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1. Inledning  
 

Människan har ett behov av att strukturera tillvaron. Detta kanske därför att det gör det lättare 

att förstå den komplexa verkligheten som hon är en del av. Tittar vi på världshistorien har 

människan indelat tiden i olika tidsepoker. Varje tidsepok har specifika drag som är 

utmärkande för just den tidsperioden. Bo Dahlin skriver i boken Om undran inför livet att vi 

alla föds i en kultur, ett språk, en världsbild där vi är verksamma i. Detta kallar han för 

livsformen. Dahlin anser att livsformen färgar vår förståelse av tillvaro och de funderingarna 

vi har kring livet.1

Det som är utmärkande för den livsformen som vi lever i är snabba och genomgripande 

förändringar som berör alla samhällssfärer. De förändringarna har en direkt påverkan på 

människans livsvillkor. Processen består av en rad olika förändringar som samspelar med 

varandra och tillsammans förändrar samhället i så hög grad som aldrig tidigare i historien.     

 

I det här arbetet vill jag lyfta fram två aspekter av den förändringsprocessen som kanske är de 

mest utmärkande dragen för vår livsform, nämligen pluralism och sekularisering.  

I NE2

I en tid av en påtaglig globalisering är de flesta processerna av global karaktär, inte minst 

sekulariseringen. Sekulariseringsprocessen har berört stora delar av världen, dock mest 

västvärlden. Sverige tillhör ett av de mest sekulariserade länderna i hela världen.  

 är begreppet sekularisering definierad som överföring av kyrkliga områden till världslig 

förvaltning. Med andra ord betyder det att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle men 

det innebär även en tilltagande likgiltighet för det religiösa i medborgarnas medvetande.  

Parallellt som det svenska samhället sekulariserades ändrade landet även sin demografiska 

karta. Från att ha varit ett i hög grad kulturellt och religiöst homogent samhälle förvandlade 

migrationen landet till ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. På bara några decennier 

har Sverige blivit en mötesplats för de flesta av världsreligionerna.  

 

                                                           
1 Dahlin. 2004, s. 13 

2 Nationalencyklopedin 
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Skolan är en bestående del av samhället som har många funktioner att fylla. Den är en 

offentlig miljö som alla kommer i kontakt med. Skolan är en kulturell mötesplats som 

återspeglar det övriga samhället. Alla större samhälleliga förändringar har en direkt påverkan 

på hur man lägger upp utbildningen på alla nivåer inom skolsystemet, inte minst de 

ovannämnda faktorerna, sekularisering och pluralism.  

1.1 Syfte   
 

År 1962 införde man religionskunskap som ett ämne i den svenska skolan. Idag är den även 

ett kärnämne. Syftet med det här arbetet är att redogöra för hur religionsämnet har påverkats 

av förändringar på Sveriges demografiska karta, d.v.s. landets mångkulturalism.  

Huvudfrågan som undersökningen kommer att kretsa kring och där betoningen kommer att 

vara är: Hur har den religiösa mångfalden påverkat religionskunskap i den svenska skolan?  

De frågeställningar som jag har utgått ifrån i min undersökning är:  

• Har det i läroböckerna skett en anpassning till det nya mångkulturella samhället? 

• På vilket sätt har kursböckerna anpassats till etnisk mångfald? 

• När skedde anpassningen? 

• Vilka skillnader syns mellan böckerna?  

 

I det här sammanhanget är det emellertid viktigt att påpeka att sekulariseringen och den 

kulturella pluraliteten är två fenomen som är svåra att behandla som helt skilda från varandra. 

Med tanke på detta kommer den här undersökningen även att belysa sekulariseringens 

effekter på religionsämnet.  
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1.2 Metod och avgränsning 
 

Med målet om att uppfylla undersökningens syfte valde jag att granska kurslitteratur, som en 

del av läromedel, för undervisning i religionskunskap. För att kunna identifiera eventuella 

förändringar i innehållet mellan de undersökta kursböckerna genomförde jag således 

jämförelsestudier där jag kontrasterade dessa mot varandra.  

Jag använde mig främst av kvantitativ undersökningsmetod, då jag granskade i vilka 

proportioner till varandra de olika religionerna presenterades i böckerna från olika årtal. 

Undersökningen har även inslag av kvalitativ undersökningsmetod eftersom jag utförde en 

analys av böckernas innehåll. 

I strävan om att formulera ett hanterbart undersökningsområde avgränsade jag min 

undersökning till att granska läroböcker för undervisning i religionskunskap på gymnasienivå. 

Med tanke på att man införde religionskunskapsundervisning i svensk skola på 60-talet, 

perioden då även landets demografiska utseende började förändras valde jag att belysa 

undersökningsperioden från 60-talet till 2000, en tidsperiod på 50 år. Vidare avgränsade jag 

undersökningen till två böcker per tioårsperiod, vilket betyder att undersökningen bygger på 

granskning av tio kursböcker för religionskunskap på gymnasienivå. Årtal och böcker som jag 

valde att utgå ifrån i min undersökning är;  

Idéer och händelser i religionens värld av Gunnar Hillerdal, utgiven år 1968. 

Religion och tanke av Harry Hermerén och Einar Lilja, utgiven år 1968.  

Vägar och livsmål av Rudolf Johannesson och Martin Gidlund, utgiven år 1974.  

Livsfrågor av Sven-Åke Selander, Nils Beltzén, Benkt-Erik Benktson, Yngve Bogren och 
Olof Pettersson, utgiven år 1979.  

Religionskunskap av Sten Rodhe och Erland Sundström, utgiven år 1985. 

Tro i tid och rum av Arne Löwgren, Bo Ahlberg och Lars Rydberg, utgiven år 1988. 

Religionskunskap för gymnasiet av Lars-Göran Alm, utgiven år 1997. 

Religionskunskap av Sten Rodhe och Bo Nylund, utgiven år 1998.  

Söka svar av Malin Mattson Flennegård och Leif Eriksson, utgiven år 2003.  

Relief – Livsvägar av Nils-Åke Tidman och Kerstin Walin, utgiven år 2008.   
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2. Bakgrund 
 

Med tanke på att tre nyckelord, för att inte säga de bärande orden, i den här undersökningen är 

mångkulturalism, sekularisering och religionsundervisning vill jag redogöra för begreppens 

innebörd samt ställa dessa i relation till varandra. Detta med målet att ge en bakgrund för det 

mångdimensionella problemområde där undersökningens syfte har sin utgångspunkt i.  

2.1 Mångkulturalism  
 

Daniel Andersson, lektor i religionsvetenskap och Åke Sander, professor i 

religionsbeteendevetenskap har skrivit boken Det mångreligiösa Sverige. I denna bok 

beskriver de kultur som summan av människans verklighetsuppfattningar, ideologiska 

övertygelser och sociala normer och sedvänjor samt hur dessa är manifesterade i formella och 

informella institutioner. Dessa innefattar kultur, språk, religiösa föreställningar, 

föreställningar om relationer mellan individer (med olika religiösa bakgrunder, etnicitet, kön, 

sexuell läggning, ålder och klass), äktenskaps-, socialisations-, kläd- och mattraditioner, 

konst, musik och normer. Människor som delar dessa egenskaper uppfattar också sig som en 

enhet, folk eller nation. Detta gäller även de som inte delar gemensamt territorium eller 

nationalstat. 3

Begreppet mångkultur, mångkulturalism eller multikulturalism är definierad i wikipedia som 

ett 

 

sociologiskt och kulturteoretiskt uttryck med flera betydelser. Tittar vi således på 

begreppet som ett beskrivande begrepp betecknar det ett förhållande där flera etniska grupper 

med olika kulturer medverkar inom samma politiska enhet. Vidare kan man se på 

mångkulturalism som på en ideologi där begreppet syftar på samma etniskt delade samhälle, 

men som ett normativt ideal. Synonymer eller närliggande begrepp till mångkulturalism är 

"etnisk mångfald" och "kulturell pluralism". 

 

                                                           
3 Andersson och Sander. 2009,  s. 47 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociologi�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Etnicitet�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Etnisk_m%C3%A5ngfald�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pluralism�
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Ursprungligen användes termen för att beskriva demografiska situationen i Schweiz 1957. 

Med tiden och i takt med migrationen började begreppet spridas under 1960-talet, framför allt 

i Västeuropa och USA. I dagens Sverige används således begreppet ”mångkulturell” flitigt i 

en rad olika sammanhang. Användning av ordet har emellertid en relativ kort historia i det 

svenska ordförrådet. Begreppet användes för första gången i en artikel i Dagens Nyheter år 

1974.4

2.2 Det religiöst homogena Sverige  

 

 

Historiskt sett har Sverige varit ett etniskt- och religiöst homogent samhälle. På grund av sitt 

geografiska läge har landet länge varit relativt isolerat och oberörd av utvecklingen på resten 

av kontinenten och världen. Detta resulterade i att landet urbaniserades och moderniserades 

senare än andra västeuropeiska länder.  

De ovannämnda faktorerna i samspel med den geografiska ”isolationen” gjorde att landet inte 

lockade emigranter i lika hög grad som andra västeuropeiska länder. 5 Dessutom förde landet 

från 1600-talet en politik som motverkade immigrationen och som var förtyckande mot 

minoritetsgrupper. Enligt Andersson och Sander såg man på andra religioner som en fara för 

nationen och utövande av andra religioner än den evangelisk-lutherska var förbjudet. Svenskt 

medborgarskap förutsatte även medlemskap i den svenska kyrkan. Andersson och Sander 

anser att Sverige kan ses som ett bra exempel på en etnisk nation.  Ovannämnda historiska 

förutsättningar kan vara en del av förklaringen till detta och att landets historia har präglats av 

en stark nationalism. 6

Utvecklingen i Europa på 1700-talet, i synnerhet franska revolutionen, påverkade emellertid 

även Sverige. Upplysningsidéer och liberalistiska tankar nådde landet och i samspel med 

pietismens och väckelserörelsernas påverkan bidrog till en förändring i samhället. 

Utvecklingen resulterade i att landet öppnade sig i högre utsträckning för nya idéer och 

tankeströmmar och grunden för en större tolerans skapades.                                                                                   

 

                                                           
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ngkultur 

5 Andersson och Sander. 2009,  s. 28  

6 Andersson och Sander. 2009, s. 31 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Schweiz�
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4steuropa�
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dagens_nyheter�
http://sv.wikipedia.org/wiki/1974�
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Ett utryck för den nya andan var en toleransedikt som utfärdades av Gustav III år 1781 och 

som innebar religionsfrihet för icke lutherska medborgare. Detta gällde främst katoliker och 

reformerta trosutövare. Redan 1782 fick även judar rätten till fri religionsutövning i 

Stockholm, Göteborg och Norrköping. År 1860 stiftades dissenterlagen vilken innebar att 

svenskar fick efter ”varningar och undervisning” lämna Svenska kyrkan. Villkoret var dock 

att man skulle ingå i något annat samfund som var godkänt av staten.  Fullständig 

religionsfrihet fick man emellertid inte förrän år 1951 då religionsfrihetslagen stiftades. Det 

blev då tillåtet att lämna svenska kyrkan utan att gå in i ett annat samfund. 7

2.3 Det mångkulturella Sverige 

 

 

Idag är Sverige ett mångkulturellt land. Enligt SCB uppgick folkmängden i landet till 

9 373 379 personer den 30 juni i år. Ökningen beror på två huvudfaktorer, ett ökat antal födda 

och en hög invandring som har pågått, i varierande grad, sedan andra världskriget. Idag 

uppskattar man att omkring av 20 procent av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund. 8

Muslimer, buddister, hinduer, judar är bara några av de stora folkminoriteterna som är en del 

av dagens Sverige. Närvaro av dessa folkgrupper har förvandlat landet till ett mångkulturellt- 

och mångreligiöst samhälle. Med målet att ge en bild av det nya Sverige ska jag i korta drag 

presentera dessa minoriteter.  

   

Människor med muslimsk kulturell bakgrund kom till Sverige framförallt efter andra 

världskriget. På 1960-talet var det mest muslimer från Turkiet och Jugoslavien som bosatte 

sig i Sverige. Orsaken till den här migrationen var framförallt arbetskraftsinvandring. Islams 

närvaro hade dock inte några märkbara effekter på landets livsåskådnings arena på den tiden. 

Det rörde sig om en relativt liten grupp muslimer som dessutom var sekulariserade, men även 

ganska ointresserade av integrationen i det svenska samhället. 9

 

 

                                                           
7 Andersson och Sander. 2009,  s. 29-30 

8 http://www.scb.se/Pages/Product____25785.aspx 

9 Svanberg och Westerlund. 2008, s. 236-237 
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Effekterna av islams närvaro blev dock kännbar först på 70- 80- 90- talet. Under den här 

perioden immigrerade stora grupper människor med muslimsk kulturell bakgrund till Sverige. 

Det rörde sig dock om en i hög grad heterogen grupp människor som kom från olika delar av 

världen, från olika språkområde, kulturer, traditioner samt sociala förhållanden. De stora 

grupperna var araber, iranier, turkar, kurder, jugoslaver, kosovoalbaner och somalier. 

Resultatet blev att på några decennier bosatte sig mellan 250 0000 och 400 000 muslimer i 

Sverige.  10

Buddister utgör en annan stor folkminoritet i Sverige, och även här rör det sig om en kulturellt 

heterogen grupp. Majoriteten av dem har dock asiatisk bakgrund. Man uppskattar att det finns 

mellan 15 000 – 20 000 asiatiska buddhister i Sverige och några tusen svenska konvertiter. 

Inom den här gruppen räknar man att det finns omkring 40 olika buddhistiska traditioner. 

 

11

På 70- och 80-talet började även en mera omfattande invandring av hinduer till Sverige. Idag 

räknar man att det finns 3000 - 7000 hinduer i landet. Även inom den här gruppen har vi 

mångfald av olika tolkningar och olika praktiker, speciellt med tanke på den idémässiga 

mångfalden inom hinduismen i dess traditionella miljö. 

 

12

Idag lever uppskattningsvis 14000 judar i Sverige. Invandringen av judar skedde främst under 

åren fram till krigsutbrottet 1939 och efter kriget. 

 

13

Närvaro av dessa tanketraditioner har lämnat tydliga spår på landets livsåskådningsarena. I de 

flesta svenska storstäder finns idag olika religiösa centrum som representerar dessa religioner. 

I det dagliga livet är närvaro av de olika tanketraditionerna representerad av människor 

tillhörande någon annan kulturell bakgrund än den svenska. I samhällets alla sfärer är den 

kulturella- och religiösa mångfalden påtaglig. Den storskaliga invandringen är en del av 

förklaringen till att Sverige har blivit ett segregerat samhälle. I förorter till de flesta av de 

svenska storstäderna finns idag invandrartäta bostadsområden. En del av svenska skolor har 

således blivit en mötesplats för de flesta av världsreligionerna.  

 

                                                           
10 Svanberg och Westerlund. 2008,  s. 237 

11 Svanberg och Westerlund. 2008,  s. 285 

12 Svanberg och Westerlund. 2008,  s. 272-273 

13 Svanberg och Westerlund. 2008,  s. 223 
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2.4 Sekularisering och den nya religiositeten  
 

I NE är sekularisering definierad som en process som innebär att religion får minskad 

betydelse i ett samhälle och för den enskilda medborgaren. I samband med naturvetenskapens 

frammarsch har de religiösa tolkningarna av tillvaro blivit ersatta av mer rationella 

förklaringar som har sin grund i vetenskapen. En sådan tankemässig ”paradigmskifte” har i 

sin tur lämnat tydliga spår på bl. a utbildningsväsendet som är en samhällelig och 

kunskapsförmedlande institution. 14

Den tyske sociologen Max Weber ansåg att västerlandets sociala och kulturella utveckling 

kunde beskrivas som en rationaliseringsprocess. I en tid som präglas av den tron att allting går 

att beskrivas utifrån vetenskapliga teorier är det lätt att dra slutsatsen att religiositeten har 

försvunnit, vilket är ett förenklat iakttagande. 

 

15

Den här problematiken uppmärksammades även av Andersson och Sander som menar att 

religiositetens uttrycksformer förändras i takt med att samhälle och kultur förändras.  

Karaktären av den sociala- och kulturella utvecklingen som har ägt rum i västerlandet de 

senaste decennierna är en bidragande faktor till en utspridd uppfattning om att religiositeten 

har försvunnit, när den egentligen har förändrats. 

 

16

Det här problemområdet belystes även av Kerstin von Brömssen som i sin doktorsavhandling 

” Tolkningar, förhandlingar och tystnader” skriver att ett fåtal svenskar bekänner sig till en 

kristen tro. Denna slutsats grundar hon på en undersökning av svenskarnas livsåskådningar 

som utfördes år 1998, och som sedan jämfördes med en liknande undersökning som gjordes år 

1986. Jämförande av dessa två undersökningar visar inte några större förändringar, utan båda 

påvisar att enbart ett fåtal svenskar bekänner sig som troende kristna. Däremot visade 

undersökningen att en stor del av personer som ingick i enkätundersökningen hade en 

obestämd gudstro, och hälften ansåg att Gud existerar inom varje människa, ej utanför. 

 

17

                                                           
14 http://www.ne.se/lang/sekularisering/303069 

 

15 Dahlin. 2004, s. 14-16 

16 Andersson och Sander. 2009,  s. 47 

17 Brömssen. 2003, s. 55-56 
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Religionssociologen Ulf Sjödin menar att ”detraditionaliseringen” av västvärlden ledde till att 

allt fler blir privatreligiösa. Detta har i sin tur lett till att en stor del svenskar söker sig utanför 

kyrkans ideologiska ramar. Detta betyder att religionens betydelse inte har minskat utan bara 

förändrats. Ulf Sjödins tolkning av svenskarnas attityd kan alltså beskrivas snarare som ”ett 

sökande efter trovärdiga och hållbara alternativ” vilka sker utanför traditionella religiösa 

system än som en sekulariserad hållning.18

Enligt Weber har rationalitetens utveckling inneburit stora framsteg i fråga om teknik och 

produktion. Dessvärre har den medfört en förlust för den existentiella grunden i människors 

liv. 

   

19

Många existentialister ansluter sig till Webers resonemang. En av dem var den österrikiske 

psykiatriker Viktor Frankl som menar att den här utvecklingen resulterade i en 

meningstomrum, som han kallar för existentiellt vakuum. Den moderna människan har 

alltsvårare att hitta någon mening med sitt liv. En del av förklaringen till den uppstådda 

situationen kan vara det faktum att de eviga livsfrågorna har försummats som en följd av att 

religionen förlorade sin specifika meningsgivande funktion. 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Sjödin. 2002, s. 30-32 

19Dahlin. 2004, s. 14-16 

20 Frankl. V. 2003, s. 97-98 
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2.5 Religionskunskap som skolämne 
 

År 1882 infördes en skolplikt i Sverige vilken kyrkan var huvudansvarig för. Skolans 

viktigaste uppgift var att förbereda eleverna för konfirmationsläsningen vilket medförde att 

undervisning i kristendom blev central. Denna religionsundervisning hade benämningen 

”Biblisk historia och katekes”.21 Gymnasieskolan var en plats för de pojkar som senare skulle 

ingå i prästerskapet. Detta präglade i sin tur undervisningen.22

År 1919 avskaffades katekesen som huvudlärobok i den svenska skolundervisningen. Trots att 

den socialdemokratiske ministern Värner Rydén markerade skolans självständighet i 

förhållande till kyrkan så fortsatte religionsundervisningen att vara en kristen 

traditionsförmedling där bibeln och kristen etik stod i centrum.

         

23

Undervisningen i allmänhet, i gymnasieskolan i synnerhet, fortsatte att präglas av en kristen 

tanketradition. Skolan var en plats där man lärde sig grekiska och latin och lärarkåren bestod 

till en stor del av präster. Kyrkans inflytande var stark och biskopen hade en roll som 

inspektor för gymnasieskolan ända fram till 1950- talet. 

    

24

Religionsfrihetslagen stiftades i Sverige år 1951 och detta hade en direkt påverkan på 

kristendomsundervisningens roll i den svenska skolan. Grundprincipen som utvecklades 

vidare under 1960-talet handlade om att religionsundervisningen skulle vara mer objektiv och 

medföra en större plats för undervisning i andra religioner och livsåskådningar än den kristna. 

Dessutom utvecklades ett större intresse för undervisning om existentiella frågor samt frågor 

som rör etik och moral.

 

25

 

  

                                                           
21 Hartman. 2000, s. 214-217 

22 Hartman. 2000, s. 227-228 

23 Svanberg och Westerlund. 2008,  s.377 

24 Hartman. 2000, s. 227-228 

25 http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap 
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Det som är viktigt att påpeka i det här sammanhanget är att religionsundervisningen i 

gymnasieskolan inte har varit lika omdiskuterad som religionsundervisningen för lägre 

stadier. Dessutom handlade diskussionerna snarare om frågan om det överhuvudtaget finns ett 

behov av religionsämnet i gymnasieskolan eller inte, än om undervisningens innehåll. 

Professorn i pedagogik Sven G Hartman menar att en del av förklaringen till att 

diskussionerna hade en sådan karaktär är det faktum att gymnasieskolan tidigare aldrig har 

varit obligatorisk.  

På 1990-talet utarbetades en ny läroplan och religionsämnet blev ett kärnämne i den svenska 

gymnasieskolan. Detta i sin tur innebar att undervisningen i ämnet blev obligatorisk för alla 

gymnasieprogram, vilket hade till följd att en mycket större grupp elever började undervisas i 

religionskunskap. 26

Den historiska utvecklingen som religionsundervisningen i gymnasieskolan har gått igenom, 

och som jag i korta drag presenterade ovan, indelar Hartman i fyra olika skeden.  

 

Den första skede relaterar han till den första gymnasieskolan som enligt hans beskrivning 

hade en yrkesförberedande karaktär för prästerskapet. Med tanke på detta hade en kristen 

undervisning en central roll i utbildningen.  

I mitten av 1800-talet skulle skolan uppfylla läroverkens krav och därför stod allmänna 

bildningsmål i centrum och kristendomsundervisningen skulle främja ett bärande kulturarv. I 

och med detta börjar den andra fasen i religionsundervisningen i gymnasieskolan.  

Under 1900- talet gick religionsundervisningen in sitt tredje skede där ungas 

personlighetsutveckling och den fasen i livet då de söker efter en egen livsväg betonades. 

Därför ansåg man att livsåskådningsstudier utgjorde en nyttig del i den perioden av deras liv. 

Som en följd av det resonemanget riktades fokus på religioner och livsåskådningar utifrån 

olika infallsvinklar i undervisningen. Detta med målet att stimulera eleverna att reflektera 

över religiösa, etiska och moraliska frågor som en del av det personliga ansvaret som 

medmänniska och samhällsmedlem.  

                                                           
26 Hartman. 2000, s. 228-229 
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I det fjärde och senaste skedet fortsätter man följa dessa riktlinjer, men betonar även ämnets 

viktiga roll i medborgarutbildningen. Detta enligt Hartman utgjorde en grund till att 

religionskunskap har blivit ett kärnämne och tillägger att medborgarutbildningen är en 

ofrånkomlig faktor i det nya mångkulturella samhället. 27

Utifrån den rådande samhälleliga situationen och villkor har skolverket utarbetat ett syfte för 

religionsämnet. Enligt ämnesplanenen för religionskunskap är ämnets syfte:  

 

Utbildningen i ämnet religionskunskap syftar till att ge möjligheter att reflektera över existentiella och 
etiska frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra 
tolkningar än den egna. Ämnet religionskunskap syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och 
traditioner inom olika religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, 
kunskaper och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Utbildningen ger därmed 
fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika religioner och livsåskådningar. 
Behovet av en medveten etik baserad på en i samhället allmänt accepterad värdegrund blir allt tydligare 
både för den enskilde och för samhället. Syftet med ämnet är att ge kunskaper om olika uppfattningar i 
etiska frågor, som möter den enskilde i samhället, analyserade i ett individuellt och ett socialt 
perspektiv.28

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Hartman. 2000,  s. 230 

28 http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap 
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3. Undersökning 

3.1 Läroböcker från 1960-talet 
 

 3.1.1 Bok 1: ”Idéer och händelser i religionens värld” från 1968 

 

”Idéer och händelser i religionens värld” är en bok från 1968 skriven av Gunnar Hillerdal. 

Boken är 217 sidor lång. Bokomslaget har en grå färg med tre bilder; en som representerar 

kristendom, den andra är en bild på Buddha och den tredje föreställer en man som arbetar på 

en fabrik. Den sista bilden hittar man även i kapitlet om personlig moral och samhällsetik.   

I förordet skriver författaren om hur man ska använda läroboken samt rekommenderar 

komplettering med ”bildband” och” stillfilm” m.m. Han tar även läroplanen till sitt stöd när 

han förespråkar att texter ur kristendomens historia ska läsas enligt överenskommelse mellan 

lärare och elev. Vad gäller främmande religioner så bör ett urval göras från de kapitel i boken 

som behandlar dessa.  

Boken är uppdelad i fem kapitel där den första heter ”Världsreligionerna i nutiden”. Det 

kapitlet rymmer 40 sidor och behandlar bland annat naturfolkens religioner, vilka han kallar 

för primitiva. Vidare gör han en analys av möte mellan dessa och västerlandets kultur. En 

större del av kapitlet ägnas åt att beskriva kommunismen som ideologi och religionens form 

och betydelse i kommunistiska stater. I detta kapitel tas även andra religioner upp så som 

hinduism, buddism, japans religioner, judendom och kristendom. Religionernas utbredning 

och livssyn beskrivs i detta kapitel. Författaren belyser också de största inriktningar inom de 

religionerna och den social- politiska situationen i de länder där dessa har majoriteten av sina 

anhängare. Kristendomen rymmer dock flest sidor och är även den religion som författaren 

jämför de andra religionerna med.   

De följande 29 sidorna tillhör kapitlet som heter ”Kristendomen i kamp med andra 

livsuppfattningar” och i denna fortsätter Hillerdal att jämföra kristendomens lära med andra 

religioner, men även livssyner så som existentialism, naturalism, biologism och humanism. 

Författaren presenterar också teodicéproblemet i det här kapitlet samt ställer olika 

frälsningsläror mot varandra. Forskning om kristendom och Jesus diskuteras samt filosofisk 

kritik av Guds tro i nutiden.  
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”Personlig moral och samhällsetik” heter det tredje kapitlet och berör olika livsfrågor så som 

sexualitet, familjeförhållanden, könsroller och arbetsliv. Demokratiska rättigheter framförs 

samt invandrarfrågor och internationella konflikter där bland annat krig som fenomen 

diskuteras. Detta kapitel är 29 sidor långt och innehåller ett fåtal ”fundera över” frågor.  

Kapitel 4 är det längsta kapitlet och rymmer 51 sidor som tar upp Kristendomens idéhistoria. 

Här tar evangelierna stor plats och även kristendomens framväxt beskrivs grundligt. De sista 

sidorna i kapitlet tar upp vetenskapens frammarsch och sekulariseringen samt dess påverkan 

på kristendomen. 

”Ur de icke-kristna religionernas idéhistoria” heter det sista kapitlet och behandlar idéhistoria 

från judendom, islam, hinduism, buddhism, kinesiska religioner och shintoismen. Dessa 

presenteras på 34 sidor med en ganska jämn fördelning.  

 

3.1.2 Bok 2: ”Religion och tanke” från 1968 

 

Harry Hermerén och Einar Lilja har skrivit boken ”Religion och tanke” som är utgiven år 

1968. Bokens omslag är blå och i mitten av denna finns en vit målning som ska föreställa eld. 

De första sidorna i boken är på en världskarta som visar på vart i världen de olika 

världsreligionernas finns. Boken är 395 sidor lång. 

I förordet diskuteras svårigheterna som författarna stötte på i samband med den nya 

läroplanen. Denna kräver nu att stoffet inte bara ska omfatta religion utan kräver att 

livsåskådningens hela område samt andra religioner än kristendom ska ta mera plats. 

Studiesättet påverkas också i och med att elever uppmuntras till egna reflektioner och 

upptäckter. Författarna menar att fakta om filosofi, etik och religion berör konstruerade 

frågeställningar vilka kan ställa stora krav på ungdomar och försvåra det objektiva studiet. 

Därför är denna bok enligt författarna utformad som en studiehandbok. Läraren ska 

tillsammans med eleven göra urval från denna beroende på studiemöjligheterna.  

De första 24 sidorna i boken ingår i kapitlet ”Livsinställning och Livsåskådning”. I denna 

diskuteras bland annat vad som innebär att vara en del av ett samhälle, lagar, moral, normer 

och begreppet livsåskådning. Ett antal sidor är tilldelade begreppet religion och olika 

förklaringar till begreppet.  



18 

 

Det andra kapitlet rymmer 63 sidor och heter ”Etiska och moraliska problem i nutiden”. 

Kapitlet inleds med en diskussion kring den katolska kyrkans minskande inflytande efter 

renässansen. Något annat som tas upp är hur synen på religion i Europa har förändrats under 

århundradena fram till marxismens tid och på vilket sätt denna tankebyggnad påverkade 

kristendomen. Den andra delen av detta kapitel behandlar olika sorters etik och moralfrågor 

och här nämns också en rad olika filosofers lära. Dessa följs upp av olika moralfrågor och 

reflektioner kring distinktionen mellan rätt och fel. I den sista delen diskuteras demokrati och 

diktatur samt den internationella samhörigheten.  

Kapitlet om kristendomen rymmer 140 sidor. Författarna beskriver här på ett utförligt sätt 

kristendomens framkomst och utveckling. Kapitlet tar också upp kristendomens situation 

under romantikens, liberalismens, naturalismens århundrade samt på 1800- talet. Till varje 

delkapitel tillkommer källskrifter. Kapitlet behandlar kyrkans roll i Sverige och separationen 

mellan kyrka och stat samt dess konsekvenser.  

”Religionen i livsåskådningsdebatten” är det kapitlet där religiösa åskådningar ställs mot 

vetenskapens sanningar. Här behandlas bland annat olika filosofers kritik mot kristendom och 

teodicéproblemet. 23 sidor är tillägnad detta kapitel.  

Kapitlet ”Andra attityder till de stora livsfrågorna” är 8 sidor långt och behandlar, naturalism, 

humanism och existentialism. 

Det sista kapitlet är tilldelat icke-kristna religioner. Förutom andra religioner tar detta kapitel 

även upp religiösa grundbegrepp och moderna religionsbildningar som exempelvis Jehovas 

vittnen. Judendomen är beskriven på 13 sidor, islam så som hinduism tar 19 sidor var, 

buddism 14 sidor, religioner i Kina 8 sidor och religioner i Japan 7 sidor. Detta kapitel 

avslutas med en diskussion där författarna jämför de olika religionerna med varandra utifrån 

olika perspektiv.  

Boken innehåller ett fåtal ”Att bearbeta” frågor till varje kapitel. 
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3.1.3 Sammanfattande analys av 60- tals böcker 
 

Den första boken från 60-talet har ett ganska nedstämt grått omslag. I denna bok står 

kristendomen i centrum. Det framgår tydligt att vetenskapen och sekulariseringen tenderade 

att uppfattas som ett hot vilket även syns på en av kapitlens namn Kristendomen i kamp med 

andra livsuppfattningar. I detta kapitel presenteras främst ideologier som existentialism, 

naturalism, biologism och humanism. Stor fokus ligger även på kommunismen och 

religionens betydelse i kommunistiska stater. Även när andra religioner presenteras fokuserar 

författaren på att beskriva de social-politiska situationerna för de olika länderna där dessa 

trosuppfattningar har sina anhängare. I och med detta ställer författaren religion i relation till 

politik på ett tydligt sätt. Även krig som fenomen uppmärksammas i boken vilket, enligt min 

uppfattning, kan bero på att boken är skriven två decennier efter andra världskriget. 

Icke-kristna världsreligioner som judendom, islam, hinduism och buddism är inbakade i ett 

och samma kapitel. Författaren gör ingen indelning i österländska och västerländska 

religioner och trots att kapitlet om icke-kristna religioner är relativt kort uppmanar författaren 

i förordet att ett urval av dessa bör göras. Boken Idéer och händelser i religionens värld visar 

på en tydlig distans från icke-kristna religioner. Förutom att de beskrivs väldigt kortfattat så 

beskriver författaren dessa, framförallt islam, på ett prövande och nedlåtande sätt. Författaren 

kallar islam för muhammedanism och de negativa aspekterna av traditionerna i mellanöstern 

(så som kvinnans underordnade ställning) förknippas starkt med islam. Författaren skriver 

således: ”Socialt sett utgör kvinnans underordnade ställning det största problemet. I 

århundraden har kvinnorna i många muhammedanska länder hållits i harem, avstängda från 

världen (det arabiska ordet harem betyder ”förbjudet”) och gått klädda i täta slöjor. ”29

En större tolerans visas emellertid för de icke-religiösa livsåskådningarna vilka även beskrivs 

som goda mottagare av den kristna läran. ”Existentialismen har för övrigt många varianter 

och företrädare, och det finns också former av en kristen existentialism.” 

 

30

                                                           
29 Hillerdal. 1968, s. 36 

 

30 Hillerdal. 1968, s. 78 
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Kapitlet om moral och samhällsetik relateras till sexualitet, familjeförhållanden, könsroller 

och arbetsliv. Etik och moral frågor i relation till den enskilde individen och dennes relation 

till livsfrågor uteblir.  

Den andra boken från 60-talet Religion och tanke uppvisar tydliga likheter med den första 

boken, men även några centrala skillnader. Bokens omslag är färgad i ljusare färger och 

boken är 170 sidor längre än den första boken som är på 217 sidor, någonting som inte 

påverkar likheten mellan böckernas innehåll. Även i denna bok uppmärksammas 

sekulariseringen och kyrkans minskade inflytande. Frågor kring etik och moral diskuteras, 

även i den här boken, mest i förhållande till det övriga samhället och livsfrågor som en aspekt 

av religion beskrivs kortfattat och ytligt. Istället relateras dessa till livsåskådningar som 

naturalism, humanism och existentialism vilka i denna bok behandlas i kapitlet under namnet 

Andra attityder till de stora livsfrågorna.  

Även i Religion och tanke står kristendomen i centrum. De icke-kristna religionerna tas upp i 

sista kapitlet där dessa beskrivs (i relation till kristendomen) på ett kortfattat och oreflekterat 

sätt. Trots att författarna i förordet betonar att en ny läroplan kräver mer plats åt icke-kristna 

religioner är dessa relativt vagt beskrivna i denna bok.  

Huvudskillnaden mellan böckerna utgivna på 60- talet är att den nedlåtande tonen gentemot 

icke-kristna religioner uteblev i boken Religion och tanke. En annan skillnad är att författaren 

i denna bok uppmanar eleven till egna reflektioner, till skillnad från boken Idéer och 

händelser i religionens värld.  
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3.2 Läroböcker från 1970- talet 

3.2.1 Bok 3: ”Vägar och livsmål” från 1974  
 

Boken ”Vägar och livsmål” är en bok utgiven 1974 på 332 sidor skriven av Rudolf 

Johannesson och Martin Gidlund. Omslaget är i en skiftande vit-blå färg utan några bilder. De 

första två sidorna är tillägnade förordet i vilken författarna lägger vikt på att hänvisa till hur 

man ska använda sig av boken. 

De skriver att de med syftet att bevara ”det organiska sambandet i kunskapsmaterialet” har 

valt att presentera de olika livsåskådningarna och religionerna som en helhet istället för att 

göra en uppdelning. De menar att man vid en tematisk uppläggning riskerar att skapa 

ofullständiga föreställningar vilka tenderar att inte bli förstådda i sitt egentliga sammanhang. 

Vidare påpekar författarna att läroboken aldrig kan bli fullständig och med tanke på detta bör 

eleverna stimuleras till frågor och diskussionsinlägg. Dessutom betonar de vikten av läsandet 

av originaltexter vilka kan betraktas som nyckeltexter till åskådningarna i fråga. Dessa finns 

bland annat i en studiehandledning som finns tillgänglig till boken.  

Det första kapitlet heter ”De mänskliga livsfrågorna” och är 25 sidor lång. Detta kapitel är 

indelat i två delar där den första presenterar existentiella frågor, olika livssyner, värden samt 

skillnaden mellan sakfrågor och värdefrågor. Den andra diskuterar ”den moderna människan” 

inför livsfrågor. Här redogörs även för sekulariseringen, vetenskapen samt den religiösa 

pluralismen.  

Det följande kapitlet är ”Etiska frågor” som rymmer 38 sidor. I denna framförs bland annat 

olika former av etik, olika moralfrågor samt politik och etik i relation till varandra.  

Det största kapitlet ”Nutidens religioner” har en inledande del där författarna redogör för olika 

religionsbegrepp samt presenterar de största skillnaderna mellan österländska och 

västerländska religioner. Delen om naturreligion är 14 sidor lång. Hinduismen är 19 sidor och 

buddhismen 23 sidor. Delen om ”Kinesisk inhemsk religion” är sammanfattad på 9 sidor och 

”Japans inhemska religion” på 4 sidor. Judendomen rymmer 19 sidor och islam 24 sidor. 

Kristendomen är beskriven på 109 sidor, vilket innebär en tredje del av boken. 
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”Några icke-religiösa livsåskådningar i vår tid” är ett kapitel på 24 sidor som tar upp olika 

värderingsfrågor samt redogör för tankesystem såsom humanism, naturalism, materialism och 

existentialism.  

Det sista kapitlet heter ”Aktuell religionsdebatt” där författarna diskuterar religion utifrån 

olika perspektiv samt tar upp olika filosofers- och psykologers kritik mot religion. Detta 

kapitel är relativt kort och rymmer 13 sidor.  

 

3.2.2 Bok 4: ”Livsfrågor” från 1979 

 

Boken ”Livsfrågor” är utgiven år 1979 och är skriven av Sven-Åke Selander, Nils Beltzén, 

Benkt-Erik Benktson, Yngve Bogren och Olof Pettersson. Boken är svartvit med titeln 

skriven i röda bokstäver. Omslaget visar en strof ur Wolf Biermanns dikt ”Uppmuntran”. 

Boken utgör 265 sidor.  

I förordet svarar författarna på frågor som; varför man läser religionskunskap, vad boken 

handlar om, för vem den är skriven samt hur man läser och använder boken. I denna del 

skriver författarna att religionskunskap som ämne är nu anpassad till det moderna samhället 

vilken ger mer utrymme åt andra religioner än den kristna. Med syftet att bredda och fördjupa 

sin egen livsuppfattning rekommenderar författarna diskussioner i samband med 

undervisningen.  

Det första kapitlet ”Vad är religion?” som är 11 sidor långt redogör för olika 

religionsdefinitioner och uttrycksformer. I detta kapitel förklarar författarna begreppet 

livsåskådning och tar upp religionsstatistik.  

Stoffet för de olika världsreligionerna är uppdelad på så sätt att det först presenteras en 

grundkurs som innehåller basfakta, som sedan följs av tre problemområden som behandlar 

problematiken kring frågan hur religionen/livsåskådningen förhåller sig till; samhällsproblem, 

individ i världen och frälsningstanke. Syftet med denna indelning är enligt författarna att 

uppmuntra läsarna att se problem ur olika infallsvinklar samt att ta hänsyn till de olika 

inriktningarna på gymnasiet.  
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Det första kapitlet om Afrikanska religioner rymmer 16 sidor. I denna beskrivs skriftlösa 

religioner samt synkretistiska nybildningar. Hinduismen är 22 sidor lång. Kapitlet om 

buddhismen är 18 sidor lång. Kinas- och Japans religioner presenteras i samma kapitel och 

beskrivs på 18 sidor. Den judiska religionen beskrivs på 15- och islam på 20 sidor. Den sista 

religionen som beskrivs är kristendomen som presenteras på 48 sidor.  

De följande 9 sidorna innehåller tematiska arbetsuppgifter om religionerna samt bilder som 

föreställer olika religiösa ritual.  

”Andra attityder till tillvaron än de religiösa” är kapitlet på 26 sidor som beskriver 

livsåskådningar som naturalism, marxism, existentialism. Detta kapitel ägnas också åt att 

diskutera psykologisk kritik mot religion.  

Kapitlet om etiska frågor är 38 sidor långt. I denna presenteras olika former av etik samt 

faktorer som påverkar vår uppfattning om begreppen gott/ont samt rätt/fel.  I detta kapitel 

diskuteras också förhållandet mellan religion och politik.  

Det sista kapitlet ”Livsåskådningsdebatten” är 8 sidor långt. I detta kapitel diskuterar 

författarna olika filosofers kritik på religion och jämför dessa med varandra. 
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 3.2.3 Sammanfattande analys av 70-tals böcker  
 

Böckernas omslag är utan religiösa symboler och har en modernare design än böckerna från 

60- talet. En upptrappning av uppmaningar till eleverna till frågor och diskussionsinlägg är 

tydlig. Även källkritik nämns där läsaren uppmanas att läsa originaltexter som finns i en 

kompletterande text till boken från 1974.  

I båda böckerna ser man en tydlig skillnad från 60-tals böcker i synen och i betoningen av de 

mänskliga livsfrågorna. Existentiella frågor uppmärksammas och behandlas på ett mer 

ingående sätt. Fenomen som sekularisering och vetenskap diskuteras i relation till den 

moderna människans existentiella frågor. Det är den enskilda individen som nu står i centrum 

för diskussionen kring de frågorna. Den religiösa pluralismen, som en aspekt av de förändrade 

livsvillkoren, diskuteras också.  

Till skillnad från 60-tals böcker är världsreligionerna i 70- tals böcker indelade i österländska- 

och västerländska religioner. Någon jämförelse mellan de västerländska religionerna uteblir 

dock. Dessa beskrivs som helt skilda religioner där kristendomen tilldelas den viktigaste 

rollen.  

70- tals böcker uppvisar en tydlig likhet med böcker från 60-talet beträffande diskussionen av 

icke-religiösa livsåskådningar som naturalism, humanism, marxism och existentialism.  

I boken från sent 70-tal påpekar författarna att boken är anpassad till det moderna samhället 

vilket betyder att författarnas intentioner var att ge mer utrymme åt andra religioner än den 

kristna. Tittar man på bokens innehåll så kan man konstatera att författarna fullföljer sina 

intentioner. Kristendomen intar säkerligen en central roll även nu men de andra religionerna 

är beskrivna på ett mer jämlikt sätt än under 60-, men även under det tidiga 70-talet. En annan 

utmärkande drag för denna bok är att den innehåller också ett större antal bilder än de äldre 

böckerna. Den präglas också i högre grad av frågor och övningar av olika svårighetsgrad som 

uppmanar eleven till egna reflektioner.  
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3.3 Läroböcker från 1980-talet  
 

3.3.1 Bok 5: ”Religionskunskap för gymnasieskolan” från 1985 
 

Sten Rodhe och Erland Sundström har skrivit boken ”Religionskunskap för gymnasieskolan” 

som är utgiven år 1985. Hela boken rymmer 258 sidor. På det blåfärgade omslaget finns en 

bild som föreställer ett kunskapsträd och som är en teckning från Mesopotamien före 3000 

f.Kr. Författarna skriver att detta har använts som en symbol för liv och kunskap.  

Författarna påpekar i förordet att innehållet i boken skiljer sig markant från innehållet i den 

föregående upplagan som gavs ut år 1979. Förändringarna har skett i samråd med lärare som 

även förmedlade elevers synpunkter och önskemål. De skriver att de kapitel som behandlar de 

icke-kristna religionerna är oförändrade men aktualiserade. Texterna som handlar om 

kristendomen är omarbetade och en del av dem är helt nyskrivna. De båda författarna har en 

kristen grundsyn men strävar efter att presentera de icke kristna religioner och livsåskådningar 

på ett sätt som företrädare för dessa accepterar. Därför har utformningen av de texterna många 

gånger skett i samråd med representanter för dessa religioner och livsåskådningar. 

Avslutningsvis påpekar författarna vikten av religionsundervisningen och betonar att denna 

utgör en viktig plats i samlevnaden.  

 

De följande två sidorna tar upp metodiska råd där författarna bland annat påpekar att Sverige 

har fått en betydande del medborgare som tillhör andra tanketraditioner än den protestantiska 

kristna. Det handlar framförallt om islam, andra kristna inriktningar samt nyandliga rörelser. 

De skriver att läroboken är till en stor del anpassad till dessa samhälleliga förändringar, men 

påpekar även att samhället förändras i hög takt och att läroboksuppgifter tenderar att bli 

inaktuella inom en snar framtid igen. Med tanke på detta är lärarens roll att anpassa 

undervisningen till den aktuella situationen med hjälp av andra läromedel än uteslutande 

läroboken.  

 

Det första kapitlet ”Människan i rymdåldern” belyser medvetenheten om dagens livssituation 

där människan nått långt i utvecklingen, vilket resulterade i att nya etiska frågor har uppstått. 

Detta kapitel som är 26 sidor långt tar även upp religionens funktion i sökandet efter svar på 

dessa frågor.   
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Kapitlet ”Skriftlösa traditioner” beskriver främst Afrikansk religion och är 12 sidor långt.  

  

Världsreligionerna är presenterade på samma sätt: uppkomst – texter - vad är verkligt? – 

människans uppgift – samhället – historia. Kapitel som behandlar Hinduismen rymmer 20 

sidor, Buddhismen 15 sidor och Kinesiska religioner 12 sidor. Shinto är ett separat kapitel och 

är 3 sidor långt. Judendom är beskriven på 21- och Islam på 16- sidor. Sufismen och Baha’i 

står som egna kapitel och är beskrivna i väldigt korta drag. Kristendomen presenteras på 30 

sidor och kapitlet som handlar om Kristendomens historia rymmer 39 sidor. Alltså, 

kristendomen är beskriven på sammanlagt 69- av bokens 258 sidor.  

 

Kapitlet som följer är ”Religionernas spridning” och skildrar den religionsgeografiska 

världsöversikten på 9 sidor.  

 

”Religionen ifrågasatt” rymmer 28 sidor och är det kapitel där bland annat sekularisering och 

kritik mot religion diskuteras från det psykologiska- och filosofiska perspektivet. Kritiken mot 

kristendomen intar en central roll i den här delen. Författarna fokuserar även på 

sekulariseringen och dess konsekvenser för den enskilda individen. I detta kapitel framförs 

även icke religiösa livsåskådningar som: naturalismen, humanismen, intellektualismen, 

existentialismen och marxismen. 

Det sista kapitlet heter ”Moralfrågor i teori och tillämpning” och är 30 sidor långt.  

Den första delen i detta kapitel presenterar olika former av etik, som följs av en diskussion 

kring religionen som en grund för moral. Kapitlet avrundas med reflektioner kring olika 

samlevnadsproblem.  

Boken innehåller inte några diskussionsfrågor, men däremot har en inkluderad lista över 

rekommenderad litteratur för fördjupande studier.   
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3.3.2 Bok 6: ”Tro i tid och rum” från 1988  
 

”Tro i tid och rum” är en bok från år 1988 skriven av Arne Löwgren, Bo Ahlberg och Lars 

Rydberg. Bokens omslag har varma färger och innehåller en bild på solen, himlen och havet. I 

boken står att den är målad av konstnären Carl Kylberg som har skapat målningar mättade 

med religiösa och filosofiska idéer. Boken rymmer 270 sidor totalt.  

I förordet presenterar författarna sig själva. De är gymnasielärare med erfarenhet från 

religionsundervisning. Arne Löwgren har skrivit texter som behandlar ickekristna religioner 

samt existentialismen och marxismen. Avsnittet om kristendomen har skrivits av Bo Ahlberg, 

medan Lars Rydberg belyste de etiska frågorna och livsåskådningsdebatten. Författarna 

skriver att boken följer läroplanen och att deras intentioner är samtidigt att föra läsaren till 

exotiska länder och kulturer, men även att ge inblick i det närbelägna och välkända. 

Första kapitlet ”Vad är tro” rymmer 5 sidor och i detta diskuteras bland annat termen 

”privatreligiositet”, frågor som för människor samman samt olika attityder mot religion. 

Kapitlet avslutas med en introduktion till bokens innehåll samt en uppmaning till eleven att 

vara kritisk.  

Den första religionen som behandlas i boken är hinduismen och introduceras med en text om 

kons helighet. Många bilder på olika gudar pryder kapitlet och kombineras med texter om 

hinduiska högtider och gudstjänster. Även sikhernas religion tas upp i denna del av boken. 

Kapitlet är 22 sidor långt. Kapitlet om Buddhismen rymmer 20 sidor långt. 

De kommande kapitel behandlar de största religionerna i Afrika, Japan och Kina. Kapitlet om 

Afrikanska religioner rymmer 12 sidor. I denna diskuterar författarna bland annat olika 

faktorer som har lett till att den afrikanska religionen ofta får beteckningar som ”primitiv 

religion”, ”naturfolkens religion” och ”skriftlös religion” vilket de anser kan uppfattas som 

nedlåtande.  

Presentation av de följande världsreligionerna, judendom och islam, är disponerade på samma 

sätt. Kapitlet om judendomen rymmer 23 sidor. I kapitlet om islam som utgör 20 sidor börjar 

författarna med att introducera betydelsen av ordet islam. Författarna påpekar att 

beteckningen ”muhammedanism”, vilket har använts i tidigare böcker, är vilseledande då 
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muslimer inte vill dyrka profeten Muhammed på något sätt. Kristendomskapitlet rymmer 53 

sidor. I detta kapitel diskuteras också nyandlighet, sekter och sekularisering.  

Marxismen utgör ett eget kapitel på 7 sidor. I detta presenteras grundvärden inom läran samt 

religionskritik.  

Nästa kapitel berör existentialismen och rymmer 6 sidor. Sartres filosofi utgör grunden för 

detta kapitel och frågor som människans valfrihet och ateism diskuteras.  

”Livsåskådningsdebatten” heter det kapitel där synen på livet analyseras ur olika perspektiv. 

Kapitlet introduceras med en presentation av teodicé problemet. De följande 10 sidorna berör 

existentiella frågor vilka diskuteras bland annat utifrån naturalistiskt, marxistiskt, 

existentialistiskt, humanistiskt och psykoanalytiskt perspektiv.  

Det sista kapitlet utgör 46 sidor och heter ”Etiska frågor”. Förutom en presentation av de olika 

etiska teorierna uppmanar kapitlet till en diskussion om en rad olika etiska frågor.  

Denna bok innehåller många bilder och har frågor till varje kapitel. I likhet med de 

ovanbeskrivna böckerna är majoriteten av bilderna även i den här boken svartvita. I boken 

finns emellertid ett kapitel med färgbilder. Kapitlet heter ”Religion i funktion” och framställer 

religionsutövande av de olika religionerna som boken tar upp.   

 

3.3.3 Sammanfattande analys av 80-tals böcker 
 

Böckerna från 80-talet pryds med omslag i varma färger med bilder på kunskapsträd och 

solen, himlen och havet. Boken Religionskunskap för gymnasieskolan som är utgiven år 1985 

inleds med författarnas anmärkningar om att boken skiljer sig markant från de tidigare 

upplagorna från 70-talet. Här betonas också vikten av religionskunskapen för samlevnaden 

som ett svar på de förändrade demografiska situationerna i landet. De samhälleliga 

förändringarna påpekas mycket starkare än i böcker från tidigare årtionden. Med tanke på de 

snabba förändringarna i samhället uppmanas lärare att anpassa undervisningen med hjälp av 

andra läromedel något som inte förekom i tidigare nämnda böcker.  
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Författarna av Religionskunskap för gymnasieskola” har lagt stor tyngd på att beskriva 

utvecklingen av ”det nya samhället” där vetenskapen utgör en central roll. Detta syns även 

tydlig i kapitlet om etik och moral där nya moralfrågor presenteras så som exempelvis frågor 

om genmanipulation och datorisering. 

 

De fem världsreligionerna är beskrivna på ett mer proportionellt sätt än tidigare. Betoningen 

av kristendomen är betydligt vagare än under 60- och 70-tal i förmån till sekularisering, 

vetenskaps utveckling, religionskritik samt etik och moral. Något annat som är utmärkande 

för denna bok till skillnad från böckerna från 60 och 70-talet är att den redogör för på ett mer 

utförligt sätt skillnader och likheter mellan österländska och västerländska religioner. Någon 

liknande jämförelse mellan de abrahamistiska religionerna förekommer dock inte.  

 

Boken från 1988, Tro i tid och rum utmärks bland annat av den universella och allomfattande 

karaktären vilket framförallt syns på bokens omslag som inte visar några religiösa symboler. 

Det första kapitlet redogör även för termen ”privatreligiositet”, något som inte har nämnts i de 

föregångna böckerna. 

Presentationen av världsreligionerna är disponerade på samma sätt och trots att kristendomen 

rymmer flest sidor så är religionerna beskrivna på ett mer jämlikt sätt än tidigare. Även 

författarnas försiktighet med att använda skilda begrepp vid diskussion om religioner som 

exempelvis islam och afrikanska religioner är utmärkande i denna bok. De anser att 

beteckningen på afrikansk religion som ”primitiv” eller ”skriftlös” och på islam som 

”muhammedism” är nedlåtande och vilseledande.  

Fenomen som sekularisering, men speciellt nyandlighet och sekter tillägnas betydligt mer 

utrymme än i de äldre böckerna. Icke religiösa livsåskådningar tilldelas dock en viktig roll 

även i böckerna från 80-talet. 
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3.4 Läroböcker från 1990-talet 
 

3.4.1 Bok 7: ”Religionskunskap för gymnasiet” från 1997  
 

Lars-Göran Alm har skrivit boken ”Religionskunskap för gymnasiet” som rymmer 156 sidor 

och är utgiven år 1997.  

Bokens omslag föreställer ett hav med röda moln. Förordet är riktat till läraren och förklarar 

hur man kan arbeta med bokens texter. Läraren uppmanas till att använda sig av 

diskussionsfrågor som finns till varje kapitel. Svårighetsgraden på dessa frågor varierar och 

med tanke på detta kan riktas till alla elever.  

Inledningskapitlet till boken heter ”Att vara människa” och introducerar olika typer av 

livsfrågor. Författaren diskuterar också Sverige som ett religiöst- och kulturellt pluralistiskt 

land vilket är ett resultat av invandringen. Han påpekar vikten av förståelse för de nya 

medborgarnas livsåskådningar. Författaren har den uppfattningen att religionskunskap har en 

viktig roll för samlevnad i den nya Sverige. Med kunskaper som religionsundervisningen 

framför kan människorna mötas på ett öppet sätt.  

Boken är uppdelad i 4 kapitel och det första, ”Livets kretslopp” behandlar naturreligioner och 

österländska religioner. Den första sidan i detta kapitel beskriver livssyn inom de asiatiska 

religionerna, framförallt återfödelsen. Naturreligionerna rymmer 6 sidor. Hinduismen är 10 

sidor lång och buddhismen beskrivs på 11 sidor.  

Det andra kapitlet heter ”Världshistoriens Gud” och redogör för de abrahamitiska 

religionerna. De första 4 sidorna beskriver grunden till de tre religionerna och framförallt 

likheterna mellan judendom och kristendom där gamla testamentet har en central roll. Den 

första delen är tillägnad judendomen och är 10 sidor lång. Nästa 20 sidor behandlar 

kristendomen. I denna bok betonas även likheten och samarbetet mellan de olika kristna 

riktningarna och samfunden. Delen om Islam utgör 13 sidor av detta kapitel. 

”I en sekulariserad värld” kallas det tredje kapitlet som behandlar icke-religiösa 

livsåskådningar och nyandlighet.  Dessa livsåskådningar är humanism, existentialism, 

marxism och naturalism. Sekularisering och nyandliga rörelser nämns också i detta kapitel 

och beskrivs på 28 sidor. I de sista sidorna av detta kapitel diskuterar författaren de positiva 



31 

 

och negativa konsekvenserna av nyandligheten, men även redogör för begreppet 

privatreligiositet.  

Det sista kapitlet heter ”Hur ska vi leva” och är 26 sidor långt. På de första sidorna framförs 

olika etiska teorier och den andra delen behandlar moraliska frågor. Kapitlet avslutas med att 

olika valsituationer beskrivs vilka eleverna sedan ska ta ställning till och diskutera utifrån 

olika typer av etik. 

 

3.4.2 Bok 8: ”Religionskunskap” från 1998 
 

 Boken ”Religionskunskap” är skriven av Sten Rodhe och Bo Nylund. Denna femte upplaga 

är utgiven år 1998. Omslagsbilden är en bild i färg som föreställer ett populärt pilgrimsmål för 

buddhister, den balanserade stupan i Burma. Boken rymmer 279 sidor.  

Författarna skriver i förordet att de med denna bok vill bidra till kunskap om olika 

livsåskådningar och etiska grundfrågor. Denna kunskap är nödvändig för att kunna ta ställning 

i samtal om livsåskådning, religion och etik. Båda författarna har sina specialområden inom 

ämnet religion. Rodhe har erfarenhet från indiska folkens kultur och religioner och han 

författade kapitlen om världsreligionerna i boken. Nylund har följt Latinamerikas kristna 

kamp för fred och utveckling och skrivit bokens övriga kapitlen. Då stoffet är mycket 

omfattande rekommenderar författarna att ett urval från boken görs av elev och lärare 

tillsammans. Författarna har också placerat ut småbilder på olika delar av boken vilka är 

komplement till en större bild längre fram i boken. Detta sätt att placera bilder förklarar de 

som ett sätt att liva upp nyfikenheten och väcka intresset till att bläddra framåt och jämföra 

olika religioners utryck.  

Det första kapitlet heter ”Att förstå världen” och rymmer 12 sidor. I detta kapitel diskuteras 

olika sätt att se på världen och betonas vikten av att skapa ett helhetsperspektiv. Fokus ligger 

på olika kulturers världsåskådningar.  

De följande 21 sidorna ingår i kapitlet ”Människan och religionerna”. I denna redogör 

författaren för olika religionsbegrepp samt olika sätt religion utrycker sig på. 
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”Världsreligionerna” heter det kapitel som presenterar dessa.  De 6 första sidorna i kapitlet 

redogör för olika religionsbegrepp samt skillnader och likheter mellan österländska- och 

västerländska religioner. Hinduismen är den första religionen som presenteras och rymmer 20 

sidor, därefter följer kapitlet om Sikhism på 6 sidor. Buddhismens kapitel är 18 sidor långt. 

Det följande kapitlet ”Östasiens religioner” presenterar religioner i Kina, Japan och Korea på 

12 sidor. Kapitlet om Judendomen rymmer 21- och kristendomen 35 sidor. Islams kapitel 

utgör 23 sidor. I delarna om de fem stora världsreligionerna tillkommer texter från de heliga 

skrifterna.   

”Människan och Idéerna” är ett kapitel på 29 sidor vilket diskuterar vetenskapens inverkan på 

religion. Darwins lära presenteras så som marxism, psykoanalys, existentialism och 

humanism.  

”Andliga strömningar” är ett kapitel på 29 sidor där förändringar på religionskartan i modern 

tid diskuteras. Nyandliga rörelser samt olika sekter beskrivs i den här delen av boken. 

Det sista kapitlet är ”Etik och moral” som är 31 sidor långt. Här presenteras olika former av 

etik samt naturrätt, djurens rätt och de mänskliga rättigheterna. De sista sidorna framför etiska 

tankar i hinduism och buddhism.  

I slutet av boken finns en lista över ordförklaringar dock inte några diskussionsfrågor. 
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3.4.3 Sammanfattande analys av 90-talsböcker  

 

Böckerna från 90-talet är i många avseenden lik varandra innehållsmässigt och 

dispositionsmässigt. Boken ”Religionskunskap” från 1998 skiljer sig dock tydligt i sidantal då 

den räknar 130 sidor mer än boken från 1997 vilken rymmer 156 sidor.  

Författarna av böckerna har fokuserat mycket på att beskriva Sverige som ett religiöst och 

kulturellt pluralistiskt land. Vikten av förståelse för de nya medborgarnas religioner och 

livsåskådningar betonas. Dessa förändringar i samhället återspeglas även tydligt i böckernas 

innehåll. De fem världsreligionernas sidantal är nu relativt jämnfördelade och religionerna är 

indelade i österländska och västerländska religioner. Likheten mellan dessa beskrivs nu på ett 

ingående sätt. Kristendomen får allt mindre utrymme i förmån till diskussioner om 

vetenskapens utveckling, sekularisering, etik och moral.  

Icke-religiösa livsåskådningar tar stort utrymme även i 90-tals böcker. Nyandlighet får dock 

en allt mer betydande plats. Begreppet privatreligiositet är presenterat på ett grundligt sätt och 

författarna redogör för nyare nyandliga rörelser.  

Kapitlen som behandlar existentiella frågor är tilldelade en viktig roll och rymmer relativt 

många antal sidor. Till skillnad från exempelvis 60- och 70-tal där etik och moral frågor 

diskuteras i relation till samhälle och politik diskuteras dessa nu utifrån mötet mellan 

människor.  

Jag tolkar förändringar under 90-talet som ett resultat av den nya läroplanen vilken medförde 

att religionskunskap blev ett kärnämne i den svenska gymnasieskolan. Detta medförde att ett 

större antal elever undervisades i ämnet och förståelse för människor med andra 

livsuppfattningar än den egna betonades.  
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3.5 Läroböcker från 2000-talet 
 

3.5.1 Bok 9: ”Söka svar” från 2003  
 

Boken ”Söka svar” är utgiven år 2003 och har skrivits av Malin Mattson Flennegård och Leif 

Eriksson. Omslaget är färgglatt och bilder på symboler för de fem världsreligionerna pryder 

bokens framsida. Det totala sidantalet för denna bok är 266 sidor.  

Boken har inte något förord men bjuder på ett längre introduktionskapitel som heter 

”Sökandet efter en livskompass” som presenteras på 17 sidor. Förutom att redogöra för 

begreppen religion och livsåskådning ges även förklaringar till ett antal religiösa begrepp. 

Författarna beskriver här även olika sätt att läsa religiösa texter på. Detta gör de genom att 

bidra med ”nyckel frågor” som man kan ställa sig när man läser dessa.  

I slutet av varje kapitel tillkommer olika övningsuppgifter. De första är ”överblicka frågor” 

som är faktafrågor vilka har olika svårighetsgrad. Förutom dessa tillkommer även ”tänk efter” 

frågor som uppmuntrar elever till reflektioner. Till varje kapitel finns även några ”sök i 

texten” uppgifter som går ut på att elever ska analysera en text som är kopplad till respektive 

kapitel. Till den uppgiften finns frågor som eleven ska diskutera utifrån texten. De sista 

uppgifterna heter ”sök på egen hand” och är till för självständigt arbete och även dessa är av 

olika svårighetsgrad.  

Det andra kapitlet i boken är ”Etik” och rymmer 30 sidor. I denna redogör författarna bland 

annat för olika värden och normer. Etik kapitlet utmärks i denna bok framförallt genom att 

redogöra för etiska frågor i olika religioner till skillnad från de äldre böckerna som främst 

fokuserade på at beskriva konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik.  

Kapitlet ”Religionerna i öst” rymmer 2 sidor och ger en introduktion till de österländska 

religionerna. Kapitlet om hinduismen är 27 sidor långt och buddhismen 33 sidor.  

Det följande kapitlet heter ”Religionerna i väst” där dessa religioner är beskrivna på 27 sidor. 

Denna beskriver bland annat likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna 

samt Sverige som ett mångreligiöst land. Den första av dessa religioner som presenteras är 

Judendomen och rymmer 25 sidor. Kapitlet om kristendomen är 33- och islam 31 sidor långa.  
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Det sista kapitlet är skrivet på 22 sidor och heter ”Livsåskådningar utan Gud” och behandlar 

existentialism, feminism, marxism och ekosofi.  

 3.5.2 Bok 10: ”Relief - Livsvägar” från 2008 
 

”Relief - Livsvägar” är en bok utgiven 2008 och skriven av Nils-Åke Tidman och Kerstin 

Walin. Omslaget är orangefärgat med svartvita bilder på människor från olika kulturer. Denna 

bok innehåller 224 sidor.  

I förordet skriver författarna att de har strävat efter att presentera religionerna nära läsarens 

vardag med målet att inte skapa en bild av dessa som exotiska och avlägsna. Exempel, bilder 

och resonemang som boken tar upp uppmärksammar de olika religionernas närvaro i dagens 

Sverige. Boken innehåller intervjuer med människor med olika religiösa bakgrunder. Dessa 

personer redogör emellertid inte för sin religion eller livsåskådning. Intervjuerna har i stället 

för syftet att påvisa vilken praktisk funktion religionen och livsåskådningen fyller i 

människans liv. Författarna skriver att deras intentioner med intervjuer var att de intervjuade 

personerna ska representera sig själva och inte de olika religioner de tillhör.  

Det första kapitlet ”Varför religion” ger en introduktion till religionskunskap och är 14 sidor 

långt. Det beskriver olika sätt att vara troende på, redogör för olika religionsbegrepp och 

religionsfrihet. I slutet finns två intervjuer med en agnostiker och en ateist.  

De kommande kapitlen presenterar världsreligionerna. Presentationen av dessa är disponerad 

på liknande sätt.  Inledningsvis presenteras läran i respektive religion för att sedan redogöra 

för livet som anhängare till dessa. Vidare presenteras religionens situation i världen. Varje 

kapitel är kompletterat med intervjuer med personer som är anhängare till de olika 

religionerna som kapitlet behandlar. Kapitlet avslutas med en diskussionsuppgift där olika 

problemområde, som de olika religionerna förknippas med, tas upp. Ett exempel är terror i 

relation till islam. Syfte med den här uppgiften att väcka diskussion där eleven får utrymme 

för egna reflektioner.  

Den första religionen som presenteras är judendomen som är beskriven på 24 sidor. 

Kristendomen rymmer 40- och islam 34 sidor. Delen som behandlar hinduismen är 24 sidor 

lång, medan buddhismen rymmer 28 sidor. Sikhismen är ett kapitel för sig och är skriven på 

10 sidor.  
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Kapitlet ”Etik” är 16 sidor långt varav de första 4 sidorna beskriver de olika etiska teorierna. 

De följande 14 sidorna presenterar olika samlevnadsproblem. Kapitlet avslutas med 

övningsuppgifter som ett komplement till texten som detta behandlar.  

Det sista kapitlet heter ”Tema” och tar upp 5 olika teman som berör religion. De teman som 

tas upp är; religion i Kina, barn blir vuxen, nya religioner, att tro och att veta samt att läsa och 

tolka heliga skrifter.  Kapitlet innehåller inte några arbetsuppgifter och rymmer ungefär 4 

sidor per tema.  

3.5.3 Sammanfattande analys av 2000-tals böcker  
 

Till skillnad från de äldre böckerna vars omslag pryds med bilder som symboliserar en (oftast 

kristen) eller två religioner, eller bilder på eld, hav, himmel och jord så är böckerna från 2000-

talet utsmyckade med bilder som representerar alla fem världsreligionerna. Detta ger ett 

intryck av att dessa religioner är jämlikt behandlade i böckerna, vilket också är fallet. 

Världsreligionerna är jämnfördelade och författarna redogör ingående för skillnader och 

likheter mellan dessa, i synnerhet likheter mellan de abrahamitiska religionerna. 

 

Med hjälp av intervjuer av människor tillhörande olika religiösa tanketraditioner ger boken 

från det senare 2000-talet en nyanserad bild av hur religiositet kan utrycka sig. Detta med 

målet att uppmärksamma olika religioners närvaro i Sverige. Till skillnad från exempelvis 

boken ”Tro i tid och rum” från 1988 som hade syftet att föra läsaren till ”exotiska platser” så 

markerar författarna i denna bok motsatsen. Deras syfte är istället att presentera religionerna 

så nära läsarens vardag som möjligt, inte att skapa en bild av dessa som exotiska och 

avlägsna.  

 

En sak som skiljer de två böckerna från 2000-talet åt är att ”Relief” inte redogör för fler icke-

religiösa livsåskådningar än ateism och agnosticism. I likhet med de föregångna böckerna så 

redogör även ”Söka svar” för existentialism och marxism, men introducerar även feminism 

och ekosofi. Denna bok skiljer sig även åt med kapitlet om etik som belyser etiska frågor 

utifrån olika religioner medan ”Relief” enbart redogör för de tre etiska teorierna.  
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I böckerna från 2000-talet framkommer det tydligt att diskussion och reflektion är en viktig 

del i ämnet religionskunskap då båda böcker innehåller många olika arbetsuppgifter. Det är 

framförallt i dessa uppgifter som viktigheten av förståelse för andra religioner och 

livsåskådningar synliggörs. Författarna till boken ”Relief” är tydliga med att inte vilja 

framställa världsreligionerna som avlägsna och betonar detta genom att beskriva hur dessa 

kan yttra sig i dagens samhälle. Detta gör han med hjälp av människor med olika religiösa 

bakgrunder vilka har en sak gemensamt, de är alla svenska medborgare.  

 

Böckerna från 2000-talet tolkar jag som en bekräftelse på Hartmans påstående om att 

religionskunskapen i dagens skede är en ofrånkomlig del i medborgarutbildningen.  
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4. Diskussion 
 

Inledningsvis beskrev jag i korta drag den religiösa mångfalden som ett utmärkande drag för 

det moderna svenska samhället. Med detta som utgångspunkt var mina intentioner att 

undersöka huruvida skolundervisningen, i synnerhet religionsundervisningen, följer den 

samhälleliga utvecklingen och anpassas till denna. Ett annat fenomen som uppmärksammades 

i denna undersökning är sekulariseringen. Anledningen till att även sekulariseringsprocessens 

konsekvenser för religionsundervisningen berördes är det faktum att sekulariseringen och den 

religiösa mångkulturalism är två processer som under flera decennier har löpt parallellt och 

påverkat varandra. Dessutom handlar det om två processer som har en direkt påverkan på 

samhällets idémässiga sfär, någonting som teoretiskt sett borde i sin tur påverka även 

innehållet för religionsundervisningen. 

Böckerna från 60-talet speglar tydligt att sekulariseringsprocessen har hunnit påverka den 

idémässiga arenan i hög grad. Tonen gentemot denna process är relativt negativ, vilken ses 

klart i en av böckernas rubrik Kristendomen i kamp med andra livsuppfattningar. Icke 

religiösa livsåskådningar som ”konkurrenter” till religion, i synnerhet kristendom, lyfts fram. 

Den idémässiga mångfalden som rådde i samhället återspeglas klart i böckernas innehåll. Den 

religiösa mångfalden uppmärksammas inte i lika hög grad, vilket kan förklaras med att den 

processen fortfarande inte hade fått större proportioner. Som jag nämnde tidigare i texten var 

majoriteten av människor som flyttade till Sverige på 60-talet, i form av 

arbetskraftinvandring, muslimer från Turkiet och Jugoslavien. De rörde sig emellertid om en 

relativt liten grupp människor som dessutom var både sekulariserade och ointresserade av 

integrationen i det svenska samhället. Närvaro av dessa människors religionstillhörigheter 

lämnade vaga spår på den idémässiga planet och därmed på innehållet i böckerna för 

religionsundervisning. På den idémässiga arenan fanns på den tiden två huvudaktörer, 

kristendom och vetenskap, och det är dessa två som dominerar även böckernas innehåll. Icke 

kristna religioner framställs som främmande och avlägsna, och vissa av dem, som exempelvis 

islam, presenteras dessutom med nedlåtande termer. Spår av det stängda och religiöst 

homogena Sverige, vilket landet historiskt sett har varit, ses tydligt i 60-talsböcker.  
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Den andliga aspekten av religionen tonas ned samtidigt som relationen mellan religion och 

politik lyfts fram, vilket jag anser är en konsekvens av kalla krigets effekter och tidsmässiga 

närheten till andra världskriget.  

På 70- talet påbörjas en mer storskalig invandring och närvaro av andra trosuppfattningar än 

den kristna börjar bli kännbar i det svenska samhället. Detta återspeglas tydligt i 70-tals 

böcker som börjar anpassas till den rådande situationen. Begreppet ”den religiösa 

pluralismen” introduceras. Som ett resultat av detta ger författarna mera utrymme för andra 

religioner jämfört med böckerna från 60-talet, trots att kristendomen även nu har än central 

roll. Sekulariseringens effekter diskuteras ingående, och den negativa tonen gentemot 

vetenskapen tonas ned. Sekulariseringens- och vetenskapens effekter börjar nu diskuteras i 

relation till den moderna människans existentiella frågor. Därmed tilldelas den andliga 

aspekten av religion en annan betydelse i 70-tals böcker, då den enskilda individen står i 

centrum. Relationen mellan religion och samhälle och religion och politik tonas ner.  

Detta tolkar jag som en början på omorientering från att analysera religionen på det kollektiva 

planet till att analysera den utifrån den enskilda individens perspektiv. Vid det här laget har 

sekulariseringen nått långt i sin utveckling och dess konsekvenser har blivit kännbara för 

människan. En rimlig förklaring till den ovannämnda omorienteringen är att det existentiella 

vakuumet som Frankl skriver om i boken Viljan till mening börjar bli ett faktum.   

Under 80-talet har Sverige hunnit bli ett religiöst heterogent samhälle då stora grupper av 

bland annat muslimer och hinduer bosatte sig i landet. Dessutom har den nya teknologiska 

utvecklingen gjort att människor blev mer mobila och med hjälp av de moderna medierna 

bekantade man sig med resten av världen på ett nytt sätt.  Den nya öppenheten återspeglas 

tydligt i 80-talsböcker. 

Böckerna från 80-talet uppmärksammar starkt de snabba samhälleliga förändringarna. 

Böckerna indikerar att moderniseringens effekter blev mer påtagliga. Betoningen på 

vetenskapen är stark. Frågor kring etik och moral får nu en annan dimension och ses i ljuset 

av den vetenskapliga utvecklingen. Till skillnad från 60-tals böcker som präglas av en negativ 

ton gentemot vetenskapen är 80-tals böcker mer neutrala i sitt förhållningssätt till denna. Här 

konstateras de olika effekterna som vetenskapens utveckling resulterade i och diskussionen 

kring fenomen som genmanipulation och datorisering aktualiseras. 
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 Med aktualiseringen av exempelvis frågor av en sådan karaktär ser man klart litteraturens 

anpassning till den rådande samhälleliga situationen som rationaliseringsprocessen resulterade 

i.  

Förutom den vetenskapliga utvecklingen fokuserar böckerna starkt på den mångreligiösa 

Sverige och vikten av religionskunskap för samlevnad i ”det nya samhället” påpekas. Detta är 

en annan aspekt av samhällsförändringen som kurslitteraturen i religionskunskap anpassades 

till. De fem världsreligionerna behandlades således i 80-talsböcker på ett mer proportionellt 

sätt och kristendomens centrala roll börjar förblekna.  

Begrepp som nyandlighet introduceras i 80-talsböckerna. Utgår vi ifrån Sjödins teori om att 

detraditionaliseringen av det västerländska samhället resulterade i att religiositeten förändrade 

sin form tolkar jag att introduktionen av begreppet nyandlighet påvisar en sådan utveckling. 

Nyandlighet kan man således tolka som ett svar på samhällsutvecklingen. 

Slutet av 80- och början av 90-talet präglades av oroligheter på flera håll i världen, Rwanda, 

Somalia, Tjetjenien och forna Jugoslavien. Detta hade en direkt påverkan på Sveriges 

demografiska karta då stora grupper människor från krigshärjade områden, främst forna 

Jugoslavien och Somalia, immigrerade till Sverige. Med anledning av den ökande 

invandringen fortsatte kursböckerna för religionskunskap att betona vikten av 

religionsundervisningen för samlevnad i ett mångreligiöst samhälle som Sverige har blivit. 

Vikten av förståelse för de nya medborgarnas religioner och livsåskådningar lyftes tydligt 

fram i 90-talsböcker. Världsreligionerna behandlas nu huvudsakligen på ett jämlikt sätt.  

90-tals böcker anpassas tydligt till den nya formen av religiositeten som har vuxit fram. I de 

böckerna introduceras begreppet privatreligiös och den påbörjade diskussionen kring 

nyandligheten från 80-talet fortsätter att trappas upp.  

Detraditionaliseringen av samhället hade för effekter att detta förvandlades från ett kollektiv- 

till ett individsamhälle. Detta i samspel med andra samhälleliga förändringar resulterade i att 

frågor kring etik och moral började aktualiseras på ett nytt sätt i den offentliga debatten. Detta 

återspeglas också i 90-tals böcker som, till skillnad från 60- och 70-tals böcker som diskuterar 

etik och moral frågor i relation till samhälle och politik, belyser dessa i ljuset av möte mellan 

människor.  
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Ett annat fenomen som vetenskapens frammarsch ledde till är att människan började 

ifrågasätta all kunskap och alla auktoriteter. Med internets framkomst trädde världen i en ny 

fas som kräver en kritisk hållning gentemot informationen. Även dessa faktorer återspeglas 

tydligt i 90-tals böcker då böckernas författare uppmanar läsaren till egna reflektioner och 

kritisk tänkande.  

Enligt SCB:s beräkningar har idag omkring 20 procent av Sveriges befolkning utländsk 

bakgrund. Alltså omkring 1,9 miljoner av människor som bor i Sverige har en annan 

bakgrund är den svenska. Det handlar dock om en ytterst heterogen grupp då dessa människor 

kommer från olika världsdelar. Den nya religiösa blandningen återspeglas tydligt i 2000-tals 

böcker då författarna beskriver de olika religionerna så nära läsarens vardag som möjligt, 

vilket också är fallet. På böckernas omslag finns bilder som symboliserar alla religioner.  

Ämnet i religionskunskap syftar framförallt till att ge ökad förståelse för människor med olika 

religioner och livsåskådningar.31

 

 Kursböckerna från 2000-talet som jag har undersökt visar på 

en anpassning till det mångkulturella samhället på så sätt att de ger lika mycket utrymme till 

de olika religionerna. Utgår jag från syftet med ämnet så anser jag dock inte att läroböckerna 

är fullständiga. För att uppnå en förståelse för människor med olika religioner och 

livsåskådningar är det enligt min mening viktigt att bekanta sig med hur dessa kan komma till 

uttryck i vardagen. De flesta böcker som jag har granskat presenterar olika religioner på ett 

väldigt traditionellt och avlägset sätt. Boken ”Relief” ger emellertid en nyanserad bild av 

religion, bland annat genom att synliggöra dessa religioner på ett sätt som elever kan relatera 

till. För att uppnå en förståelse för det mångkulturella samhället är det nödvändigt att denna 

skildras på ett närvarande sätt i läroböckerna. Jag finner det därför ytterst nödvändigt att en 

lärobok ska presentera de olika religionerna och livsåskådningarna närmare elevernas vardag, 

en vardag i ett land där varje elev kan känna igen sig, dvs. i det mångkulturella Sverige.  

 

 

 

                                                           
31 http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap 
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Sammanfattning  
 

Syftet med det här arbetet har varit att redogöra för hur religionsämnet har påverkats av 

förändringar på Sveriges demografiska karta, d.v.s. landets mångkulturalism. Ett annat 

fenomen som uppmärksammades i denna undersökning är sekulariseringen. Anledningen till 

detta är att den kulturella pluraliteten och sekulariseringen är två processer som är svåra att 

behandla som helt skilda från varandra.   

Med tanke på att man införde religionskunskapsundervisning i svensk skola på 60-talet, 

perioden då även landets demografiska utseende började förändras valde jag att belysa 

undersökningsperioden från 1960-talet till 2000. Undersökningen visar att en anpassning har 

skett till det mångkulturella samhället. Denna anpassning började synas i slutet på 1970-talet 

då det i kursböckerna började ges allt mer utrymme till andra religioner och livsåskådningar 

än den protestantiska kristna. I dagens kursböcker är de olika religionerna jämnfördelade. Det 

är dock skillnad på hur dessa presenteras i de olika böckerna. Det är emellertid även viktigt att 

betona att denna slutsats bygger på de specifika böcker som jag har utgått ifrån i min 

undersökning.  
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