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Abstract in English 

In a society, those with a position of power want to be able to use different community 

institutions to communicate their own values and ideals. 

Traditionally, one of the most important institutions for consolidating this has been 

through the education of the next generation.   

In Sweden, much of the education has been transmitted in consent/mutual agreement 

between governmental, municipal and ecclesiastical institutions. The reformation in the 

16th century resulted in that the church’s goal became/made the church’s goal to make 

sure that all people could read their Bible themselves, so that they could get out 

in/explore reality and see that what the Bible said was true. In order to achieve this goal, 

Luther’s Little Catechesis became the main pedagogical/educational aid in schools’/the 

school’s ambition to teach society’s basic/fundamental values about ethics and moral, 

legitimacy of power and the rites of the culture, but also to be able to answer people’s 

existential questions, like What is my purpose in life? 

Society’s common principles change slowly and often this change does not show until it 

is completed, but sometimes the paradigm shift gets more apparent due to policymakers 

starting a process of change by a political decision.  

This process is examined/investigated/studied in the report by comparing the two 

curriculums lpf-94 and GY2011 to see if they carry the same values or if a change has 

taken place in the governmental administration. The comparison is being 

done/performed between religion A and religion 1, which both are basic courses in the 

Swedish upper secondary school.  

The report thematises the curriculums in four areas, which then are compared with 

matching course literature issued between 1998 and 2011. The four areas are the 

traditional and unique position of Christianity, ethics and moral, spirituality and private 

religiousness and religion and natural science.   

Current theories are linked to the comparison, and it is evident that the slow changeover 

continues, but that the ruling power have put their foot down and clearly determined in 

which direction they want it to go. 
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1. Inledning  

1.1 Introduktion 

Genom mina studier har jag insett att sekulariseringen i Sverige gått fort. Inom en 

hundraårsperiod, mänskligt sett inom tre till fem generationer har kunskapen om den 

lutherska läran minskat radikalt. Skolämnet kristendom har utgått och ersatts med ämnet 

religion och Luthers lilla katekes
1
 försvann som läromedel redan på 1920-talet. 

 

Tidigare generationers svenskar hade en grundkunskap om kristendom, vilket gav alla 

en gemensam referensram i frågor om kultur, etik och hur olika livskriser skulle 

bemötas. De olika samfundens ritualer gav den enskilde individen tydliga markörer för 

exempelvis vuxenheten (konfirmation) och civilstånd (bröllop).  

Min uppsats på C-nivån handlade om treenighetsbegreppet i den kristna gudsbilden och 

jag gjorde bland annat en förundersökning om detta.
2
 Det visade sig vara svårt för mina 

informanter att förklara den kristna gudsbilden, men fler än jag själv hade trott 

förklarade att de trodde på något och på sitt eget sätt.
3
 

 

År 1977 publicerade Ronald Inglehart
4
 boken The silent revolution vars statistiska 

material är från en europeisk studie 
5
 om medborgares värderingar på olika områden, 

exempelvis religion. Bokens titel vill säga, att det västerländska samhället tyst, sakta 

och gradvis börjar få nya grundläggande värderingar. Eftersom det går så sakta kommer 

                                                 

 

1
 Luther(d 1546) tysk teolog professor i Wittenberg. Hans Lilla katekes 1529 är en sammanfattning av 

den lutherska läran som folket skulle lära sig. Den innehåller bland annat texter om de tio budorden, den 

apostoliska trosbekännelsen och bönen Fader Vår. Luther samlade frågor och svar i katekesen, så att det 

lättare skulle kunna läras in. Den blev normerande för religionsundervisningen i de lutherska länderna. 
2
 Trosell 2005 uppsatsen Ett+Ett+Ett=Ett är en förundersökning om den kristna gudsbilden bland 

vuxenstuderande vid Mjölby komvux. 

3
 Trosell 2005 s 35 beskrivning av sin gudsbild som informanterna ger är exempelvis ljus, hjälpande och 

en osynlig kraft. 

4
 Inglehart R (f 1934) är professor vid Michigans universitet. Han forskar om förändringar i människors 

trossystem och dess påverkan på våra sociala och politiska värderingar 
5
 EVSSG-studien från tidigt 1980-tal 
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den att vara svåra att upptäcka. I boken Bakom dubbla lås av Thorleif Pettersson
6
 

skriver han att det viktigaste med Ingleharts arbete är att han så noggrant har visat att 

värderingsförändringar faktiskt ägt rum, vilket jag instämmer i eftersom det utgör ett 

grundantagande för mig i denna uppsats.  

Socialisationshypotesen, visar enligt Inglehart att de förhållanden som rådde under 

människans barn- och ungdomsår påverkar individen under hela dennes livstid.
7
 

 

Pettersson definierar å sin sida begreppet socialisation som den process, när en 

generation överför exempelvis sina kunskaper, värderingar och normer till nästa 

släktled. Genom detta gör ungdomarna den rådande sociala verkligheten till sin egen 

och den blir stabil. Petterson anser också att de styrande borde fokusera på svårigheterna 

för både fostrare och samhälle att överföra sina värderingar och/ eller skärskåda den 

privatiseringstrend av livsåskådningar och värderingssystem som råder i vår samtid. I 

den privata sfären kan människan vara sin egen lyckas smed, med avseende på 

livsåskådningar och värderingar, samtidigt som de etablerade kyrkorna och samfunden 

inte är speciellt lockande för dagens ungdomar. Trots detta säger sig ungdomen vara 

mer intresserade av existentiella frågor än tidigare generationer.
8
 

 

En tidsperiods olika värderingar gör på olika sätt avtryck i samhället. Ett av de 

tydligaste ideologiska, politiska, pedagogiska och metodiska avtrycken, som direkt 

påverkar nästkommande generationer är de läroplaner och kursplaner som beslutas av 

Sveriges riksdag och som ges ut av Skolverket.
9
   

                                                 

 

6
 Pettersson T 1988 s 37 före detta professor vid Uppsala universitet. Boken Bakom dubbla lås, är skriven 

i ett projekt vid Institutet för framtidsstudier. Han är en av dem som genomfört undersökningar om 

livsåskådningar i Sverige. En av dessa gjordes 1986 i samarbete med Statistiska centralbyrån. Studien 

gjordes som en komplettering till den europeiska EVSSG-studien från tidigt 1980-tal. SCB valde 

slumpmässigt ut 600 vuxna svenskar, födda mellan 1917–1968. De som deltog blev 399 personer, alltså 

67% av dem som utvalts. Genomförandet och resultaten av denna studie finns redovisade i bland annat 

Petterssons, Bakom dubbla lås (1988) och Hamberg E bok Religiös tro och religiöst engagemang (1988) 

7
 Pettersson 1988 s 37 

8
 Pettersson 1988 s 30-75 

9
 Skolverket är en del av den statliga förvaltningen och lyder under regeringen. Arbetet leds av 

generaldirektör Anna Ekström (f1959) sedan 2011-05-23. 
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Läroplaner för de frivilliga skolformerna redogör för skolans värdegrund och uppgifter, 

samt mål och riktlinjer. De reglerar bland annat kunskaper och bedömningar, normer 

och värden. Jag kommer att utgå från de två senaste läroplanerna för gymnasieskolan i 

denna uppsats, nämligen Lpf 94 och GY2011. 

1.2 Problemställning 

De studier om värderingsförändringar som gjorts både i Sverige och i Europa under de 

senare årtiondena tycker jag är intressanta. Att förändringar i individers och samhällets 

kollektiva värdegrund pågår så långsamt, att vi i princip inte uppfattar det förrän det är 

genomfört, tycker jag är både spännande och skrämmande att vara en del av. 

 

 Jag kommer att studera detta genom att jämföra kursplaner och läromedel i 

gymnasieskolans religionsundervisning och väljer de teman jag undersöker utifrån 

Anders Jeffners
10

 utgångspunkt att en livsåskådning har tre samverkande delar. Den 

första delen är teorier om människan och världen, exempelvis hur världen skapas och 

den andra delen är ett centralt värderingssystem, det vill säga etik och moral. Jeffners 

tredje del är en grundhållning till livet, exempelvis hopp och pessimism. 

 

En livsåskådning kan vara religiös men den kan även vara präglad av rationalism och 

vetenskap och trots detta samtidigt omges av en känsla av förundran inför livets 

komplexitet.  

 

En livsåskådning på individnivå kan i grunden se olika ut. Den kan vara öppen och 

flexibel, eller allt mer stängd och kategorisk inför vad som individen anser är rätt och 

fel, bra eller dåligt. Oavsett hur den i grunden är hjälper den oss i vuxen ålder att handla 

rätt utifrån vårt egna perspektiv, utan att behöva fundera för mycket i den aktuella 

situationen. 

 

                                                                                                                                               

 

 

10
 Jeffner Anders (f 1934) teolog, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Uppsala 
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Socialiserings- och sekulariseringsprocesserna pågår ständigt och i denna process intar 

skolan en central roll. Det är här samhället ska fostra framtidens medborgare och 

samtidigt utjämna eventuella orättvisor som bristande inlärningsförmåga och/ eller en 

hemmiljö som inte gynnar goda studieresultat. Utbildningsväsendet ger även 

möjligheter för den styrande makten att konsolidera sin värdegrund inför framtiden. 

Jag ska försöka se en eventuell förskjutning i värdegrunden, det vill säga vad Sveriges 

riksdag och regering både ansåg och anser, att den svenska gymnasieskolan ska 

förmedla via sin undervisning i religion.  

Min hypotes är att Skolverkets ämnes- och kursplaner i religion, inte tar hänsyn till de 

olika studier om värdegrundsförändringar som dels pekar mot öppen privatreligiositet 

och dels mot en önskan om en fördjupad, mer konservativ religiositet, utan jag tror att 

regering och riksdag enbart ser behovet av att motarbeta de strömningar som ifrågasätter 

de naturvetenskapliga traditioner som finns i vårt land. Jag tror inte att regering och 

riksdag vill bejaka den så kallade privatreligiositeten, trots att mycket tyder på att 

människor med en egen tro har bättre hälsa och klarar livskriser på ett bättre sätt. Kan 

jag vidare upptäcka en värdegrund som är stabil mellan de två läroplanerna, eller utgör 

en ny läroplan ett paradigmskifte i något hänseende? 

1.3 Metod 

Min undersökning kommer att till största delen vara en litteraturstudie, där jag försöker 

få en bild av den värdegrund som var rådande i samhället, när de båda läroplanerna Lpf 

94 och GY 2011 introducerades. Denna värdegrundsbild försöker jag fånga genom att 

beskriva sekulariseringsprocessen och den värdegrundsförändring som har skett i 

Sverige efter 1945, men med tonvikt på de senaste tjugo åren.  

 

Jag försöker även belysa hur ämnet kristendomskunskap blev ämnet religionskunskap 

som har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin 

karaktär tvärvetenskapligt.
11

 Detta gör jag dels genom att visa hur skolans uppgift i 

samhället förändras och dels genom att kort belysa relationen mellan religion och 

                                                 

 

11
 Se läroplan GY2011 bilaga 2 
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naturvetenskap ur ett historiskt perspektiv, där jag börjar med 1700-talets 

upplysningstid. Därefter försöker jag påvisa olika förhållningssätt till naturvetenskapen.  

 

Innan jag jämför de två kursplanerna, kommer jag att försöka förklara begreppet 

läroplaner, så att det framgår hur religionsämnet, religionskurser och läroböcker hänger 

samman med läroplanerna. Jag kommer att försöka visa detta genom att: 

  jämföra skolverkets kursplaner för kursen religion A (Lpf 94) och kursen 

religion 1 (GY2011) i de delar som handlar om värdegrund utifrån etik och 

moral, nyandlighet samt relationen mellan vetenskap, kultur och religion. 

 belysa kristendomens eventuella särställning 

  jämföra ett antal läromedel som används vid de teoretiska programmen i 

gymnasieskolan i ovanstående två kurser. 

 

Jag kommer inte att behandla kursplanerna i dess helhet, utan enbart fokusera på de tre 

delar Jeffner beskrev samt kristendomens eventuella dominans i läromedlen. 

 

De två kursplanerna i religionskunskap kommer jag att jämföra i slutet av det kapitel 

som handlar om läroplaner. Avslutningsvis kommer jag att redovisa läromedel i 

religion, med olika utgivningsår och som är utformade utifrån de två aktuella 

kursplanerna.  

 

Läroböckerna jag kommer att använda mig av är kopplade till religion A (RE1201) eller 

till religion 1 (RELREL01) . Även detta kapitel avslutas med att jag jämför de utgivna 

böckerna dels i en översiktlig tabell och med hjälp av att tematisera utifrån ovan 

nämnda områden. Slutligen görs ett försök till att redovisa ett resultat till min 

problemställning. 
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2 Ett Sverige i förändring 

När Sverige år 1527 övergick från katolicism till protestantism innebar det bland 

mycket annat, att predikan genomfördes på svenska och att svenskarna skulle kunna 

läsa Bibeln på egen hand. Gustav Vasas Bibel gavs ut på svenska 1541. Att se till att 

alla kunde läsa blev därför en kyrklig uppgift och alla skolfrågor blev i grunden kyrkans 

område. I detta kapitel vill jag lyfta fram hur religionsämnets förändrade och minskande 

roll i skolans värld, långsamt har förändrat värdegrunden både på individnivå och på 

samhällsnivå i det svenska samhället och hur denna förändring speglas i de två 

läroplanerna. 

 

En av mina grundtankar i denna uppsats är att sekulariseringen i Sverige har gått långt 

och att vi inte har förstått hur genomgripande den är, exempelvis kan vi i media följa 

den livliga debatten om lämpligheten av att ha skolavslutning i en kyrka, trots att skola 

och kyrka varit åtskilda sedan länge. Alla människor socialiseras in i sin samtid genom 

uppfostran och utbildning. 

 

 GY2011 beskriver en skola som genomsyras av utbildning på vetenskaplig grund och 

därför är det relevant för mig att försöka beskriva hur invånarna i Sverige, via 1700-

talets upplysning gått från att ha religion som en social legitimation till att ersätta den 

med den naturvetenskapliga och hur denna i sin tur är satt under en långsam 

förändringsprocess. 

 

 Jag har valt att försöka belysa den naturvetenskapliga bilden utifrån olika perspektiv.  

 

2.1 Värdegrundens förändring för religionen i Sverige 

Vårt värderingssystem förändras ständigt och speciellt märkbart är det hos ungdomar 

vars föräldrar är födda efter 1945. Under deras levnad har utvecklingen gått från 

trygghetsvärlden till frihetsvärlden. Människans basbehov har i stort sett blivit 

tillfredsställda och människan går då vidare och vill samtidigt både tillfredsställa och 

förstå sina egna abstrakta behov. Genom socialisationsprocessen överför en generation 
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sina kunskaper, värderingar och normer till nästa generation och därigenom blir 

samhället stabilt över tid. Detta sker omärkligt och gradvis, så att när förändringen är ett 

faktum har befolkningen inte uppmärksammat att den har ägt rum.
12

 

 

Sekulariseringsprocessen har gått långt i Sverige. Allt färre svenskar anser att de tror på 

en personlig Gud och än färre går regelbundet i kyrkan. Institutionen kyrkan har fått allt 

mindre inflytande över de tidigare kyrkliga ansvarsområden som skola och äldrevård på 

grund av den borgerliga kommunens framväxt efter andra världskriget.
13

    

 

Några årtal för att belysa förändringsprocessen är följande: 

1855 kyrkoplikt upphör   

1860 religionsfriheten utvidgas till att gälla även svenskar 

1862 den borgerliga och kyrkliga kommunen skiljs från varandra 

1919 folkskolans kristendomsundervisning ersätter Luthers lilla katekes av  

         bergspredikans etik som en sammanfattning av den kristna läran 

1951 religionsfrihetslagen införs och det klargörs att Svenska kyrkan är ett trossamfund    

         och inte en del av statsförvaltningen 

1969 i läroplanen Lgr 69 ändrar ämnet namn till religionskunskap, där kristendomen      

         endast är en religion bland alla andra 

1991 folkbokföringen, som hittills skötts av kyrkan, övertas av skattemyndigheterna.     

1994 läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 

2000 Svenska kyrkan upphör att vara statskyrka och blir ett trossamfund 

2011 GY2011 för de frivilliga skolformerna 

2.2 Det mångkulturella Sverige 

År 1930 var bara en procent av alla svenskar födda utomlands. I dag är cirka 14 procent 

födda i ett annat land. Fyra procent som är födda i Sverige har föräldrar som båda är 

födda i ett annat land än Sverige. Detta medför att Sverige är ett land med invånare som 

                                                 

 

12
   Trosell 2005 s 13-14 

13
   Hamberg Eva M 1997, professor i migrationsforskning med inriktning, religion, samhällsvärderingar 

och kulturmöten, Lunds universitet, präst och författare till Svenska folkets Gud s 23-36 
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har många olika etniska och kulturella identiteter. På 1980-talet lanserades begreppet 

det mångkulturella Sverige i samhällsdebatten, i media och i skolans läroböcker.
14

 

 

Ovanstående kan jämföras med att Sverige i stort sett ända fram till 1960-talet, varit ett 

mycket homogent land oavsett om någon person syftat på befolkningens etnicitet, kultur 

eller religion. Även om svenskarna hela tiden tagit del av och införlivat andra länders 

seder och bruk har detta pågått så långsamt att gemene man inte har känt av 

förändringen. Sverige var ett land man emigrerade från inte till, vilket gjorde att 

svensken inte insåg att de långsamt tog intryck av världen utanför Sveriges gränser, utan 

Sverige ansågs var ett enhetligt land, som marginaliserade sina etniska minoriteter och 

genom både sin lagstiftning och sin skolundervisning, såg till att Sverige förblev en 

etnisk nation av svenskar, där ledorden fram till vår tid var homogenitet, nationalism 

och assimilation.
15

 

2.3 2010-talets mångfaldsförändring 

Att Sverige numera är mångreligiöst innebär att religionsvetenskapen behöver bredda 

sina perspektiv och förutsättningslöst granska den mångfald av religiös aktivitet som 

finns i landet. Det är viktigt att i ett föränderligt samhälle där många frågor diskuteras få 

så många som möjligt av invånarna, att reflektera över sin egen livsåskådning och dess 

förankring. Att öka förståelse för olika uttryckssätt som tillhör den religiösa mångfalden 

är viktig och det betyder inte att någon behöver ge avkall på ett kritiskt betraktelsesätt. 

Religionsvetenskapen måste kunna visa varför människor är religiösa och har en tro 

som har sina rötter i den religiösa mångfald som finns i dagens Sverige, utan att ge 

avkall på den vetenskapliga traditionen.
16

  

                                                 

 

14
 Två läroböcker för gymnasiet, skrivna under rapportens två läroplaner. Reflex plus (2011) s 24-25 av 

läroboksförfattare Hans Almgren med flera, samt läroboken Forum debatt (2006) s 43 av Krister Brolin 

med flera. Båda böckerna riktar sig mot gymnasieskolans teoretiska linjer. 

15
   Andersson D, Sander Åke (red) 2009 s 27-30 

16
 Kritiska gruppen är elva teologer som samlas vid Uppsala teologiska institution 2007-2008, för att 

samtala om olika förutsättningar för och olika perspektiv på den religionsvetenskapliga verksamheten. 

Resultatet samlas i Jonsson U, Martinson M & Sjöberg L (red) 2009 Kritiskt tänkande i 

religionsvetenskapen s 7-9 
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I dagens Sverige är religion ett dagsaktuellt ämne, som media följer med stort intresse. 

Dessutom verkar det som om många människor inte känner att det postmoderna 

samhället kan ge den trygghet eller de svar de vill ha, utan i stället orienterar de sig mot 

det religiösa området. Att människan gör detta finns det flera förklarande teorier till. En 

teori hänvisar till att religiositet är en del av den mänskliga naturen, en annan teori 

menar att människan i gemen inte är mindre religiös än tidigare generationer, men är det 

på sitt sätt och den tredje teorin kopplar religiositeten till vår religiösa socialisation, 

exempelvis konfirmation och vuxenhet.
17

 

2.4 1700-talets upplysning 

När det i Sverige pratas om att upplysningstiden fick stora konsekvenser för religionens 

del, menas att dess förespråkare var antireligiösa i den meningen att de tog avstånd från 

allt som hade övernaturliga förklaringsmodeller. De ansåg att en människas frihet till 

viss del bestod i att befrias från allt vad religion hette. Genom att använda vetenskapliga 

metoder och sitt sunda förnuft skulle människan få kunskap om världen, sig själv och 

sin roll den. I upplysningens anda kan man hitta drag av individualism, sekularisering, 

frihetslängtan hos individen och en globalisering som medför både religionspluralism 

och omtolkning av heliga texter. I dess spår kan vi i Nordeuropa se 

privatiseringstendenser, sekularisering och ett ökat intresse av att själv både utforma och 

utöva sin egen religion eller som filosofen Paines beskriver det hela, my mind is my 

church.
18

 Det kan även vara så att ett samhälle, eller delar av en nation kan bli tvärtom, 

det vill säga mera religiöst eller fundamentalistiskt. Det beror på i vilken miljö 

händelserna utspelar sig.
19

  

                                                 

 

17
 Andersson D, Sander Åke (red) 2009 s 27-30 

18
 Paine Thomas (d 1809) radikal brittisk författare som bland annat arbetade för USA:s frigörelse från 

GB och som deltog aktivt i franska revolutionen. 

19
Andersson D, Sander Åke (red) 2009, där Andersson (f 1964) är filosofie doktor i religionsvetenskap 

och Sander (f 1949) är bland annat professor i religionsbeteendevetenskap. Båda är verksamma vid 

Göteborgs universitet och medförfattare till Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring, 2:a 

upplagan s 83-89 



10 

 

 

2.5 Olika syn på naturvetenskap 

2.5.1 Naturvetenskap och kultur                                                                                                                                          

Vetenskapen uppstod däremot inte ur praktiska behov eller sunt förnuft. Vetenskapen är 

en väldigt speciell kulturprodukt. Den uppstod ur en önskan att förklara och förstå 

verkligheten på sätt som inte hänvisade till myter, traditioner, auktoriteter eller gudar.
20

 

 

Människan kan inte förstå världen utan att ha ett förhållande till naturvetenskapen, 

eftersom den handlar om vår fysiska verklighet. Naturvetenskapen har skapat 

systematiska verktyg i form av tankar och hypoteser, som utvecklas till teorier och lagar 

så att vi både kan förstå och handskas med vår egen värld. Naturvetenskaplig forskning 

leder till att ny kunskap läggs till gammal, förkastas eller revideras, eftersom 

forskningsfronten ständigt förändras. Varje pusselbit som läggs till vetenskapen är 

formad av sin tids idéer och värderingssystem, så den är inte en värdeneutral 

beskrivning av verkligheten. De naturvetenskapliga teorier, som bäst överensstämmer 

med vår tids uppfattning om verkligheten ärvs sedan av nästa generation och blir till slut 

ett allmänt vetande, som en del av vårt kulturarv. Vår heliocentriska världsbild och 

Darwins evolutionsteorier är välkända exempel, men trots detta är det inte alla som 

anser att naturvetenskapen är en del av det västerländska kulturarvet. Å andra sidan är 

det många som övertygas när en reklamannons hänvisar till vetenskapliga fakta.
21

  

 

Dagens vetenskap är ytterst svår att förstå för en vanlig person. Den går inte att 

empiriskt se, eller återskapa vid en laboration. Allt detta skapar avstånd, för det som 

människan inte logiskt kan förstå utan enbart använda i sin vardag, som exempelvis en 

dator eller en smartphone får gärna drag av magi. Därför blir ordet ”vetenskaplig” ett 

nästan magiskt ord i vår kultur.
22

    

 

                                                 

 

20
 Sjöberg S (f 1943) fysiker, pedagog samt professor i naturvetenskaplig didaktik, Oslo universitet, samt 

författare till Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik 1998 s 333 

21
 Sjöberg 1998, s 25-49. 

22
 Sjöberg 1998 s 186 
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Naturvetenskapligt resonemang kräver både engagemang och kunskap och går ofta i 

motsatt riktning till vad vi tror och föreställer oss. Den blir även allt mer abstrakt, 

eftersom visionen för forskarna är att ytterst kunna skapa en enda teori om all 

växelverkan i världen.
23

  

2.5.2 Naturvetenskap och religion 

Genom västerlandets historia har det pågått både en växelverkan och en kamp mellan 

den dominerande religionen och vetenskapen, eftersom båda vill beskriva och förklara 

världen. Båda vill själva besvara människors existentiella frågor och det blev den 

allmänna katolska kyrkan som drog det kortaste strået under den vetenskapliga 

revolutionen som pågick från 1500-talet och framåt även om Galileo Galilei fick ta 

tillbaka sina idéer. I dag finns det många som hämtar sina religiösa kunskaper från så 

olika håll som österns mystik, bibliska uppenbarelser och astrologi. New Age har blivit 

samlingsbegreppet för denna metod, där individerna själva väljer sin kunskap.
24

 

2.5.3 Naturvetenskap och postmodernismen  

Modernismens förespråkare menade på 1960-talet att när samhället blev modernare, 

mer vetenskapligt, mer rationellt etcetera då skulle det i allt högre grad fungera utan 

religion och utan dess institutioner.
25

  

 

I dag är vårt samhälle både modernt och rationellt, men trots detta upplever ofta den 

moderna människan naturvetenskapen som främmande, trots att den långsamt påverkat 

människan i flera hundra år. Under senare decennier har det kommit alternativa rörelser, 

exempelvis intelligent design, som attraherar människor med andra argument och ofta 

med hänvisning till det förnuft, som upplysningstidens filosofer hänvisade till. Även om 

alternativa rörelser ofta är långt från vårt samhälles värdegrund om objektivitet, 

rationalism, vetenskapliga framsteg och ett demokratiskt styrelsesätt vinner de 

                                                 

 

23
 Sjöberg 1998 s 129-137 

24
 Sjöberg 1998 s 122-128 

25
 Andersson, Sander 2009 s 71-72 
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anhängare. Därför ville Gerald Holtons
26

 utifrån både ett historiskt och sociologiskt 

perspektiv försöka förstå de alternativa rörelsernas attraktionskraft, trots att de är 

motsatsen till vårt samhälles officiella ideal. Hans slutsats blev att de alternativa 

rörelserna är enklare att ta till sig, eftersom de utgår från människors känslor och behov 

samt lyfter fram det unika och personliga i stället för det generaliserbara och 

opersonliga.
27

 

 

Nutidsmänniskor som genomgår moderniserings- och urbaniseringsprocesser får sin 

livsåskådning hårt ifrågasatt, vilket på sikt leder till någon form av sekulariserad 

anpassning, men en annan möjlig förändring är att en fördjupad religiös identitet 

utvecklas.
28

 

 

I dagens Sverige minskar kyrkans inflytande över samhället, men detta behöver inte 

medföra att den personliga trosupplevelsen har blivit undanträngd. Det verkar som om 

människan tror på någonting och enligt teologen Owe Wikström
29

 säger 63 procent av 

svenskarna att de är kristna, men på sitt eget sätt, det vill säga utan gudstjänster, präster 

och sakrala handlingar. I Sverige är samhället starkt och har ett socialt skyddsnät, som 

gör att svenskarna inte behöver kyrkan som en hjälpande social inrättning, utan måste 

forma sin roll och sitt uppdrag, så att människorna känner att det religiösa livet utgör 

goda livskvalitetsfaktorer i deras liv. Hur en människa väljer vad som är gott i livet, 

beror på dennes personlighet. Vissa vill formulera egna svar och söker efter ett öppen, 

gränsöverskridande religiositet medans andra vill ha ett tydligt svar, som inte ska tolkas. 

Att ständigt söka egna svar känns för en del meningsfullt, jobbigt och stressande för 

                                                 

 

26
 Holton Gerald (f1922) fysiker och vetenskapsteoretiker, med stor forskning om hur de alternativa 

rörelserna vuxit fram. Författare till flera böcker om detta bland andra Science and Anti-science, 

Cambridge, MA Harvard 1993, 1997 

27
 Sjöberg 1998 s 343-346 

28
 Andersson, Sander 2009 s 67 

29
 Wikström Owe (f1945) religionspsykolog, präst och författare och från 1984 professor i 

religionspsykologi vid Uppsala universitet. Ett av hans fokus är samspelet mellan individ och kultur för 

tolkningen av religiös erfarenhet.  
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andra, men poängen är att om de religiösa samfunden ska ha framgång måste de 

formulera sitt budskap utifrån sin målgrupp.
30

 

2.5.4 Vetenskap om naturvetenskap 

Traditionell naturvetenskap finns inom ett så kallat paradigm, som är grunden för hur 

man ska tänka och handla för att undersöka ett fenomen vetenskapligt. Paradigment är 

vetenskapens referensram och när den förändras beskrivs det som en vetenskaplig 

revolution, exempelvis Galilei och den heliocentriska världsbilden samt Darwins 

evolutionsteori.
31

  

 

Det finns teorier om vad vetenskap är, så kallad vetenskapsteori och den försöker 

beskriva hur naturvetenskapen förklarar vår fysiska verklighet. Den omfattar bland 

annat vetenskapens historia som beskriver erkända naturvetenskapliga teorier. 

Vetenskapsteoriforskning innebär att de naturvetenskapliga metoderna granskas med 

historieforskarens krav på källor och ett källkritiskt förhållningssätt. Vetenskapsfilosofi 

och kunskapsteorin, bidrar med sina frågeställningar om vad som finns eller inte, eller 

om det endast existerar i vårt eget medvetande. Här finns de två huvudriktningarna 

empirismen och rationalismen som båda avvisar tanken på religiösa 

förklaringsmodeller. Många har försökt kombinera de båda riktningarna, bland annat 

filosofen Immanuel Kant.
32

 Empirismens krav på observationer och experiment har gett 

den en stark ställning inom vetenskapen, medan andra har hävdat att detta inte har varit 

bevis nog, eftersom ett stort antal observationer under ett stort antal olika 

förutsättningar, inte behöver vara logiskt sanna. Även människans varseblivning är 

osäker, då den aldrig är neutral utan formas av vår personlighet, vår kultur etcetera. 

Ingen är helt objektiv i sin observation. Den vetenskapliga verksamheten kan även 

studeras, från ett utanförperspektiv och genom etiken kan människan problematisera om 

det exempelvis är etiskt korrekt att genomföra experiment bara för att det är intressant.
33

 

                                                 

 

30
 Andersson, Sander 2009 s 106-115 

31
 Sjöberg 1998 s 216-218 

32
 Kant Immanuel (d1804), tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg, samt en av sin tids 

mest betydande tänkare.1781 kom hans bok Kritik av det rena förnuftet. 

33
 Sjöberg 1998 s 190-194 
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Ämnet religion har förändrats radikalt i det svenska utbildningsväsendet de senaste 

femtio åren. Från att enbart innehålla kristendom och studier i Luthers lilla katekes, till 

att bli ett ämne där den studerande möter en mångfald av livsåskådningar och 

företeelser, varav en del icke religiösa. Om denna mångfald sedan återfinns i läroplaner 

och kursböcker är något jag återkommer till. 

 

Genom att koppla naturvetenskapen till kultur, religion, postmodernism och disciplinen 

för vetenskap har jag försökt att belysa olika sätt att se på och behandla skolämnet 

naturvetenskap. Jag har även försökt belysa olika förklaringar till varför värderingen av 

naturvetskap är så högt skattad i Sverige och varför den utgör en fundamental bas i den 

nu gällande GY2011.   

 

Jag kan även förstå att människor som inte har fostrats i den svenska 

socialiseringsprocessen, kan ha svårt att ha samma syn på naturvetenskap och 

vetenskapliga metoder som det officiella Sverige omfattas av. 
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3. Skolverkets läroplaner 

Utbildningsfrågor är alltid aktuella i Sveriges riksdag och antalet motioner i ämnet är 

omfattande. Det är ju inte särskilt förvånande, eftersom de flesta av oss har erfarenheter 

från både grundskola och gymnasium. Många har dessutom förslag på förändringar, 

som ibland resulterar i motioner av Sveriges riksdagsmän. Läroplanen för 1994 var den 

första läroplanen som hade specifika kunskapsmål för varje kurs och även att ett 

skolämne kunde vara uppdelat i olika kurser, exempelvis religionskunskap A och B. 

Enbart A-kursen var obligatorisk, det vill säga ett kärnämne. Läroplanens namn i 

Sveriges riksdag är 1992/93:250. Nästa läroplan GY2011 introducerades i riksdagen för 

tio år sedan och dess beredningsnamn är 2009/10 Ub U3 och den har gällt från 2011-07-

01 och den betonar att all kunskapsinhämtning ska vila på vetenskaplig grund. 

 

Jag vill jämföra gymnasieskolans två senaste läroplaner för religionskunskap, eftersom 

jag upplever av att det går trender i politikernas mål för skolan. Läroplanerna blir en 

spegling av sin tid och jag tror att detta kan spåras vid en jämförelse av läroplanerna och 

läroböcker som är kopplade till kurserna i religion. 

I detta avsnitt tar jag pedagogikprofessor Ulf P Lundgren
34

 och docent Per Block
35

 till 

hjälp för att dryfta frågan om tendenser i läroplaner. 

3.1 Läroplan 94 Religionskunskap kurskod: RE1201 

En läroplan består av flera delar, där ämnets syfte och karaktär är en ämnesplan medan 

kursplanen omfattar själva målen för kursen. Planen för RE1201 är från 2000-07 

SKOLFS: 2000:8 

  RE1201 - Religionskunskap A 50 poäng bygger på grundskolans 

utbildning eller motsvarande kunskaper (ett kärnämne) 

 RE1202 - Religionskunskap B 50 poäng bygger på kurs A och breddar och 

fördjupar innehållet från religionskunskap A. 

                                                 

 

34
 Ulf Paul Lundgren (1942) svensk läroplansteoretiker, Skolverkets första generaldirektör (1991-1999), 

samt professor i pedagogik vid Uppsala universitet från år 2000. 

35
 Block P (f 1935) pens. Universitetslektor docent vid Teologiska institutionen 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-amnen-och-kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3204%2FtitleId%2FRE1201%2520-%2520Religionskunskap%2520A
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-amnen-och-kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3289%2FtitleId%2FRE1202%2520-%2520Religionskunskap%2520B
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3.2 GY2011 Religionskunskap kurskod: RELREL01 

 Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan 

ger eller motsvarande. 

  Religionskunskap 2, 50 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1. 

  Religionskunskap – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen 

religionskunskap 1 

Ur dessa kursplaner har jag valt att lyfta fram områden som behandlar etik och moral, 

nyandlighet, relationen kultur, vetenskap och religion, samt om kristendomen intar en 

särställning gentemot övriga världsreligioner. 

3.3 Läroplanskod 

 Docenten Per Block menar att det inte finns något enkelt sätt att närma sig eller studera 

ämnet religion, för oavsett hur studiet bedrivs kommer det att bli obekvämt för någon. 

Block menar att det finns tre sätt att förhålla sig till religionsstudier konfessionellt, 

liberalt eller teologifritt. De konfessionella vill introducera nya troende, de liberala vill 

inte kopplas till någon bestämd kyrka och de teologifria vill studera religionen befriad 

från reflektionen varför människor tror. Block menar att det är viktigt att alla tre 

riktningarna finns representerade, när ämnet religion ska studeras på olika nivåer. 

Lärare måste kunna integrera den stora mångfalden av religiösa och ickereligiösa 

livsåskådningar, som finns i dagens Sverige, annars kommer olika diskurser om religion 

bedrivas av ortodoxa troende eller av dem som vill avteologisera religionen till ett 

humanistiskt ämne, trots att människor i det sekulariserade Sverige säger sig vara 

intresserade av religiösa frågor.
36

  

 

En läroplan är en rad grundläggande principer kring hur omvärlden ska organiseras i 

skolan och tillsammans blir de en kod för utbildningens mål, innehåll och metodik 

skriver pedagogen Ulf P. Lundgren. Han definierar begreppet läroplanskod som de 

                                                 

 

36
 Block P (f 1935) pens. Universitetslektor docent vid Teologiska institutionen, Bibelvetenskap; Nya 

testamentets exegetik, essän ”Hur man vänder sig, har man ändan bak” s 19-33 
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samlande principer efter vilka urvalet av innehållet i en läroplan görs, hur detta 

innehåll motiveras och realiseras och hur förmedlingen av innehållet sker.
37

 

 

 Varje läroplan måste innehålla det som de styrande anser är värt att veta och därmed 

måste läroplanen både styra ämnets centrala lärostoff och kontroll av det samma.
38

 

  

All utbildning kräver en social legitimation, där någon eller något har makten att 

definiera ämnets värde samt värdet av en persons färdigheter i detta ämne. Förr hade 

denna makt en religiös grund, men har efter 1700-talets upplysningstid ersatts av studiet 

av naturvetenskap, som ger legitimation genom empirisk forskning och teoribildning. 

Eftersom det är vi människor som kan förstå en handlings konsekvenser och därmed 

avgöra dess värde blir det viktigt för all uppfostran och utbildning att forma de 

kommande generationerna, så att deras etik och moral får samma legitimitet som sin 

samtid.
39

   

 

I sin forskning har Lundgren utvecklat den så kallade ramfaktorteorin, först i 

klassrumsstudier och senare i studier av utbildningspolitik i ett historiskt perspektiv. 

Han menar att läroplanskoder är de grundläggande principer som ligger bakom varje 

läroplan och som formas historiskt och i nutiden av existerande materiella och kulturella 

villkor, samt föreställningar om utbildning i olika politiska, administrativa och 

pedagogiska processer. Lundgren anser bland annat att det parallellsystem som tidigare 

fanns inom skolväsendet hade olika syfte, med sin undervisning. Det var genom den 

växande medelklassen som kraven kom på att skolan skulle vara mera nyttig och mer 

naturvetenskapligt inriktad i motsats till folkskolans mål att fostra eleverna till 

moraliskt, religiöst och nationellt goda svenskar. Lundgren menar att dessa koder 

smälter samman i 1960-talets grundskola då rationalismen och pragmatismen kopplas 

ihop med vetenskaplig forskning. Läroplanskoden blir produkt av sin samtid, men 

påverkas över tid av de förändringar som sker i ett samhälle och begreppet kopplas till 

                                                 

 

37
 Lundgren Ulf P 1989 Att organisera omvärlden, en introduktion till läroplansteori s 10-11 

38
 Lundgren 1989 s 16-17  

39
 Lundgren 1989 s 39-51 
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ett historiematerialistiskt perspektiv, där den övergripande statsapparaten befäster sin 

maktposition genom att få de uppväxande generationerna att överta samhällets 

värderingar, genom en växelverkan mellan makten och det övriga samhället. Genom att 

begåvade elever med arbetarklassbakgrund genomför en klassresa och tar sig in 

maktens centrum och påverkar den inifrån utjämnas över tid de motsättningar som finns 

mellan de som vill bevara och de grupper som vill förändra. Eftersom båda sidor 

påverkar varandra upplever de värderingarna som stabila över tid.
40

  

 

Både Blocks och Lundgrens tankar har betydelse för denna uppsats, anser jag. Jag 

instämmer i Blocks idéer om att det finns tre sätt att studera religion och att alla tre 

behövs, för att vi som lever i ett så sekulariserat land som Sverige överhuvud taget ska 

kunna förstå hur en människa upplever att de har nytta av en personlig Gud. Om 

undervisningen inte reflekterar kring varför människor tror, och hur religionen ger en 

social legitimation i olika kulturer får vi en bristfällig insikt om religionens betydelse 

för människan, både i vår samtid och utifrån ett historiskt perspektiv. Lundgrens teorier 

om läroplanskoder, samt hur utbildningen och samhällets maktelit samverkar för att 

uppnå både förändringsprocesser och stabilitet, är mycket viktiga pusselbitar i 

förståelsen av eventuella förändringar i de läroplaner och kursböcker jag har för avsikt 

att analysera. 

3.4 Jämförelser mellan Lpf-94 och GY2011 

Jag har koncentrerat min jämförelse på om kristendomen verkar inta en särställning i 

läroplanerna, hur etik och moral- frågorna belyses och hur utbildningen ska förhålla sig 

till att människor har en tro och till sist hur förhållandet mellan religion – kultur – 

naturvetenskap ska behandlas i undervisningen på gymnasiet.  

3.4.1 Kristendomens ställning 

I båda läroplanerna ges kristendomen en särställning, eftersom det är den enda av alla 

världens stora religioner som namnges. I lpf-94 har statsmakten ett behov av att förklara 

                                                 

 

40
 Wickström Johan 2008 doktorerade med avhandlingen Våra förfäder var hedningar s52-57,Uppsala 

universitet. 
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kristendomens särställning, genom att visa kristendomens betydelse i den svenska 

historien. Läroplanen fastställer undervisningen i religion från den katolska medeltiden 

via reformationen med Luthers lilla katekes, som pedagogiskt hjälpmedel för att fostra 

den unga människan utifrån de läroplanskoder Lundgren beskriver. Denna tillbakablick 

ligger sedan till grund för att i läroplanen från 1919 lyfta fram bergspredikan,
41

 som en 

gemensam värdegrund i det svenska samhället. Bergspredikan blir navet för 

fördjupningar om etik och moral, människans olika livstolkningar etcetera i de senare 

läroplanerna. 

 

I GY2011 finns inget behov av en historisk tillbakablick eller en förklaringsmodell för 

kristendomens särställning, utan statsmakten konstaterar att: kristendomen och dess 

traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som 

ligger till grund för det svenska samhället.
42

 

3.4.2 Etik och moral 

Under rubriken ämnets syfte slår lpf-94 fast att behovet av en medveten etik baserad på 

en i samhället allmänt accepterad värdegrund blir allt tydligare både för den enskilde 

och för samhället.
43

 

 

Studiet av etik och moral blir bryggan i undervisningen, då etiken både kan kopplas till 

mänskliga existentiella frågor och till statsmaktens behov av att införliva sina 

medborgare i den rådande kulturen med dess värderingar av rätt och fel. Lpf-94 betonar 

etikdimensionens stora betydelse för skapandet av en ny gemensam värdegrund för alla 

eftersom den kan skapas utifrån andra typer av livsåskådningar och inte enbart de två 

dominerande dragen i svensk etikdebatt, nämligen kristen tradition och västerländsk 

humanism. 

 

                                                 

 

41
 Nya testamentets Markusevangelium kapitlen 5-7 

42
 Se bilaga 2 under rubriken ämnets syfte 

43
  Se bilaga 1 under rubriken ämnets syfte 
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I GY 2011 överges tanken på en ny gemensam värdegrund, utan läroplanen betonar 

vikten av ett etiskt förhållningssätt i ett samhälle som präglas av mångfald. Texten 

fortsätter med att betona att moraliska förhållningssätt kan ha sin grund i en religiös 

övertygelse och att det är viktigt att i undervisningen värdera hur detta kan få följder för 

frågor gällande exempelvis kön och sexualitet. Till skillnad från lpf-94 lyfter GY 2011 

fram problemområden i klartext. Lpf 94 beskriver i stället problemsituationer i vardag 

och yrkesliv utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt. Centralt för båda 

läroplanerna är även etiska och moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott 

samhälle kan vara. 

3.4.3 Människan och hennes tro 

I lpf-94 är det viktigt att få kunskap om och förståelse för att människor kan ha olika 

perspektiv på existentiella frågor. Det är viktigt att ta till sig att det finns andra 

tolkningar än de som varje person själv har. De studerande ska lära sig att reflektera, 

analysera, utveckla och bli förtrogna med olika sidor av religionen, men de ska enbart 

utveckla sin personliga hållning i livs- och moralfrågor. Att försöka förstå varför 

människor har en religiös verklighetssyn och en tro som ger förtröstan och styrka i 

vardagen finns inte med i tankarna kring lpf-94.  

 

GY2011 slår däremot fast att ämnet behandlar både (min markering) tron och etikens 

betydelse för individers upplevelse av meningsfullhet och känsla av gemenskap. 

Ingen av läroplanerna försöker dock fånga in vad jag i inledningen beskriver när 

människor i olika livsåskådningsundersökningar svarar att de tror på sitt sätt eller att de 

tror på något. Det som ofta namnges som privatreligiositet. 

 

3.4.4 Religion, kultur och en vetenskaplig grundhållning 

Lpf-94 nämner aldrig orden vetenskap eller naturvetenskap i sin text, utan skriver tankar 

om verkligheten och världen, människan och värdena. Olika livstolkningar tar sig 

uttryck i olika livsåskådningar och dessa manifesteras genom exempelvis konsten. 

Religionskunskapens utgångspunkt är människan och hennes situation som skapar 

behov av en fungerande livstolkning. Lpf-94 lyfter fram behovet av en allmängiltig 

internationellt övergripande värdegrund, som när det gäller religion och livsåskådningar 
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förhåller sig till kultur och samhälle, till exempel en arbetsplatskultur. Lpf-94 talar om 

vikten av analys, reflektion och förtrogenhet med bland annat de berättelser och bilder 

som uttrycker olika livsåskådningars tolkningar av livet och världen. 

 

Precis som tidigare vid denna jämförelse mellan de två läroplanerna har regering och 

riksdag satt ned foten i GY 2011, när de inleder med att ämnet religionskunskap har sin 

vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen, men är till sin karaktär 

tvärvetenskaplig.
44

   

 

Läroplanen beskriver att eleverna ska diskutera relationen mellan religion och vetenskap 

i frågor som skapelse och evolution, samt ta del av de olika uppfattningar som finns i 

den aktuella samhällsdebatten. Vidare ska undervisningen ha som grund en samhällssyn 

som har en öppen attityd i fråga om exempelvis val av livsstilar, eftersom samhällslivet 

i vårt land präglas av mångfald. 

 

Sammanfattningsvis har jag försökt beskriva att en läroplan utgörs av en rad 

grundläggande principer om hur omvärlden ska organiseras och hur den sedan blir en 

kod för utbildningens mål, innehåll och metodik. Läroplanen får sin legitimation av 

samhällets maktelit och förr hade denna makt en religiös grund, men i dag är det 

naturvetenskapliga studier som ger denna legitimitet. 

 

Läroplanskoden blir alltså en produkt av sin samtid och där den övergripande 

statsapparaten behåller sin ställning genom att den, via läroplanen får kommande 

generationer att överta rådande värderingar.  

 

Lundgrens teorier om läroplanskoder, samt hur utbildningen och samhällets maktelit 

samverkar är viktiga för att se eventuella förändringar i de läroplaner och 

religionsböcker jag behandlar. Jag gör detta genom att lyfta fram de områden som 

behandlar etik och moral, nyandlighet, relationen mellan vetenskap och religion, samt 

                                                 

 

44
 Se bilaga 2 och inledningen av GY2011. 



22 

 

 

frågan om ifall kristendomen intar en särställning gentemot övriga världsreligioner i de 

två läroplanerna. 

Jag har vidare beskrivit tre sätt att studera religionsämnet på, nämligen konfessionellt, 

liberalt eller teologifritt och jag anser att om undervisningen inte reflekterar kring varför 

människor tror, och hur religionen ger en social legitimation i olika kulturer får de 

studerande en bristfällig insikt om religionens betydelse för och inverkan på många 

människor i dag.  
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4 Läroböcker för religionsämnet för Lpf-94 och 

GY2011 

 RE1201 - Religionskunskap A 50 poäng och Religionskunskap 1 50 poäng, som 

båda bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. 

4.1 Redovisningen av gymnasieböckerna efter utgivningsår 

4.1.1 Religionskunskap för gymnasiet (1997) 

Lars-Göran Alm inleder sin bok med ett kort avsnitt om hur det är att vara människa. 

Detta resonemang leder fram begreppet en livsåskådning. Denna kan vara religiös 

eller inte, men den ger svar på hur verkligheten är beskaffad och människans plats och 

roll i den samma. Livsåskådningen har en etisk dimension och är vår grundhållning till 

livet.
45

  

 

I kapitlet om vår sekulariserade värld tas humanismen, existentialismen, marxismen, 

samt naturalismen upp. Kapitlet avslutas med rubriker som nya religiösa rörelser 

samt vad privatreligion är för något. 
46

Moral- och etik- avsnittet går kort igenom de 

etiska teorierna,
47

 samt ger läsaren olika områden att diskutera moraliska val kring 

exempelvis arbetslivet, samhället och naturen.
48

 

4.1.2 Relief religionskunskap A plus (1998, 2003) 

Nils-Åke Tidemans med flera författares första kapitel behandlar begreppet livsåskådning, vad 

den består av och om den är öppen eller stängd, där en stängd livsåskådning har svårt att ta in 

nya tankar och idéer i sin värdegrund. Författarna påpekar att det finns gott om exempel inom 

                                                 

 

45
 Alm Lars-Göran är läromedelsförfattare till böcker inom religion, filosofi och historia. 1997 utkom 

Religionskunskap för gymnasiet s 7-9. 

46
 Alm 1997 s 90-119 

47
 De etiska modeller som antingen lägger tonvikt på avsikten, konsekvensen eller en lämplig regel som 

kan appliceras på handlingen samt de etiska beslutsmöjligheter som handlingen ger upphov till. 

48
 Alm 1997 s 120-155 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-amnen-och-kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3204%2FtitleId%2FRE1201%2520-%2520Religionskunskap%2520A
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en religion på motsättningar mellan bokstavstrogna och mera  moderna och allmängiltiga  

tolkningar av samma religiösa budskap.  

 

Tideman påpekar sedan att Sverige är ett mångreligiöst och mångkulturellt samhälle, 

men att majoriteten av svenskarna tillhör ett kristet samfund. Dock påpekar han att vi 

gör många kristna riter utan att förstå dess religiösa innehåll och övergår sedan till att 

förtydliga begreppen sekularisering och privatreligiositet.
49

 

 

Etikavsnittet behandlar synen på människan utifrån humanism, existentialism och 

biologism. De etiska teorierna
50

 beskrivs och en modell för att fatta beslut visas. De 

områden som diskuteras som problemområden är forskningen och etiken vid 

exempelvis stamcellsforskning och människans förhållande till djuren i samband med 

djurförsök och djurhållning.
51

 

4.1.3 Religion och sånt (2000) 

Tror människor att Bibeln är skriven bokstav för bokstav av Gud, kallas det för 

fundamentalism skriver författaren Börje Ring. Fundamentalisterna menar att 

vetenskapen är opålitlig och att naturvetenskapen kommer att till slut få erkänna att de 

haft fel och att Bibelns skapelseberättelse är sann. Ring beskriver hur 

fundamentalisterna i USA kräver att när Darwins skapelselära lärs ut, då ska även 

Bibelns skapelse ses som ett likvärdigt alternativ i den amerikanska skolan. De som 

säger att Bibeln handlar om Gud, menar att Bibeln i första hand handlar om hur vi ska 

leva. Skapelseberättelsen talar bara om att Gud har skapat värden, men inte exakt hur. 

Enligt den existentiella bibelsynen förmedlar vetenskapen viktiga bitar till förklaringar 

om människan och livet. Vetenskapen kompletterar Bibelns infallsvinklar. Ser man 

                                                 

 

49
 Tidman 2003 s 8-12 

50
 Se fotnot 47 

51
 Tidman 2003 s 168-189 
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Bibeln som en vanlig bok har man en historisk bibelsyn och det religiösa innehållet tar 

man inte ställning till.
52

 

 

Etikavsnittet i läroboken tar upp följande områden att visa respekt, människosyn, 

veganism, humanism, existentialism, olika etiska modeller samt moraliska problem.
53

 

 

New Age avsnitten innehåller astrologi, kosmisk energi, tarotkort med mera, samt 

shamaner, häxor, satanism och avslutas med en diskussion om vad en sekt är.
54

  

4.1.4 Religion och livet (2007) 

Ännu en bok skriven av Börje Ring och den tar avstamp i sju utgångspunkter och 

jämför det mellan de olika religionerna. Dessa sju är livet, etik, kärlek, samhälle och 

religion, mystik, ondska och döden. Under utgångspunkten livet diskuteras vad en 

livsåskådning är och hur den samverkar med vår kultur. Boken tar upp humanism och 

existentialism.  

 

Under punkten samhälle och religion presentera olika sätt att läsa heliga texter och man 

diskuterar hur religion och politik hänger samman eller inte. New Age-avsnittet är kort.  

 

Etik och moral behandlar olika etiska modeller samt etiska regler från de olika 

världsreligionerna. Etiken inom konfucianism, daoism,
55

 filosofen Aristoteles 

dygdelära
56

 och bibelns dödssynder
57

 tas även upp.
58

  

                                                 

 

52
 Ring Börje(f 1946) Han är lärare i religionskunskap och svenska vid Södra Latins gymnasium i 

Stockholm. Han har skrivit flera läroböcker i religionskunskap. Fram till 1980-talet var han präst i 

Stockholms stift. År 2000 utkom Religion och sånt s36-38. 

53
 Ring 2000 s 10-29 

54
 Ring 2000 s 118-141 

55
 Daoismen/taoismen är en filosofisk och religiös tradition som betonar att leva i harmoni med Tao (väg 

eller princip). Taoistisk etik betonar enkelhet, spontanitet, harmoni mellan individen och kosmos samt 

begreppen medkänsla, moderation och ödmjukhet. Taoismen har haft stort inflytande på kinesisk kultur, 

exempelvis astrologi, kampsporter, kinesisk medicin, Feng shui, och många stilar av Qigong. Filosofin 

motarbetades av Folkrepubliken Kina men fortsatte i Taiwan . Idag är det en av fem religioner som 

redovisas i Kina  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Religionskunskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Latin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_stift
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4.1.5 Religion A (2007) 

Bokens författarpar Thulin och Elm börjar med frågan, Vad är meningen med livet? och 

med denna fråga som utgångspunkt vävs tankar om människans fria vilja, vårt ansvar 

och vår personlighet samman. Detta kopplas till att människan i alla tider har byggt upp 

olika samhällen. Samhällen som har hållits ihop av gemensamma värderingar och 

regler. För att veta vad som är rätt och fel har varje samhälle format sina etiska regler 

och sin livsåskådning med sin syn på världen och människans plats i den. Människan 

har ett förnuft skriver författarna och har därmed formulerat många existentiella frågor, 

som i många samhällen besvarats via en religion.  

 

Författarna skriver att i exempelvis Sverige hade kungarna på 1500- och 1600-talen ett 

religiöst mandat från Gud att styra landet.  Att ifrågasätta detta var ett brott. Tankar om 

ett religiöst mandat finns fortfarande inom många religiösa grupper inom alla världens 

religioner och dessa grupper använder både demokratiska och icke-demokratisk 

metoder för att driva sina frågor. 

 

 Boken tar även upp det sekulariserade samhället och hur de naturvetenskapliga 

upptäckterna har påverkat både samhället och dess invånare. I dagens sekulariserade 

samhälle har religionen en betydelse på individnivå, för att må bra, finna gemenskap, 

trygghet och så vidare.
59

 

 

                                                                                                                                               

 

56
 Aristoteles (d 322före Kristus) grekiska filosof och lärare som studera det mesta. Inom de fysiska 

vetenskaperna studerade han anatomi, astronomi, ekonomi, embryologi, geografi, geologi, meteorologi, 

fysik och zoologi. Inom filosofin skrev han om estetik, etik, metafysik, politik, psykologi, retorik och 

teologi. Han studerade också utbildning, främmande seder, litteratur och poesi.  

57
 Dödssynderna är enligt den katolska läran sju till antalet och leder till olika typer av straff i helvetet. De 

är högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja. 

58
 Ring 2007 Religion och livet s 9-74 

59
 Thulin Birgitta, Elm Sten är båda verksamma som läromedelsförfattare I religion och historia. År 2007 

Religion A s 6-11 



27 

 

 

Etikavsnittet behandlar människans moral och de traditionella etiska modellerna.
60

 De 

etiska modellerna jämförs med den kristna etiken i tio Guds bud.
61

 och ett urval av 

verser från Havamal.
62

 

 

Boken har ett stort kapitel om nyandliga rörelser, där författarna diskuterar varför vi 

dras till de nya livsåskådningarna. Boken behandlar olika rörelser som är antingen 

bibelinspirerade, österländskt inspirerade eller koranpåverkade. 
63

  

 

I kapitlet om livsåskådningar utan Gud behandlas de grekiska filosoferna, 

upplysningstiden, Darwin och utvecklingsläran, marxism, humanism, existentialism, 

naturalismen och ekosofin.  

 

I bokens sista kapitel återvänder författarna till bokens början och diskuterar ämnet att 

vara samhällsmedborgare – moral och livsfrågor
64

 där man diskuterar etiska problem som 

våldtäkt och dödshjälp, men även frågor som berör familj, trygghet och gemenskap.
65

  

                                                 

 

60
 De etiska modeller som lägger tonvikten på handlingens avsikt, konsekvens eller lämplig regel som kan 

appliceras på handlingen, samt situationens etiska beslutsmöjligheter. 

61
 De tio budorden (Tio Guds bud, dekalogen) är de tio befallningar som Gud ger till Mose i Gamla 

Testamentet, enligt 2 Mos. 20:3-17, 2 Mos. 34:1-28 och 5 Mos. 

62
 Hávamál, troligen diktad i Norge, ca 900, är en eddadikt av asaguden Oden. 

Den första delen ger regler och råd för människans livsföring. Den inskärper vaksamhet och försiktighet i 

livet, av att äga kunskap och livserfarenhet, att rätt bruka tiden, att akta sig för skvaller och lättrogenhet, 

varnar för överdrifter i mat och dryck och för att alltför mycket lita på människors. Världen är trolös och 

egennyttig. Man ska inte göra sig några illusioner. Allt är förgängligt. Men även pessimism bör ha sina 

gränser för inget är enbart dåligt. Ovärderlig är en trogen vän. Hemmet är bäst, även om det är enkelt. 

Glad och hurtig ska man vara och hålla modet uppe i förtröstan på ett gott eftermäle. Svensk uppslagsbok 

från 1955. 

63
 Thulin 2007 s 130-141 

64
 Thulin 2007 s 152 

65
 Thulin 2007 s 142-168 
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4.1.6 Religion 1 (2011) 

Författare Birgitta Thulin har gett boken elva kapitel utan någon speciell inledning om 

vad religion är. De tre syskonreligionerna judendom, kristendom och islam behandlas 

först tillsammans och författarna tar upp deras heliga texter, gemensamt ursprung och 

inbördes konflikter. Författarna skriver om det gemensamma kulturella ursprunget 

att det är mera som förenar än som skiljer.
66

  

 

En tredjedel av boken Religion 1 upptas av övriga livsåskådningar, människosyn och 

gudsuppfattningar, religion och vetenskap, etik och etiska frågor.
67

 

 

Livsåskådningarna delas upp i rubriker som nyandlighet, religiös identitet och 

bibelinspirerade och österländskt påverkade rörelser. Under kapitlet om människosyn 

och gudsuppfattning tas människans ansvar och det sekulariserade samhället upp.  

 

Författarna beskriver att vetenskapen ger andra förklaringsmodeller om världen och 

människans plats i densamma, samtidigt som tron på att vetenskapen kan lösa alla 

problem har mattats. Författarna ställer frågan om religion kan vara ett alternativ till 

tron på lyckan i form av masskonsumtion och hög standard?
68

  

 

Kapitlet om religion och vetenskap innehåller de grekiska filosoferna, 

upplysningstiden, Darwin och utvecklingsläran, marxismen, humanismen, 

existentialismen, naturalismen och ekosofin.  

 

Etikavsnittet behandlar det etiska valet, vad moral är och etiska mönster beroende på 

fokus, exempelvis avsikt, konsekvens, regler eller situation. Dagens etik jämförs med 

                                                 

 

66
 Thulin 2011 Religion 1 s 41 

67
 Thulin 2011 105-168 

68
 Thulin 2011 s 118 
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tio Guds bud och verser från Havamal.
69

 Till detta kopplas ett kapitel med etiska frågor 

och problem.
70

 

4.1.7 Religionskunskap 1 en mosaik (2009, 2011)  

Olov Jansson och Linda Karlsson har indelat sin bok i tre delar. I det första blocket sätts 

religionen in i ett kulturellt sammanhang och hur religion och kultur samverkar. Det 

andra blocket behandlar de fem världsreligionerna, samt nya och sekulära 

livsåskådningar. Det sista blocket handlar om att vara människa och författarna tar upp 

fyra aspekter på livet, nämligen etik, identitet, kärlek och död.  

 

I kulturavsnittet utgår författarna från att kultur betyder odling och behandlar därefter 

hur vi får våra kulturella glasögon och att de ger vårt perspektiv av verkligheten. Boken 

förklarar hur vi i Sverige utgår från en kristen, västerländsk kultur där bland annat 

religion betraktas som en privatsak. Kapitlet avslutas med att Sverige i dag är ett 

mångkulturellt land.
71

  

 

De nya religiösa rörelserna som behandlas är New Age och Nyhedendom, samt 

Satanism
72

 och de sekulära livsåskådningarna är humanismen, ekosofin, marxismen 

och feminism.
73

  

 

Etikavsnittet behandlar de traditionella etiska modellerna, men visar även tydligt hur 

den så kallade gyllene regeln om hur vi ska behandla våra medmänniskor finns uttryckt 

i de flesta livsåskådningar.
74

 Boken avslutas med teman kring identitet, kärlek och 

döden.
75

  

  

                                                 

 

69
 Se fotnot 54 

70
 Thulin 2011 s 134-166 

71
 Jansson Olov, Karlsson Linda 2011 Religionskunskap 1 en mosaik s 11-21 

72
 Jansson,  Karlsson 2011 s 165-176 

73
 Jansson,  Karlsson 2011s 177- 186 

74
 Jansson, Karlsson 2011 s 193 

75
 Jansson, Karlsson  2011 s 187-255 
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Kapitlet religion och vetenskap behandlar naturvetenskapens framväxt. Denna bok tar 

även upp positivismen.
76

 Författarna resonerar även om när religion och vetenskap är i 

harmoni respektive i konflikt med varandra och tar då upp både kreationism och 

intelligent design.
77

 

4.2 Min jämförelse av läroböcker i religion 

Jämförelserna mellan de refererade böckerna är utgivningsår som visar vilken läroplan 

de är kopplade till, sidoantal med avseende på vad som är relevant för denna uppsats, 

utifrån de nyckelbegrepp jag beskriv i metodavsnittet, det vill säga Jeffners tes om att en 

livsåskådning har flera samverkande delar.
78

  

 nyandlighet, exempelvis New Age och privatreligiositet 

 Icke religiösa åskådningar, exempelvis humanism 

 Naturvetenskaplig inriktning kopplats till upplysningen, Darwin och hans 

evolutionslära 

 Etik och moral 

 Det totala sidoantalet i respektive läromedel 

 

Bok och 

Utgivet år 

Nyandlighet Icke 

religiösa 

åskådning 

Upplysningen 

Darwin 

Etik Bok- 

sidor 

Juden- 

dom 

Kristen 

-dom 

Islam 

Religion f  

Gymn1997 

6 21 delvis
79

 35 160 10 19 12 

Relief 

1998,2003 

nej 3 nej 17 192 23 37 27 

Religion 24 nej nej 25 191 15 31 21 

                                                 

 

76
 Positivismen är en teori som anser att samhället går från ett religiöst stadium till ett mer vetenskapligt, 

där kunskapen bygger på observerbara fakta via våra sinnen. 

77
 Jansson, Karlsson 2011 s 36-41 

78
 Observera att jag har markerat mina nyckelbegrepp med en fetare färg, samt att Jeffner omtalas på s 3. 

79
 Boken tar upp Darwin i samband med diskussionen om människan värde. Ingen koppling till Darwins 

evolutionsteorier och Bibelns skapelseberättelser i 1:a Mosebok. 
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och  sånt 

2000 

Religion 

och livet 

2007 

4 12 nej 19 219 17 39 29 

Religion A 

2007 

11 10 ja 21 192 16 39 16 

Religion 1 

2011 

 

17 10 ja 32 168 19 25 16 

En Mosaik 

2009, 2011  

11 9 ja 22 262 20 27 21 

 

4.2.1 kristendomens särställning 

När jag ser på sidantalet för kristendom i de olika läroböckerna bekräftas den 

särställning som båda läroplanerna argumenterar för. Eftersom judendom, kristendom 

och islam är närbesläktade och det finns många muslimer i den svenska skolan var det 

intressant att även ta del av bokens utrymme även för dessa två religioner och det visade 

sig att de får ungefär lika många sidor i de olika läroböckerna, men betydligt färre i 

jämförelse med kristendomen. Till detta finns det andra, inte lika direkta kopplingar till 

kristendomen i böckernas olika avsnitt, exempelvis inom etik och moral, 

livsåskådningen satanism som flera av kursböckerna tar upp, gör att kristendomen 

exponeras som dess motpol och när humanismen behandlas kopplas den ofta till att det 

finns kristen humanism och en icke religiös. 

4.2.2 Etik och moral 

Generellt sett tar etikkapitlen stor plats i samtliga böcker. Eftersom utbildningens roll är 

att förmedla samhällets normsystem och skapa stabila grundvärderingar över tid, tar 

läroboksförfattarna stort ansvar för detta.  
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Samtliga böcker redogör för olika etiska modeller när en handling ska värderas. Det 

vanliga är en genomgång av hur en handling värderas utifrån en regel, dess avsikt eller 

dess konsekvenser. De flesta tar även upp etiska modeller för att fatta beslut. Att fatta 

beslut och ta ansvar för detta, kopplas ofta ihop med vad det innebär att vara människa.  

 

Existentialismen med dess tankar om att det är ångestfullt att fatta beslut, men det gör 

att vi fullt ut lever upp till essensen att vara människa. Problemområden som diskuteras 

är traditionella och återkommer i de allra flesta av läromedlen. Det handlar om abort, 

dödshjälp, miljöförstöring (människan som förvaltare alternativt ekosofi), lögner och 

vållande till annans död. Problemområden som kan kopplas till de stora 

invandrargrupperna exempelvis, tvångsgifte, plikten att lyda föräldrar, konflikten 

mellan individens önskningar och gruppens behov förekommer inte. Jämförelser görs 

allt utifrån de tio Guds bud, Aristoteles dygdelära, katolska kyrkans dödssynder eller 

vikingarnas Havamal. Ett annat sätt är att lyfta fram den gyllene regeln
80

som ett 

exempel på en övergripande regel som finns i de flesta religioner. 

4.2.3 Människans andlighet och tro 

Nyandligheten får inget stort utrymme i majoriteten av böckerna men några avviker från 

mönstret. Anledningen är att dessa böcker relativt utförligt går igenom smörgåsbordet 

New Age, samt tar upp satanism och behovet av att manifestera sitt andliga sökande 

genom att gå med i en sekt. Det är med något undantag de sist utgivna böckerna som 

använder begrepp som privatreligiositet etcetera. De för även resonemang om vårt 

sekulariserade samhälle. 

 

Dock är gränsdragningen besvärlig då flera av böckerna har resonerande avsnitt om vad 

det innebär att vara människa i dagens värld. Här är det avgörande hur boken är skriven 

om man upplever texten som ett inlägg i människan behov av mening, andlighet och att 

tro på något utanför sig själv. Jag inser att hur dessa avsnitt tolkas är beroende av 

läsarens personlighet i större utsträckning än i övriga kapitel.  

                                                 

 

80
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4.2.4. Icke religiösa livsåskådningar 

Genomgående redovisas samma livsåskådningar. Det är de klassiska som humanism, 

existentialism, marxism och ekosofi. Alla härstammar från en både västerländsk och 

naturvetenskaplig idétradition.  

4.2.5 Religion, kultur och en vetenskaplig grundhållning 

Det är inom detta område som böckerna skiljer sig mest, enligt mig. De äldsta utgåvorna 

skriver ingenting om en vetenskaplig grundhållning till religionen och om de gör det är 

det enbart utifrån hur religiösa texter kan läsas och tolkas. De redogör för skillnader 

mellan folksagor, myter och vanliga berättelser, samt hur läsaren kan uppfatta dem. 

 

Ingen av de äldsta böckerna kontrasterar Darwin och evolutionsläran med religiösa 

skapelseberättelser eller kreationismens krav på en likabehandling i skolans 

naturkunskapsundervisning när livets uppkomst och vår heliocentriska världsbild 

diskuteras. I boken från 1997 tas Darwin upp men i ett sammanhang där människans 

instrumentella värde ställs mot humanismens tes om att alla människor är värdefulla 

enbart för att de är människor. Det är evolutionsteorin som innebär att vara bäst lämpad 

som individ för att kunna överleva i en specifik miljö och denna teori ställs mot 

humanismen ideal om människans unika och absoluta värde. 

 

I de nyaste böckerna finns det kapitel med rubriker som religion och vetenskap där den 

västerländska naturvetenskapliga historiebeskrivningen beskrivs. Här har Darwin en 

framskjuten plats. 

 

Religion som bärare av kultur, tradition och dess uppgift som markör, exempelvis 

mellan vardag och helg eller mellan tonår och vuxenhet finns enbart i de nyaste 

utgåvorna. Religionens roll i Sverige sedan medeltiden är inte självklar längre. 
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5. Diskussion  

Läroplanen -94 ville som jag uppfattar det få ett mandat för att kristendomen intar en 

särställning inom svenskt utbildningsväsende, vilket tidigare har varit så självklart att 

det inte ens behövts motiveras. För att kunna genomföra detta tog regering och 

sedermera riksdagen avstamp i 1500-talets reformation och införandet av Luthers lilla 

katekes, som blev ett viktigt dokument både för skolan och för den kristna tron. 

Katekesen presenteras som ett historiskt dokument i Lpf-94 och dess syfte i läroplanen 

är, enligt min uppfattning att regering och riksdag vill ersätta den med Bibelns 

Bergspredikan
81

 för att implementera etik och moral i elevernas värdegrund. 

 

Enligt min mening är det centrala i Lpf-94 att de styrande i samhället vill stärka 

avsnittet om etik och moral. De har tagit intryck av att Sverige är ett mångkulturellt 

land, men hävdar ändå att Sveriges etiska grund utgörs av en kristen tradition och 

västerländsk humanism. Sveriges riksdag hoppas på möjligheterna att nästa generation 

svenskar ska komma fram till en gemensam värdegrund, som formas utifrån förståelse 

för och samspel med andra religioner.  

 

I den senaste läroplanen blir etiken något självklart, dess utgångspunkt behöver inte 

förklaras. Normativ etisk teori med olika perspektiv för att avgöra om en handling är 

rätt eller fel, bra eller dålig, är en självklarhet och dess grund är kristendom och övriga 

världsreligioner och livsåskådningar. 

 

Ett allt mera påtagligt grepp i de läroböcker jag studerat, är att balansera de 

kristna/humanistiska etikteorierna med att jämföra dessa med exempelvis Aristoteles 

eller daoismens olika dygdeläror, men jag ställer mig personligen tveksam till att införa 

asatrons Havamal även om dess första del innehåller kloka levnadsregler som i många 

fall liknar våra ordspråk eller den katolska kyrkans sju olika dödssynder och dygder. Jag 

ställer mig avvaktande till detta och ser det mest som kuriosa och inte som ett seriöst 

initiativ att bredda och fördjupa etikdiskussionerna. Etiska frågeställningar kopplade till 
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länder som är representerade i Sverige genom våra invandrargrupper, exempelvis rätten 

till rent vatten eller individens välfärd på kollektivets bekostnad, vore både önskvärt och 

relevant att införa i läroböckerna utifrån läroplanernas tal om mångfald och behovet av 

en gemensam värdegrund. 

 

Båda läroplanerna och gymnasieskolans läroböcker i religion fortsätter att värna om 

kristendomen, genom att leva upp till GY2011:s formulering: ” att kunskaper om samt 

förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna 

tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället”.
82

  

 

Tydligare kan det knappast inte formuleras om kristendomens unika ställning, men trots 

detta menar man att skolans undervisning ska präglas av både öppenhet och mångfald i 

fråga om livsstilar, livshållningar etcetera. Lundgren anser att varje läroplan speglar sin 

samtid och att det sker en växelverkan mellan statsapparatens behov av konsolidering 

och de kommande generationernas behov av att skapa sig ett bättre liv. Han menar att 

denna växelverkan skapar stabilitet över tid. Lundgrens teorier känns för mig både 

relevanta och troliga, men de ungdomar som han hänvisar till är svenska arbetar- och 

torparungdomar som gör en så kallad klassresa. De påverkade systemet från insidan, 

men de ungdomar som ska socialiseras idag kommer allt oftare från andra länder med 

annan kultur och religion.  

 

Jag ställer mig tveksam till att ungdomar med annan religiös bakgrund kan uppleva det 

som Lundgren beskriver, eftersom de inte har socialiserats in i vårt samhälle med dess 

läroplaner som vill att de studerande ska uppleva unikhet och mångfald, samtidigt som 

de ska inta ett kritiskt förhållningssätt till en del religiösa idéer. Å andra sidan ska de 

acceptera andra idéer som självklara, exempelvis individens rättigheter, även om de 

anses som helt olämpliga för en välanpassad individ i en annan kultur och i ett annat 

samhälle.  
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I läroplanen från 1994 beskrivs det mera allmänt att eleven ska fördjupa sin förmåga att 

reflektera samt utveckla sin personliga inställning i olika livs- och moralfrågor. Det 

viktiga är att man som individ har respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. I 

GY2011 tar beslutsfattarna bladet från munnen och hänvisar till att undervisningen ska 

analysera och värdera frågor som etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk 

bakgrund. Detta förhållande syns tydligt i de olika läroböckerna för religion,eftersom  

böckerna oavsett ämnes- eller kursplan har relativt sett stora avsnitt om etik och moral. 

Här finns inget paradigmskifte mellan de två skolplanerna utan socialiseringsprocessen, 

fortgår med beslutsfattarnas goda minne, precis som jag har redogjort för i min 

inledning.  

 

När jag ser på de läroböcker i religion som jag har studerat är jag förvånad över att jag 

inte tydligare kan särskilja de olika läroplanerna, förutom i ett avseende, nämligen 

religion och vetenskap. Läroplanen GY2011 inleder med att beskriva hur ämnet 

religionskunskap har sin vetenskapliga förankring i religionsvetenskapen, men är till sin 

karaktär tvärvetenskapligt och under ämnets syfte fortsätter texten med att eleverna ska 

diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till 

exempel beträffande frågor om skapelsen och evolutionen. 

Detta är nytt för GY2011. 

 

De senast utgivna läroböckerna tar fasta på ovanstående och redogör för den 

västerländska värdegrunden från antiken och fram till Darwins evolutionslära. Här har 

läroböckerna valt att inte konfrontera gentemot den katolska kyrkan eller religioner med 

mera cirkulär tiduppfattning och en annan syn på världen, utan vad som lyfts fram är 

den kreationistiska rörelsen i USA och min spontana reflektion blir då den att det är 

lättare att vara kritisk mot ett samhälle som i grunden har samma värdegrund som 

Sverige, än att inta samma kritiska förhållningssätt till de länder och kulturer som 

omfattas av övriga världsreligioner. 

 

Allt fler beskriver att vi lever i en tid präglad av postmodernism, där vi allt oftare brukar 

föremål av olika slag, men vi kan inte förklara hur det teoretiskt går till. Användandet 

får drag av magi, eftersom vi inte kan förklara det utifrån empirism eller rationalism, så 
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den naturvetenskapliga vetenskapsteorin ger inte klarhet, eftersom den blir alltför 

komplicerad för en ordinär brukare.  

 Vi har tillgång till en oöverskådlig mängd kunskap, men det har inte blivit lättare att 

besvara människans olika frågor utan tvärtom verkar vi få flera frågor, men färre svar 

och detta drabbar framförallt den unga generationen som både vill ifrågasätta och tänka 

nytt. Här anser jag att ingen av läroplanerna orkat ta tag i människors dragning till att ta 

intuitiva beslut baserade på känslor och inte efter att ha gjort en medveten analys av 

konsekvenserna av sitt handlande. När de olika läromedlen har redogjort för New Age, 

nyhedendom och andra alternativa rörelser lämnas frågan om människors behov av 

andlighet och en egen fungerande och stabil värdegrund. 

 

I lpf 94 beskrivs enbart områden som kan strida mot grundläggande värden i samhället.  

Här fungerar läroplanskoderna som Lundgren beskriver som samhällets möjlighet att 

införliva den värdegrund som de styrande vill att nästa generation ska omfattas av.  

 

Själv anser jag inte att detta är rätt väg om man vill ha en öppen dialog om religiösa 

myter och naturvetenskaplig rationalism, utan jag tror mera på Blocks idéer om att 

bedriva undervisningen utifrån hans tre sätt att förhålla sig till religionsstudier, nämligen 

konfessionellt, liberalt eller teologifritt.   

 

Precis som Block anser jag att det är viktigt att alla tre riktningarna finns representerade 

i gymnasiets läroböcker och att läraren kan integrera den stora mångfalden av religiösa 

och icke religiösa livsåskådningar som finns i dagens Sverige, annars kommer 

religionerna att drivas av ortodoxa troende eller av dem som vill avteologisera 

religionen till ett humanistiskt ämne, trots att människor i det sekulariserade Sverige 

gärna svarar att de tror på sitt sätt. Religionsämnet måste få diskuteras utifrån alla 

tänkbara perspektiv på lektionerna i religionskunskap, så att de studerande både får en 

kunskap och en insikt om vad som driver den troende människan, även om de inte delar 

den troendes övertygelse. 
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Jag anser att min problemformulering är besvarad, eftersom kristendomens särställning 

finns kvar som en garant för svensk kultur och tradition. Det pågår 

värderingsförändringar, men de går så långsamt, att de trots detta upplevs som stabila. 

Byte av läroplan är som jag uppfattar det inte ett paradigmskifte, men den långsamma 

värdegrundsförändringen som Inglehart beskriver tycker jag mig se i gymnasieskolans 

läroböcker, där böckernas utgivningsår speglar närhet till den kommande läroplanen 

genom att de som av en händelse har kursavsnitt som behandlar upplysningstiden, 

Darwins evolutionsteorier i jämförelse med Bibelns skapelseberättelser med mera, 

innan den nya läroplanen GY2011 var beslutad i den svenska riksdagen och verkställd 

av regering och Skolverk. 

 

Jag anser att den riksdagsmajoritet som beslutar om en ny läroplan, sätter sin prägel på 

den svenska skolan under lång tid och i GY2011 har politikerna tydliggjort att grunden i 

undervisningen bland annat utgår från upplysningsidealen, den naturvetenskapliga 

traditionen och elevernas delaktighet.  

 

Skolverkets ämnesplaner är relativt öppna och har stort tolkningsutrymme, exempelvis 

står det under rubriken centralt innehåll följande punkter att undervisa utifrån: 

 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet.  

 Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den 

aktuella samhällsdebatten. 
83

 

Jag tycker att det skulle vara intressant att undersöka hur författarna till läroböcker i 

religion väljer ut sina etiska exempel, hur de tolkar den aktuella samhällsdebatten i 

frågor som kan kopplas till religion och vetenskap etcetera och när ska de framtida 

läromedlen i religion börja belysa det intresse för egenkombinerad religion som flera 
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värdegrundsundersökningar visar, som att planera sin egen begravning, genomföra 

namnceremonier med mera och som inte direkt kopplas till New Age. 

En annan intressant fråga är vilken bakgrund och värdegrund läromedelsförfattarna har, 

eftersom de är relativt få till antalet och utger flera böcker i ett antal utgåvor och har 

därmed ett stort inflytande över ämneskurserna i religion under lång tid. 
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6 Sammanfattning 

I ett samhälle vill de som har en maktposition kunna överföra sina värderingar och ideal 

via samhällets olika institutioner. Av tradition har en av de viktigaste institutionerna för 

att konsolidera detta varit via utbildningen. I Sverige har mycket utbildningen 

förmedlats i samförstånd mellan statliga, kommunala och kyrkliga institutioner. Genom 

reformationen på 1500-talet blev kyrkans målsättning att alla människor själva skulle 

kunna läsa sin Bibel, för att sedan gå ut i verkligheten och konstatera att det som Bibeln 

beskrev var sant. För att klara detta blev Luthers lilla katekes, det främsta pedagogiska 

hjälpmedlet i skolans strävan att lära ut samhället grundläggande värderingar kring etik 

och moral, maktens legitimitet och kulturens riter, men även att kunna svara på 

människors existentiella frågor, exempelvis Vilken är min uppgift på jorden? 

 

Denhär uppsatsen har sin utgångspunkt dels i Ingleharts tes, att när människorna i ett 

samhälle upptäcker värdegrundsförändringar, då har de redan genomförts och dels i 

Jeffners beskrivning av en livsåskådnings tre delar, nämligen teorier om människan och 

hennes världsbild, ett centralt värderingssystem för etik och moral samt människans 

grundhållning till livet.  

 

Utifrån Jeffners definition tematiseras läroplanerna lpf94 och GY2011 samt ett antal 

läromedel, som används i kursen religionskunskap A i den svenska gymnasieskolan. 

Både de aktuella läroplanerna och läromedlen har tydliga värderingssystem för etik och 

moral, men läromedlens etiska problemområden har enbart svenska förtecken, då de 

handlar om sexuell läggning, dödshjälp, abort eller djurens rättigheter. Frågor som oftast 

inte är lika aktuella bland våra invandrarungdomar.  

 

När det gäller människan och hennes världsbild är GY2011 tydlig, då den klart 

deklarerar att religionsämnet är tvärvetenskapligt och att eleverna ska diskutera 

relationen mellan religion och vetenskap, exempelvis kring skapelsen och evolutionen. 

 

Jeffners tredje komponent i en livsåskådning, nämligen den om människans 

grundhållning till livet har jag försökt beskriva utifrån läroplanernas definition av 

andlighet, men det leder oftast fram till läromedlens egna val av olika företeelser som 
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ingår i begreppet New Age, exempelvis nyhedendom. Här har varken beslutsfattare eller 

läromedelsförfattare vågat ta tag i den trend av privatreligiositet, som flera 

värdegrundsundersökningar har beskrivit under senare år. 

 

Uppsatsens problemformulering är besvarad på så sätt att en ny läroplan inte medför ett 

paradigmskifte, eftersom förändringarna i läromedlen påbörjats innan besluten fattas av 

svensk riksdag och jag kan även konstatera att dagens naturvetenskapsteori fyller 

samma funktion som religionen hade tidigare, nämligen den att se till att både makten 

och samhället upplever stabilitet över tid och rum.  
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Bilaga 1 

Läroplan 94 Religionskunskap kurskod: RE1201 

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. 

 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven 

utvecklar sin personliga hållning i livs- och moralfrågor på grundval av kunskaper om 

olika traditioner och med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, 

fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring existentiella frågor som 

rör tro, etik och livsåskådning, 

utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför levnadsvillkor, 

traditioner och samhällssystem samspelar med religion och livsåskådning, 

utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och livsåskådningars 

huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder, 

utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors 

sätt att tänka, skapa och handla, 
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fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och bilder som uttrycker 

religioners och livsåskådningars tolkningar av livet. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Under medeltiden fick församlingsborna i den romersk-katolska kyrkan lära sig texter 

som formulerade den kristna tron. Efter reformationen baserades folkundervisningen på 

Luthers lilla katekes som ett centralt dokument om den kristna tron. I högre skolor hade 

man en kristendomsundervisning av bredare slag. Under 1800-talet vaknade kritiken 

mot en ensidig katekesundervisning dels av pedagogiska skäl, dels av ideologiska. I 

1919 års undervisningsplan behandlades Luthers lilla katekes som ett historiskt 

dokument, representativt för sin tid. I stället fick studier av Bergspredikan i Nya 

testamentet en central roll som utgångspunkt för reflektion över en gemensam 

värdegrund i samhället. 

Efter det att religionsfrihetslagen införts i Sverige 1951 blev 

kristendomsundervisningens roll i skolan problematisk. Under 1960-talet blev 

grundprincipen att skolans religionsundervisning skulle vara objektiv i den meningen att 

den sakligt och allsidigt skulle beskriva olika religioner och livsåskådningar. Denna 

grundprincip har sedan utvecklats vidare inom religionskunskapsundervisningen 

samtidigt som existentiella frågor om liv och död, ansvar och skuld, liksom etik- och 

moralfrågor, kommit att spela en allt viktigare roll inom ämnet. 

Grundläggande i allt studium av religioner och andra livsåskådningar är frågor om tro 

och livstolkning, det vill säga frågor om verkligheten och världen, människan och 

värdena. I alla kulturer och i olika tider har människor gestaltat sitt behov av att tolka 

och tyda livet för att ge det en mening. Sådana tolkningsförsök har synliggjorts i 

samhällsbyggande, i arkitektur och stadsbyggnad, i bildkonst, musik och litteratur, i 

traditioner och berättelser. Olika typer av livstolkningar har tagit och tar sig uttryck i 

religioner och andra livsåskådningar. Detta behov blir alltmer aktuellt i dag och tar sig 

uttryck i en mångfald som förstärks genom ökande internationella kontakter och av ett 

växande medieutbud. 

Ett samspel mellan kunskapsperspektiv och existentiella frågor gör ämnet konkret, 

verklighetsnära och personlighetsutvecklande. Innehållsligt kan man urskilja olika 

dimensioner, som en historisk, en institutionell, en kulturell, en dimension om tro, en 

etikdimension och en genusdimension. Den historiska riktar uppmärksamheten på den 
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historiska bakgrunden till de fenomen som studeras och den institutionella fokuserar 

vilka institutioner i vårt samhälle som bestämt och bestämmer utvecklingen i dag inom 

kyrkor, samfund, religioner, och andra livsåskådningar. Den kulturella dimensionen 

studerar vad kristendomen och andra religioner och livsåskådningar har betytt för den 

kulturella utvecklingen, och trosdimensionen frågar efter religioners och andra 

livsåskådningars tro och idéer. Etikdimensionen visar hur olika inställningar i fråga om 

tro och livsåskådning bestämmer synen på etiska frågor och genusdimensionen riktar 

uppmärksamheten på vilken roll religioner och andra livsåskådningar har vid 

utformningen av våra föreställningar om mäns och kvinnors värde och uppgifter. Dessa 

dimensioner kan bidra till att analysen av de studerade fenomenen vidgas och fördjupas. 

I dag ser man den etiska dimensionen som särskilt viktig vid studiet av religion och 

andra livsåskådningar. I Sverige har länge den tradition som förvaltas av kristen 

tradition och västerländsk humanism styrt tolkningen av värdegrunden. I ett alltmer 

mångkulturellt samhälle kan samma medvetenhet om vikten av en gemensam 

värdegrund också skapas utifrån andra religioner och livsåskådningar. 

Den grundläggande utgångspunkten för studierna i religionskunskap är människan. Det 

är människan och människans situation som skall göras till föremål för studium, och de 

upplevelser och behov av livstolkning som hon har, skall stå i centrum. Övning i 

reflektion och kritiskt tänkande har en framträdande plats i ämnet när det gäller etiska 

frågor, omvärlds- och överlevnadsfrågor, behovet av en allmängiltig internationellt 

övergripande värdegrund, samt när det gäller hur religion och livsåskådning förhåller 

sig till kultur och samhälle. Både välbekanta traditioner och sådana nutida företeelser 

som exempelvis ungdomskultur och arbetsplatskultur, som inte omedelbart uppfattas ha 

en relation till religiös tro, andra livsåskådningar och etik, studeras inom ämnet. Vid 

sådana analyser spelar begreppsbildningen en viktig roll, både sådana begrepp som 

lyfter fram religiösa och livsåskådningsmässiga dimensioner och sådana som 

aktualiserar existentiella infallsvinklar. 

  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

•Eleven skall kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i 

människors sätt att tänka och handla 
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•känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 

grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 

•kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 

problemsituationer i vardags- och yrkesliv 

•kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk 

och moralisk utgångspunkt 

•kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot 

grundläggande värden i samhället 

•kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 

•förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man 

uppfattar människor i sin omgivning. 84  
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Bilaga 2 

 GY2011 Religionskunskap kurskod: RELREL01 

 

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen 

men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och 

livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar 

och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens 

betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet. 

 

Ämnets syfte  

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 

och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och 

olika tolkningar när det gäller dessa. Kunskaper om samt förståelse för kristendomen 

och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund 

som ligger till grund för det svenska samhället. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt 

i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och 

människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och 

leva i ett samhälle präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur 

relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel 

beträffande frågor om skapelse och evolution. 

 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors 

moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska 

ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och 

trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka 

och leva. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur 

religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk 

bakgrund. 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt 

granska källor, diskutera och argumentera. 
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Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

 

1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 

perspektiv. 

2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. 

3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt 

förmåga att analysera dessa. 

4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. 

5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra 

religioner och livsåskådningar. 

 

Centralt innehåll för undervisningen. 

•Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras 

kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige 

och i omvärlden.  

•Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.  

•Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.  

•Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och 

livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida 

händelser.  

•Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten.  

•Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa 

kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott 

samhälle kan vara.  

•Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga 

världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. 
85

 

                                                 

 

85
 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/rel 


