes kraft i sitt liv, en kraft som omsätts i handling 

genom exempelvis mission och socialt engagemang.  

Pingströrelsens ursprung och återuppväckande av andedopet 

Enligt Pingströrelsens webbplats startade den ”den internationella pingströrelsen” på den första 

Pingstdagen efter Jesu död och uppståndelse. Andedop och andliga upplevelser var den grund 

som hela dagens kristna kyrka vilar på och under kyrkans historia har det förekommit många 

så kallade förnyelserörelser vilka kan betraktas som synonyma med pingströrelser. 

Den svenska Pingströrelsen har sitt ursprung från en väckelserörelse som ägde rum i ett kapell 

på Azusa Street i Los Angeles 1906. Väckelsen kännetecknades av dopet i den Helige Ande 

vilket uttrycktes i tungotal, profetior, helanden och mirakel. Väckelsen spreds snabbt ut till 

många länder över världen, däribland till Sverige redan 1907. Väckelsen togs emot i de 

befintliga församlingarna men samtidigt väckte betoningen av den Helige Ande och tungomålet 

konflikter. Därför började nya församlingar startas vilka var öppna för detta nya fokus och så 

småningom antogs det gemensamma namnet Pingströrelsen. 

Synen på treenigheten 

På samfundets publika webbplats slår man fast att man har gemensamt med alla andra 

kyrkor ”tron på Gud Fadern som skapare, Jesus Kristus som vår frälsare, död och uppstånden 

för oss, och på den Helige Ande som livgivare och förnyare.” Dessutom betonas särskilt den 

Helige Ande och behovet av dennes kraft i varje kristens liv. Pingströrelsen betonar att kraften 

inte handlar om någon känsloupplevelse som ska behållas för varje individ, utan något som ska 

omsättas i handling och komma till gagn för andra människor. 

Samtidigt framhåller samfundet vikten av det egna andliga livet och relationen till Gud vilket 

uttrycks bland annat genom dopet i den Heliga Ande. Vid andedopet börjar den kristne att tala 

andra tungomål, vilket egentligen är ett ålderdomligt begrepp för språk.   

Pingströrelsen betonar också de andliga gåvornas funktion i kyrkan, något som framkommer i 

Bibelns beskrivningar av den första församlingen. 
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På sin webbplats används inga bilder för att illustrera treenigheten, utan här förekommer främst 

lite mer neutrala bilder såsom händer som läggs på varandra, en bild på en bibel och en som 

visar en mobiltelefon. (Pingströrelsen [a], 2020) 

Synen på Pingströrelsen kontra andra samfund 

Pingströrelsen startades egentligen inte för att det fanns något behov av ett nytt samfund. 

Tvärtom såg man vid den tiden att det behövdes många olika samfund och församlingar som 

kunde hjälpas åt att sprida evangeliet till människor. 

För att lyckas med detta ansåg man att alla kyrkor behövde mer om den Helige Andes kraft och 

de andliga gåvorna. Synsättet om andens gåvor togs dock inte emot i många samfund, vilket 

ledde till att ”pingstvännerna” inte kunde leva ut detta i de kyrkliga sammanhang de befann sig 

i. För att få utlopp för sitt synsätt bildades därför en helt ny rörelse. 

Enligt Pingströrelsens webbplats finns det här ursprungliga synsättet kvar än idag, det vill säga 

man anser att alla samfund bör få uppleva mer av den Helige Andes kraft för att bättre kunna 

sprida evangeliet till omvärlden. Alla samfund behövs med andra ord för den här uppgiften. 

Fortfarande ser Pingströrelsen behovet av det egna samfundet i områden där befintliga samfund 

inte förkunnar de sanningar som Pingströrelsen betonar, såsom Andens dop och gåvor. 
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5. Treenighetsläran i den svenska skolans religionsundervisning 

Treenighetsläran tas upp i alla tre läroböcker som har analyserats. I det här avsnittet 

sammanfattar jag de olika aspekter som tas upp i böckerna.  

5.1 Treenigheten som begrepp 

Alla läroböcker tar upp och förklarar treenigheten som begrepp. Olofsson och Uppström menar 

på att treenigheten kan illustreras med hjälp av en triangel:  

Enligt kristen tro finns det bara en Gud men han kan visa sig på tre olika sätt: som fader, son 

och helig ande. Detta brukar kallas treenigheten. Som symbol för detta brukar man använda 

en triangel. Hela triangeln motsvaras av Gud och varje sida av triangeln representerar då en 

av Guds tre olika uppenbarelser. (Olofsson & Uppström, 2014, s. 100) 

Olofsson och Uppström påpekar också att treenigheten har varit föremål för oenighet och 

tvister och att det finns grupperingar både inom och utanför kristendomen som inte accepterar 

treenighetsläran. Dessa grupper betraktar Jesus som en vanlig människa medan Den Helige 

Ande bara är Guds verktyg som han använder när han skapar (Olofsson & Uppström, 2014, s. 

101). 

Även Högberg och Sundqvist berör splittringen inom kristendomen vilken de menar har 

orsakats av olika sätt att tolka treenighetsläran men också av olika traditioner. Tvisterna har 

framför allt handlat om huruvida Jesus var Gud eller människa. Här finns vissa 

tolkningsskillnader mellan olika samfund. Inom ortodoxa kyrkan anser man exempelvis att 

Den Helige Ande utgår från Fadern, medan katolska kyrkan anser att Den Helige Anden utgår 

från både Fadern och Sonen. (Högberg & Sundqvist, 2005, ss. 74-75) 

Arlebrand med flera ställer frågan om Jesus var gudomlig, och ger svaret att lärjungarna säkert 

var övertygade om att Jesus var Messias och att han hade uppstått från de döda. Detta menar 

de är grunden för den kristna tron, men pekar samtidigt på att alla inte är överens om den 

grundtesen. Treenigheten nämns inte vid namn, men däremot tar författarna upp de lärotvister 

som så småningom utmynnade i 300-talets kyrkomöten där de kristna ledarna enades om 

gemensamma trosbekännelser. (Arlebrand, Olofsson, & Uppström, 2002, s. 154) 

För att symbolisera och förtydliga treenigheten använder läroböckerna olika bilder, till exempel 

Olofsson och Uppströms triangel som redan nämnts ovan. Även Högberg och Sundqvist 

använder en triangel för att symbolisera Gud, dock utan att förtydliga triangelns olika sidor. 

Deras triangel innehåller till skillnad från Olofsson och Uppströms ett öga och från triangeln 

utgår strålar i alla riktningar. Vid sidan om triangeln syns ordet ”Gud” (Högberg & Sundqvist, 

2005, s. 78). I övrigt förekommer i boken nästan uteslutande bilder som föreställer Jesus, 

porträtterad i olika situationer ur Bibelns berättelser. Exempel på sådana bilder är ett fotografi 

som visar en scen ur filmen Passion of the Christ där Jesus bär sitt kors längs vägen till sin 

egen korsfästelse, en målning som illustrerar Jesus när han lämnar sin grav, ett fotografi av en 

matta där hans porträtt är invävt i mönstret, och även en möjligen satirisk bild som visar Jesus 

prydd med nutida svenska partisymboler vilket Luleå stift ansåg vara hädiskt. (Högberg & 

Sundqvist, 2005, ss. 78-83) 
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Även Arlebrand med flera använder sig av bilder för att förtydliga treenigheten. En målning 

föreställer ögonblicket då Maria får besked av ängeln Gabriel att hon ska föda Jesus, Guds son. 

I målningens övre högra hörn syns en duva, som är tänkt att symbolisera Den Helige Ande. I 

bilden som visar hur Jesus döps av Johannes döparen visas Den Helige Ande återigen i form 

av en duva som sänker sig ned över de två männen i vattnet. I övrigt förekommer framför allt 

bilder som föreställer olika situationer ur Jesu liv, till exempel hans födelse, bergspredikan, 

Jesu promenad på vattnet, Jesus driver ut handlarna från templet, den sista måltiden, förhöret 

hos Pontius Pilatus och Jesu korsfästelse. Ytterligare en målning visar Jesus vid domedagen 

tillsammans med Maria, Johannes döparen, lärjungarna och ärkeängeln Mikael som väger de 

uppståndnas själar och avgör vem som kommer till himlen och vem som hamnar i helvetet. 

Slutligen visas en lite modernare och abstrakt målning som ser ut att föreställa Jesus hållande 

en yxa, med ett avhugget kors och olika statydelar i bakgrunden. (Arlebrand, Olofsson, & 

Uppström, 2002, ss. 138-156) 

5.2 Den kristna trosbekännelsen 

Med utgångspunkt i tvisterna kring den kristna läran, särskilt frågan om vem Jesus var och hans 

död och uppståndelse, tar alla tre böcker upp en eller flera av de kristna trosbekännelserna. 

Syftet med trosbekännelserna var förutom att precisera vem Jesus var även att avgränsa 

kristendomen från konkurrerande läror (Högberg & Sundqvist, 2005, s. 80). 

Både Olofsson och Uppström (2014, s. 100) samt Arlebrand med flera (2002, s. 157) nämner 

kyrkomötet som ägde rum på 300-talet, där de kristna samlades för att slutligen diskutera och 

enas i frågan. De slutsatser som man enades vid under kyrkomötet sammanfattades i en 

trosbekännelse. I båda böckerna citeras den apostoliska trosbekännelsen i sin helhet. Olofsson 

och Uppström förtydligar dessutom att trosbekännelsen är uppdelad i tre delar som handlar om 

Gud, Jesus och Den Helige Ande. 

Högberg och Sundqvist (2005, s. 80) samt Arlebrand med flera (2002, s. 157) nämner också 

att det utöver den apostoliska trosbekännelsen finns ytterligare en som är vanliga inom kyrkan; 

den nicenska trosbekännelsen.  

5.3 Gud – Fadern, Sonen och Den Helige Ande 

Alla läroböckerna förklarar på flera olika sätt vem Gud är enligt kristendomen. Enligt Högberg 

och Sundqvist (2005, s. 78) framträder Gud i tre olika gestalter och är tre och en på samma 

gång, vilket kallas för Guds treenighet. Gud har skapat världen och låtit Den Helige Ande bli 

en del av skapelsen.  

Författarna försöker förklara Guds olika karaktärer genom att knyta an till nutida troendes 

berättelser om hur de upplever sig möta Guds ande i kyrkan. Den starka närhetsupplevelsen 

kopplas ofta ihop med ett möte med Den Helige Ande, det vill säga med Gud själv (Högberg 

& Sundqvist, 2005, s. 78). En troende gymnasieelev som intervjuas berättar om sin egen 

relation till Gud: ”För mig är Kristus en levande Gud. Jag upplever att den helige Anden berör 

mig, när jag vänder mig till Gud.” (Högberg & Sundqvist, 2005, s. 71). Författarna försöker 

ytterligare konkretisera hur Guds tre olika gestalter relaterar till varandra: 



      25 
 

Gud kom själv till människan i form av Jesus. Genom Jesus Kristus befriades människan. 

Gud är som en god fader för sina barn. Gud, som är full av kärlek, förlåter. Var och en som 

vill närma sig Gud kan få kraft av den heliga Ande. Gud är, i alla sina uppenbarelser, kärlek. 

(Högberg & Sundqvist, 2005, s. 80) 

Fadern och Sonen 

Fadern nämns mycket sparsamt i de tre läroböckerna, utan fokus läggs i stället främst på Sonen, 

Jesus. Arlebrand med flera ställer frågan vad vi egentligen vet om Jesus. De menar på att vi 

kan lita på de historiska källor som säger att Jesus är en verklig person som har funnits och vi 

vet också att han avrättades genom korsfästelse. Därefter anser författarna att berättelserna går 

isär. Jesu lärjungarna var övertygande om att Jesus hade återuppstått, vilket kom att bli grunden 

för den kristna tron, men enligt författarna håller inte alla med om detta. (Arlebrand, Olofsson, 

& Uppström, 2002, s. 154) 

Kristendomens syn på Jesus skiljer sig från judendomens och islams (Högberg & Sundqvist, 

2005, s. 78). Olofsson och Uppström (2014, s. 100) presenterar inledningsvis Jesus som 

Messias, befriaren för det judiska folket. Jesu död och uppståndelse är centralt i den kristna 

tron, vilket författarna väljer att visa genom en vers ur Apostlagärningarna i Nya testamentet:  

Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde 

då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike.  

Apostlagärningarna 1:3 

I kristendomens begynnelse var de flesta kristna överens om att Jesus hade dött och uppstått 

och att detta var det viktigaste i den kristna tron. Samtidigt grodde ett visst tvivel och diskussion 

kring fråga, vilket var en av anledningarna till att Paulus skrev sina brev till församlingarna där 

han underströk det centrala i Jesu död och uppståndelse (Olofsson & Uppström, 2014, s. 100). 

Jesus död och uppståndelse är centralt i det kristna påskfirandet, då hoppet om uppståndelse 

även för de troende är i fokus (Högberg & Sundqvist, 2005, s. 70). Även Arlebrand med flera 

tar upp påskhögtiden och Jesu uppståndelse samt illustrerar detta med bibelversen ur 

Apostlagärningarna 1:3 (Arlebrand, Olofsson, & Uppström, 2002, s. 147). 

Genom sin död och uppståndelse upprättade Jesus ett nytt förbund mellan Gud och 

människorna (Arlebrand, Olofsson, & Uppström, 2002, s. 42). 

Högberg och Sundqvist (2005, s. 73) förklarar också att både Jesus själv och hans anhängare 

betraktade honom som Messias, den utlovade ”smorde” som profeten Jesaja hade förutspått 

skulle komma. Förr i Israels historia invigdes en blivande kung genom att han smordes med 

olja, och Messias är därmed ett begrepp som kan sägas vara liktydigt med ordet kung. På Jesu 

tid längtade det judiska folket efter att Messias skulle dyka upp och befria judarna från den 

romerska ockupationsmakten (Arlebrand, Olofsson, & Uppström, 2002, s. 136). 

Vidare förklaras att de kristna tror att Jesus är Guds son (Arlebrand, Olofsson, & Uppström, 

2002, s. 42), att Jesus betraktade sig själv som en viktig person med nära kontakt med Gud 

(Högberg & Sundqvist, 2005, s. 73), samt att Jesus enligt kristendomen är människa och Gud 

samtidigt (Högberg & Sundqvist, 2005, s. 73). 
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Den Helige Ande 

Den Helige Ande tas upp i mer sparsamma ordalag i alla tre läroböcker. Arlebrand med flera 

lyfter fram flera berättelser i Bibeln där Den Helige Ande spelar en viktig roll: Jesu mor, Maria, 

blev gravid genom helig ande, det vill säga en jungfrufödelse som ägde rum utan att någon 

människa (förutom Maria själv) var inblandad. När Jesus blev döpt av Johannes döparen så 

utspelade sig följande händelse: ”… och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka 

sig över honom. Och en röst från himlen sade: ’Detta är min älskade son, han är min utvalde.’ 

Matteus 3:16-17” (Arlebrand, Olofsson, & Uppström, 2002, s. 140). 

Pingsten lyfts fram som en kristen högtid vilken brukar förknippas med Den Helige Ande. 

Enligt Bibeln så samlades lärjungarna en tid efter Jesu död, och de hörde då ett dån från 

himmelen och tungor av eld placerade sig över deras huvuden. De fylldes av helig ande och 

började tala andra språk. Därefter begav de sig iväg för att predika evangeliet och bota sjuka 

precis som sin läromästare Jesus hade gjort (Arlebrand, Olofsson, & Uppström, 2002, s. 149). 

Högberg och Sundqvist lyfter fram Den Helige Andes roll i Bibelns texter. Enligt författarna 

tror många kristna att evangeliernas andliga budskap är sant, trots att de har författats av andra 

personer än Jesus själv. Dessa kristna menar att Den Heliga Ande har väglett evangeliernas 

författare och därför är deras innehåll inspirerat av Gud. Kristna fundamentalister anser att Gud 

har dikterat bibeln och att varje ord i den är sant (Högberg & Sundqvist, 2005, ss. 74-75). 

Pingströrelsen omnämns kort i en bok och författarna förklarar rörelsens fokus på den ena 

gestalten i treenigheten, Den Heliga Ande (Arlebrand, Olofsson, & Uppström, 2002, s. 183). 
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6. Analys av treenigheten på webbplatserna och i läromedlen 

Analysen bygger på Löfstedts fyra utgångspunkter; Gud som person eller gestalt, förklaring av 

begreppet ”treenigheten”, användning av bilder samt användning av källtexter. 

Gud som person eller gestalt 

Denna aspekt av analysen handlar om beskrivningen av treenighetens tre beståndsdelar, och 

huruvida den beskrivningen är konkret och personlig eller om mer abstrakta beskrivningar 

används. En konkret beskrivning är till exempel användningen av begreppet ”person”, medan 

en abstrakt beskrivning kan vara ord som ”gestalt”, ”form” eller ”uppenbarelse”. 

Samfundens webbplatser Läroböcker 

Svenska kyrkan talar om tre ”bilder” av Gud som är 

gemensamma för världens kristna. Gud beskrivs som 

tre ”personer”: Fadern, Sonen och Den Helige. 

Begreppet ”treenig Gud” syftar på dessa 

tre ”personer”. 

Svenska kyrkan förtydligar att fokus har förflyttats från 

frågan om treenigheten till mer samtida 

frågeställningar såsom Guds kön. Därför väljer man 

att tala om ”Gud” istället för ”Fadern” och ”Den heliga 

anden” istället för ”den helige ande”. 

 

Katolska kyrkan beskriver Gud som Fadern, Sonen 

och den heliga Anden, vilka utgör ”delar” av samma 

gudom. Gud är ”en enda Gud men i tre personer: 

Fadern, Sonen och den helige Ande.” 

När det gäller Guds könsidentitet väljer Katolska 

kyrkan att tala om Gud som ”Han” och ”Fader”, precis 

som Jesus gjorde. Samtidigt poängteras att Gud är 

större än vad vi människor kan förstå och därför är 

han inte bunden av kön eller etnicitet. 

Det personliga mötet med Gud och mottagandet av 

Kristus vid mässan lyfts fram, liksom att tron på Gud 

är detsamma som att vara en vän till Kristus vilken 

betraktas som en konkret förebild. Tack vare 

gemenskapen med den Gud som blivit människa 

behöver vi aldrig vara ensammaövergivna, att vi 

aldrig är ensamma. 

Bön ses som ett sätt att låta Gud bli en del av den 

troendes liv.  

Högberg och Sundqvist  förklarar treenigheten med 

att Gud framträder i tre olika ”gestalter” som är tre 

och en på samma gång. Gud kom till jorden i form av 

Jesus för att befria människan. Gud är som en god 

fader som älskar och förlåter sina barn. Den som vill 

närma sig Gud kan få kraft av den heliga Ande. Gud 

är kärlek i alla sina ”uppenbarelser”.  

Författarna lyfter fram Den Helige Andes roll som 

vägvisare och inspiratör till Bibelns texter. De kristna 

som tror att Bibeln är sann menar att Den Heliga 

Ande har väglett evangeliernas författare och därför 

är deras innehåll inspirerat av Gud.  

Jesus betraktade sig själv som en viktig person med 

nära kontakt med Gud. Enligt kristendomen är Jesus 

människa och Gud samtidigt. 

Författarna lyfter fram en troende 

gymnasieelevs upplevelser som ett konkret 

exempel på Guds karaktär: ”För mig är Kristus 

en levande Gud. Jag upplever att den helige 

Anden berör mig, när jag vänder mig till Gud.”  

 

Olofsson och Uppström nämner att vissa kristna 

grupper historiskt betraktade Jesus som ”en vanlig 

människa” och Den Helige Ande som Guds ”verktyg” 

vilket han använde vid skapelsen. 

Författarna presenterar Jesus som Messias, det 

judiska folkets befriare, och de pekar också på Jesu 

uppståndelse som centralt i den kristna tron.  

 

Arlebrand med flera pekar på trovärdigheten i de 

historiska källor som säger att Jesus är en verklig 
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Kyrkans gemenskap och ledning hjälper till att forma 

vårt liv till överensstämmer med Kristi vilja.  

 

Pingströrelsen beskriver de tre delarna i treenigheten 

var och en för sig. Gud Fader ses som skapare, 

Jesus Kristus som frälsare, och den Helige Ande som 

livgivare och förnyare. Man betonar särskilt Den 

Helige Andes kraft i den enskilde troendes liv och 

vikten av en personlig relation till Gud vilket kommer 

till uttryck bland annat genom dopet i den Helige 

Ande. 

historisk person som korsfästes, dock vet vi inte med 

säkerhet att han uppstod. De kristna tror enligt 

författarna att Jesus är Guds son. 

Jesus upprättade ett nytt förbund mellan Gud och 

människorna genom sin död och uppståndelse. 

Den Helige Andes roll tas upp: Jesu mor blev gravid 

genom helig ande, och han var också närvarande i 

form av en duva vid Jesu dop.  

 

Förklaring av begreppet ”treenigheten” 

Aspekten handlar om huruvida begreppet ”treenigheten” tas upp och förklaras i texten. I vissa 

fall förekommer enligt Löfstedt att läroboksförfattare ibland medvetet undviker att förklara 

begreppet för att vara på den säkra sidan och undvika felaktiga förklaringar. I sådana fall kan 

istället andra förenklade beskrivningar förekomma, såsom att författarna benämner läran för 

trosbekännelse eller pekar på det mystiska eller ologiska i läran.  

Samfundens webbplatser Läroböcker 

Svenska kyrkan förklarar att de tre personerna är en 

Gud i fullständig gemenskap, samtidigt som de verkar 

var och en för sig. Ett förhållande som liknas vid 

vattens olika aggregationsformer.  

Fadern beskrivs som den första personen i 

treenigheten, världens skapare, förälder och ljus. 

Sonen lät sig födas till jorden i mänsklig gestalt, han är 

evig Gud men blev ett litet barn, han dog och uppstod 

igen. Den Helige Ande är den tredje personen i 

treenigheten som fanns med vid skapelsen och 

andades in liv i människan. Han är hjälparen som blev 

kvar bland de troende efter Jesu himmelsfärd och 

genom dopet i Den Helige Ande är vi i Guds närvaro. 

Svenska kyrkan frågar också sina webbplatsbesökare 

om någon av de tre personerna talar särskilt starkt och 

uppmuntrar utforskning av den egna relationen till Gud.  

Som svar på en enskild troendes frågor om 

treenigheten svarar en präst att vi inte fullt ut kan förstå 

Gud. Men vi vet dock att kristendomen är en 

monoteistisk religion där treenighet är ett sätt att 

beskriva Guds väsen. Tre oberoende pusselbitar där 

helheten är inkluderad i varje del.  

Alla tre läroböcker tar upp och förklarar treenigheten 

som begrepp och även Guds tre delar. Jesus är den 

del i treenigheten som får allra störst utrymme, och 

Fadern den som får minst utrymme. 

Olofsson och Uppström lyfter fram de historiska 

stridigheterna kring läran och att oenigheterna 

främst rör om Jesus var Gud eller människa och om 

Den Helige Ande är Gud eller bara Guds 

skapelseverktyg.  

Jesus beskrivs som Messias, befriaren av det 

judiska folket. Jesu död och uppståndelse är central 

för den kristna tron. 

 

Högberg och Sundqvist menar på att stridigheterna 

under kristendomens tidiga århundraden har 

orsakats av olika traditioner och olika sätt att tolka 

treenighetsläran. Konflikterna handlade främst om 

Jesu gudomlighet, och här pekar författarna på 

skillnader som fortfarande kan urskiljas mellan 

ortodoxa och katolska kyrkan. 



      29 
 

 

Katolska kyrkan betonar att treenighetsläran är central 

både för protestanter och katoliker. Läran handlar om 

att Fadern, Sonen och Den Helige Ande utgör delar av 

samma gudom.  

Läran nämns inte i Bibeln utan har sitt ursprung i 

teologiska stridigheter och ett kyrkomöte århundradena 

efter Kristus. Man poängterar att treenighetsbegreppet 

och termerna Fadern, Sonen och Den Helige Ande inte 

var menade att vara en teologisk doktrin, utan snarare 

ett sätt att förklara något som var svårt att förstå.  

Fadern är den allsmäktige skaparen och den första 

personen i gudomen. Sonen är Jesus Kristus, den del i 

gudomen som antog mänsklig gestalt på jorden. Den 

Helige Ande är den tredje delen i treenigheten och 

fungerar som en kraft vilken länkar samman Gud och 

människorna.  

 

Pingströrelsen pekar på treenigheten som något de 

kristna har gemensamt. Man betonar särskilt Den 

Helige Ande och den enskildes behov av att uppleva 

den Helige Andes kraft i sitt liv.  

Pingströrelsen kännetecknas av dopet i den Helige 

Ande vilket uttrycks i tungotal, profetior, helanden och 

mirakel. Pingstväckelsen togs emot i befintliga 

frikyrkosamfund men väckte samtidigt konflikter på 

grund av betoningen av Den Helige Ande och 

tungomålet. 

 

Jesus död och uppståndelse pekas ut som centralt i 

kristendomen, vilket märks i påskfirandet. 

Författarna menar på att Jesus betraktade sig själv 

som en betydelsefull person som stod i nära kontakt 

med Gud, och att Jesus enligt kristendomen är 

människa och Gud samtidigt. 

Den Helige Ande pekas ut som en inspiration eller 

vägledare vilka de kristna tror har inspirerat Bibelns 

textförfattare.  

 

Arlebrand med flera menar på att lärjungarna 

troligtvis var övertygade om att Jesus var Messias 

och att han hade uppstått från de döda. Detta är 

centralt i kristendomen men samtidigt är inte alla 

kristna övertygade om detta. Treenigheten nämns 

inte vid namn i boken men författarna tar upp de 

konflikter vars uppgörelse vid kyrkomöten ledde till 

gemensamma trosbekännelser. 

Författarna menar att Gud har skapat världen och 

låtit Den Helige Ande bli en del av skapelsen. De 

pekar på att de historiska källorna som säger att 

Jesus var en verklig person som avrättades genom 

korsfästelse är trovärdiga. Det som hände därefter 

råder oenighet om, även om lärjungarna var 

övertygade om att Jesus hade återuppstått. 

Genom sin död och uppståndelse upprättade Jesus 

ett nytt förbund mellan Gud och människorna. De 

kristna förklaras tro att Jesus är Guds son.  

Flera berättelser i Bibeln lyfts fram där Den Helige 

Ande spelar en viktig roll: Jesu jungfrufödelse, Jesu 

dop och pingsten. 

Pingströrelsen omnämns kort för att illustrera att 

rörelsen särskilt fokuserar på en av gestalterna i 

treenigheten, Den Helige Ande. 

 

Användning av bilder  

Användning av bilder är ett sätt att förtydliga och illustrera vad ett begrepp betyder. Enligt 

Löfstedt är den vanligaste bilden för treenigheten i religionsläroböcker en triangel som visar 

hur de tre personerna i treenigheten förhåller sig till varandra. Bilder kan innebära en nackdel 

om den leder till felaktiga tolkningar som förkastats av kristna teologer.  
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Samfundens webbplatser Läroböcker 

Inte någon av de undersökta samfundens webbplatser 

innehåller särskilt många bilder som används för att 

illustrera treenigheten. 

Svenska kyrkan visar tre bilder som illustrerar de olika 

delarna i treenigheten. En av bilderna visar hur en 

nybliven pappa försiktigt pussar sitt nyfödda barn på 

huvudet, en bild visar en ikon föreställande Jesus, och 

slutligen avbildas en staty som föreställer en duva. 

 

Katolska kyrkans webbplats innehåller inga bilder som 

illustrerar treenigheten. 

 

Pingströrelsens webbplats innehåller 

uteslutande ”neutrala” bilder vilka inte illustrerar 

treenigheten, till exempel händer som lagts ovanpå 

varandra, en bibel och en mobiltelefon. 

Olofsson och Uppström illustrerar treenigheten med 

hjälp av en triangel. Triangeln symboliserar enligt 

författarna att den ende Guden kan visa sig på tre 

olika sätt, vilka tillsammans kallas för treenigheten. 

Triangeln i sin helhet är en bild på Gud medan de 

olika sidorna symboliserar antingen Fadern, Sonen 

eller Den Helige Ande.  

 

Högberg och Sundqvist använder en triangel som 

innehåller ett öga och med strålar som utgår i alla 

riktningar från centrum. Ordet ”Gud” visas bredvid 

triangeln. 

Författarna har för övrigt valt bilder som illustrerar 

Jesus och olika situationer ur Jesu liv. Dessutom 

visas en bild där Jesus är prydd med nutida 

svenska partisymboler. 

 

Arlebrand med flera har valt att använda två bilder 

där Den Helige Ande finns med symboliserad av en 

duva. För övrigt förekommer främst bilder som visar 

olika situationer ur Jesu liv. En målning visar Jesus i 

ett framtidsscenario vid den yttersta domen och 

ytterligare en bild visar en abstrakt bild av Jesus 

med yxa i hand bredvid ett avhugget kors. 

 

Användning av källtexter 

Aspekten handlar om att en textförfattare kan välja att hänvisa till källtexter istället för att 

använda sig av generella sammanfattningar eller bilder. Genom att hänvisa läsarna till 

källtexter kan dessa själva läsa mer i texter närmare ursprunget. Till källtexter i det här 

sammanhanget räknas bland annat Bibelns texter. 

Samfundens webbplatser Läroböcker 

Svenska kyrkan publicerar den Apostoliska och den 

Niceanska trosbekännelsen i fulltext. Förklaringen till 

detta är att treenigheten är synlig i trosbekännelserna.  

För den sökande människan tipsar webbplatsen om 

bibelläsning men även bön, deltagande i gudstjänster 

och samtal med andra troende. 

 

Alla tre böcker tar upp en eller flera av de kristna 

trosbekännelserna och nämner konflikterna och 

kyrkomötena kring hur den kristna läran växte fram.  

Olofsson och Uppström tar upp kyrkomötet på 300-

talet där trosbekännelsen tog form och förtydligar 

dessutom att trosbekännelsen är uppdelad i tre 

delar som handlar om Gud, Jesus och Den Helige 
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Katolska kyrkan pekar på Guds tio budord och 

kärleksbudet om att vi ska älska både Gud och vår 

nästa som oss själva, vilka båda återfinns i Bibelns 

texter.  

Hänvisningar görs även till Katolska kyrkans katekes 

som på ett lite mer detaljerat sätt beskriver samfundets 

syn på treenigheten. Till exempel att de gudomliga 

personerna delar inte upp den gudomliga enheten 

mellan sig, utan var och en av dem är Gud helt och 

hållet. 

  

Pingströrelsens webbplats hänvisar inte till källtexter 

när det gäller treenighetsläran. 

Ande. Den Apostoliska trosbekännelsen citeras i sin 

helhet. 

 

Högberg och Sundqvist tar upp syftet med 

trosbekännelserna vilket var att precisera vem 

Jesus var och samtidigt avgränsa kristendomen från 

konkurrerande läror. Både den apostoliska och den 

niceanska trosbekännelsen omnämns. 

Författarna citerar Bibeltexten ur 

Apostlagärningarna 1:3 vilken talar om Jesu död 

och uppståndelse.  

 

Arlebrand med flera nämner också kyrkomötet där 

trosbekännelsen formulerades. Den apostoliska 

trosbekännelsen citeras i sin helhet och den 

niceanska trosbekännelsen omnämns. 
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7. Diskussion och slutsatser 

Treenighetsläran har växt fram under en period på flera hundra år vilken har kantats av religiösa 

konflikter. Det är intressant att konstatera att inga kontroverser kring teologi och treenighet 

verkar ha förekommit vid kyrkans begynnelse, närmaste tiden efter Jesu död och uppståndelse. 

Istället rådde konsensus och enighet samtidigt som de kristna i romarriket led svår förföljelse 

för sin tros skull. 

Först efter att ett antal år förflutit verkar de första kontroverserna kring ämnet ha påbörjats. 

Under de första århundradena blev de kristnas teologi hårt ansatt både från judarnas religiösa 

ledare och från de grekisk-romerska filosoferna. Båda dessa var ju på sätt och vis målgrupper 

för de kristna i deras ansats att sprida evangeliet till alla folk. För att få dessa att acceptera 

evangeliet var det därför en nödvändighet att förklara dess innebörd på ett logiskt sätt som 

mottagarna kunde förstå. Det var samtidigt nödvändigt för de kristna att tydligt förklara sin tro 

och särskilja sig från både hedendomen och filosofernas ateism.  

När kristendomen blev statsreligion blev läget ett annat för de kristna då förföljelserna och 

tortyren lugnade ner sig och den nya religionen gavs en ny status. Samtidigt innebar detta att 

kejsaren och statsmakten fick en helt ny och närmare relation till kristendomen, vilket innebar 

större möjligheter för kejsaren att utöva makt och att hålla ihop sitt imperium med hjälp av 

religionen. Denna makt utövade kejsaren när han valde att kalla till kyrkomötet i Nicaea för att 

en gång för alla stilla striden kring treenigheten, och därmed även säkra sin makt och enigheten 

i imperiet.   

Ska vi döma utifrån läget i kristenheten ett par tusen år senare, det vill säga i vår nutid, verkar 

det som att kejsaren lyckades med sin föresats. Inte att hålla ihop Romarriket men däremot 

kristendomen som religion och dess syn på treenigheten. 

Nutida samfunds presentation av treenighetsläran 

Granskningen av de tre nutida samfundens webbplatser visar på att treenigheten verkar vara en 

självklarhet i dagens kristenhet. I presentationerna av treenigheten finner jag inga spår av 

invändningar mot den gängse uppfattningen och inga spår av någon debatt. Däremot en 

medvetenhet och ödmjukhet inför att enskilda människor kan ha en personlig Gudsuppfattning 

som avviker från kyrkans norm. 

Svenska kyrkan går mer på djupet i sina redogörelser och släpper fram enskilda prästers röster 

bland frågor och svar. Bland annat ett mycket utförligt svar på en fråga om just treenigheten. 

Beslutet att släppa fram enskilda röster medför ju en risk för att enskilda åsikter förs fram vilka 

kan avvika från kyrkans allmänna hållning. Tydligen är det en risk som Svenska kyrkan är 

villiga att ta. 

Katolska kyrkan i sin tur är något knapphändigare i sin information på webbplatsen. Här hörs 

inga enskilda röster utan tonen är mer allmän och speglar samfundets allmänna synsätt på 

treenigheten. Däremot går man in mer på djupet i den katolska katekesen vilken ligger på en 

separat webbplats. 
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Pingströrelsen särskiljer sig från de övriga två samfundet i och med att de lägger särskilt fokus 

på en del i treenigheten, Den Helige Ande. Dopet i Den Helige Ande, tungotal och andliga 

gåvor är något som Pingströrelsen anser vara bibliska och därför något som de anser bör få mer 

plats i alla kristna samfund. Rörelsen ser sig ha ett uppdrag att sprida detta både inom det egna 

samfundet men gärna även inom andra samfund. 

Det är svårt att via webbplatserna urskilja tydliga skillnader mellan samfundens syn på 

treenighetslärans innebörd. Det tydligaste resultatet är snarare att det råder total konsensus i 

frågan. De synliga skillnaderna handlar mer om tonen i presentationen, till exempel samfundets 

allmänna hållning kontra enskilda prästers, eller om att tonvikten läggs på någon viss aspekt 

av treenigheten, såsom Den Helige Ande, utan att man för den skull förkastar övriga delar. För 

att urskilja mer grundläggande teologiska skillnader hade studien behövt kompletteras med 

exempelvis intervjuer med samfundens företrädare. Om företrädarna hade ombetts besvara 

samma kompletterande och förtydligande frågor hade en tydligare jämförelse kunnat göras.  

Treenighetsläran i skolans läroböcker 

Analysen av de tre läroböckerna visar att läroboksförfattarna anser att treenighetsläran är något 

som kännetecknar kristendomen. Läroplanen för religionskunskap i grundskolan ställer krav 

på att eleverna ska kunna analysera olika religioner och även olika tolkningar inom dessa. Mot 

bakgrund av framväxten av treenighetsläran och att den i dagsläget återfinns på webbplatserna 

för tre olika samfund i Sverige, tyder det på att läroboksförfattarna är vakna för ett viktigt 

begrepp inom kristen tro som har debatterats och tolkats på olika sätt.  

Treenighetsbegreppet nämns uttryckligen i två av böckerna men förklaras om än underförstått 

även i den tredje boken. Lärans framväxt omnämns mycket kortfattat och kyrkans 

trosbekännelser presenteras som ett kvitto på att de kristna slutligen enades och striderna kring 

treenighetsläran stillades.  

Guds tre olika gestalter eller karaktärsdrag – Fadern, Sonen och Den Helige Ande – tas upp i 

alla tre läroböckerna. Fadern ges väldigt lite utrymme vilket skulle kunna förklaras av att 

treenighetsbegreppet är mycket abstrakt och svårt att förklara så snart man försöker fördjupa 

sig i ämnet. Troligtvis har författarna velat bespara högstadieeleverna från detta, och använder 

istället ordet Gud när det till exempel handlar om Guds roll i skapelsen.  

Sonen ges mycket stort utrymme och författarna pekar därmed ut det som de anser är kärnan i 

det kristna budskapet, nämligen Jesu död och uppståndelse. En viss koppling görs även mellan 

kristendomen och judendomen i och med att Jesus beskrivs som Messias, den utlovade kungen 

som det judiska folket väntade på. 

Den Helige Ande ges visst utrymme, kanske främst i beskrivningarna av gestaltens roll i 

jungfrufödelsen och skapelsen, men också som inspirationskälla till Bibelns texter och i de 

troendes gudsupplevelser. 

Utifrån analysen är det dock svårt att dra några slutsatser om den totala bilden av treenigheten 

som högstadieeleverna får ta del av. Lärarens frihet att använda kompletterande material går 

inte att väga in i den här studien.  
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Samfundens kontra läroböckernas beskrivningar av treenigheten 

Analysen visar att det finns både likheter och skillnader mellan samfundens och läroböckernas 

beskrivningar av treenigheten. 

Gud som person eller gestalt 

Här märks vissa skillnader mellan samfundens och läroböckernas beskrivningar av 

treenighetens beståndsdelar. Samfunden är tydliga i att använda begreppet ”person” och 

beskriver de tre personerna i konkreta ordalag såsom den personlig relationen med Gud, 

mottagandet av Kristus, Den Helige Andes kraft i den troendes liv, och att Gud är större än att 

vara bunden till kön eller etnicitet. Svenska kyrkan är det samfund som har mest ingående 

information om treenigheten på sin webbplats. 

Läroböckerna använder lite vagare begrepp som ”gestalt” och lägger störst fokus vid Jesus, 

medan Fadern och Sonen hamnar i skymundan. Jesus benämns som ”människa” eller ”person”, 

medan Den Helige Andes ”roll” som exempelvis ”Guds verktyg” tas upp. 

Förklaring av begreppet ”treenigheten” 

Samfunden förklarar treenigheten som begrepp och betonar också att läran är något som de 

kristna har gemensamt, även om de kan ha olika åsikter på andra områden. Samfunden 

beskriver också i olika grad ingående de olika personerna i treenigheten: Fadern, Sonen och 

Den Helige Ande. Svenska kyrkan och Katolska kyrkan har ”rangordnat” de tre personerna 

genom att kalla Fadern för den första personen i treenigheten, Sonen den andra och Den Helige 

Ande den tredje. Pingströrelsen utmärker sig bland samfunden i och med att man lägger 

särskild fokus på Den Helige Ande. 

Alla läroböcker tar upp och förklarar både treenigheten som helhet och dess beståndsdelar. En 

av böckerna nämner dock inte treenigheten vid namn utan uppehåller sig istället vid 

trosbekännelserna där treenighetens delar och den kristna trons kärna beskrivs. De går däremot 

inte in på samma detaljnivå som samfundens webbplatser utan nöjer sig med ytliga 

presentationer, framför allt av Fadern och Den Helige Ande. Jesus får däremot betydande 

utrymme när det gäller hans liv och hans avgörande betydelse för den kristna läran. 

Läroböckerna är noga med att källkritiskt lyfta fram vad vi med säkerhet vet baserat på 

historiska källor kontra vad vi inte kan vara säkra på. De menar att vi kan vara säkra på att 

Jesus var en verklig person som avrättades genom korsfästelse, medan det råder delade 

meningar om huruvida han uppstod från de döda. Den typen av kritisk hållning återfinns inte 

på samfundens webbplatser. 

Användning av bilder 

Samfundens webbplatser innehåller mycket få bilder överlag, och Svenska kyrkan är det enda 

samfund som använder bilder för att illustrera treenigheten.  

Läroböckerna innehåller ett stort antal bilder, varav två av böckerna innehåller en triangel i 

någon form vilken är tänkt att illustrera Guds karaktär och delarna i treenigheten. I övrigt 

återfinns ett par bilder av en duva vilken symboliserar Den Helige Ande samt ett större antal 

bilder föreställande Jesus. Antalet bilder på Jesus står i paritet med mängden text som handlar 

om honom.  
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Användning av källtexter 

Samfunden hänvisar i viss mån till källtexter. Svenska kyrkan visar till exempel båda 

trosbekännelserna i fulltext och uppmuntrar sökande människor att läsa Bibeln. Katolska 

kyrkan hänvisar till Guds tio budord och kärleksbudet vilka båda återfinns i Bibeln samt till 

den katolska katekesen. Pingströrelsen hänvisar däremot inte till källtexter kopplat till 

treenighetsläran. 

Läroböckerna tar upp en eller flera av de kristna trosbekännelserna, konflikterna och 

kyrkomötena. En bok citerar den apostoliska trosbekännelsen och en bok citerar en vers ur 

Bibeln. 

Mina egna reflektioner 

Min högst personliga reflektion som har växt fram under studiens gång är att treenighetsläran 

är ett mycket flummigt och svårbegripligt ämne. Debatterna och framväxten av läran är mina 

ögon hårklyverier där svåra begrepp och poetiska uttryckssätt gör det svårt att orientera sig i 

ämnet. Det försvårar också möjligheten att upptäcka likheter och skillnader i de olika synsätten 

som har ställts mot varandra under treenighetens kontroversiella tidsperiod.  

Det är sannolikt ämnets komplicerade karaktär som gör att läroboksförfattarna verkar undvika 

att ge sig in i några djupare förklaringar av begreppet treenigheten i sig. Istället ägnas mer 

uppmärksamhet åt personen Jesus och hans liv och gärning. Samfunden värjer sig dock inte 

utan försöker sig på att förklara, tydligast märks detta hos Svenska kyrkan där en präst svarar 

en enskild frågeställare inom ämnet. 

Något som fascinerar mig är att debatten och stridigheterna kring treenigheten verkar ha 

slocknat helt och märks inte alls av i våra dagar. Det väcker genast min nyfikenhet. Varför 

denna tystnad? Eller är det så att frågan istället lever vidare men under andra rubriker och i 

andra sammanhang. Tankarna leds för min del till samfund med en till viss del avvikande 

trosuppfattning, såsom Jehovas vittnen, vilken kännetecknas bland annat av synen på Jesus 

Kristus som ej gudomlig. Det som debatteras inom den erkända och ”ortodoxa” kyrkan idag är 

snarare frågor som ligger närmare dagens samhällsfrågor, såsom Guds könstillhörighet eller 

kvinnliga prästers legitimitet. 

Jag blev överraskad av att treenighetsläran togs upp så pass detaljerat i läroböckerna för 

högstadiet. Det är ett krångligt begrepp med en krånglig historia och inte en helt lätt match vare 

sig för läroboksförfattarna, lärarna eller eleverna att ta till sig och förstå. Det är dock positivt 

att det tas upp, med tanke på att det är en väl etablerad doktrin inom kristna samfund idag. För 

att leva upp till läroplanens krav anser jag det därför vara en nödvändighet att det finns med i 

religionsundervisningen.  

Rekommendation till fortsatt forskning 

För att fördjupa kunskapen om treenighetslärans plats i nutida kristen teologi rekommenderar 

jag att man utgår från primärkällor. Genom att intervjua företrädare för olika samfund eller 

medlemmar i samfundet kan man undersöka hur människor förhåller sig till treenigheten i sin 

personliga tro, hur läran tar sig i uttryck i gudstjänsten, i bönen, i vardagslivet osv. En annan 
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aspekt som är värd att undersöka vidare är hur debatten om treenigheten eventuellt fortsätter 

men i andra former och sammanhang. För att fördjupa förståelsen för hur treenighetsläran tas 

upp i skolan skulle läroböcker för gymnasieskolan kunna undersökas.  
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