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Abstrakt 
Denna studie syftar till att undersöka vilken plats och betydelse kristendomen har och har haft 

över tid i religions-, historie- och samhällskunskapsundervisningen när det gäller att leva 

tillsammans i ett samhälle, familj eller bara som man och kvinna. Studien syftar också till att 

undersöka vilken betydelse kristendomen har för barn och ungas kulturella identitet och hur 

skolan kan bidra till att utveckla denna hos barn och unga. Metoden som använts är en så 

kallad textstudie, vilket innebär att olika texter studeras och jämförs för att ge svar på 

frågeställningarna och syftet. Den litteratur jag har studerat främst är kurslitteratur i ämnen 

historia, religion och samhällskunskap för mellanstadiet, årskurs 4 till och med 6. Böckerna är 

publicerade mellan tidsepokerna 1960-2010. I resultatet går det att se hur kristendomens plats 

i de olika ämnena har minskat, men även smygs in mellan raderna. Det går att se olikheter och 

likheter emellan böckerna och även dra paralleller i innehållet till den svenska kulturen och 

kulturarvet. 
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1. Inledning 

Kristendomen var fram till år 2000 statsreligion i Sverige. Det innebar att för att fullt ut vara 

en svensk medborgare så måste man tillhöra kristendomen, men efter 2000 infördes total 

religionsfrihet i Sverige, vilket innebär att man får tillhöra vilken religion man vill. Men 

kristendomen är ännu den religion som är störst i Sverige och Sverige ses som ett kristet land. 

Dessutom har kristendomen spelat en stor roll i den svenska skolhistorien och den övriga 

historien. Fortfarande smyger sig kristendomen in i skolan, bland annat genom skolårets 

uppbyggnad som till viss del sammanfaller med kyrkoåret och de kristna högtiderna. Eleverna 

är lediga vid påsk, jul, alla helgons dag och vid Kristi himmelsfärd. Men ändå skall skolan 

vara icke-konfessionell. Det vill säga att det inte skall finnas religiösa inslag i skolan.   

     Det finns flera exempel som kan tas upp om hur kristna värden och traditioner smyger sig 

in i skolan. Till exempel lär många skolor ut tankarna om den gyllene regeln eller versioner av 

den. Den gyllene regeln innebär att så du själv vill bli behandlad så skall du behandla andra. 

Denna regel förekommer i de flesta religioner och är på så sätt en religiösetisk regel.  

     Dessutom så är många av de lagar som vårt samhälle är uppbyggt på tagna ifrån de tio 

budorden i bibeln. Till exempel att det är förbjudet att stjäla, mörda, skada andra och 

förbjudet att avge falskt vittnesmål enligt svensk lag och även enligt de tio budorden. I de tio 

budorden, inom kristen tro, omnämns också att man skall visa respekt för sina föräldrar och 

sina lärare. Detta är mer av en etisk regel som skall efterföljs hemma och i skolan, likaså dem 

kan kopplas till kristendomen. Men vad innebär då kristendomen för det svenska kulturarvet 

och de svenska medborgarnas kulturella identitet? Skolan har ett ansvar att hjälpa sina barn 

och elever att utvecklas, även så för de kulturella delarna. Så vilken roll spelar skolan i att 

utveckla barn och ungas kulturella identitet och vad kan detta betyda för lärarens 

professionella handlande? Måste han eller hon agera på ett annorlunda sätt?  
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är problemet? 

Den svenska läroplanen talar om för de som verkar inom skolan att skolan skall bidra till att 

föra det svenska kulturarvet vidare, men på samma gång minskar undervisningen om 

kristendom (Skolverket, 2011). Kristendomen var statsreligion i Sverige och Jerome Bruner 

(2002) påpekar ofta i sin bok att religionen är mycket viktig för ett lands historia och historia 

är en av byggstenarna i kulturarvet. Går det att se hur betydelsen av kristendomen har minskat 

i läroböckerna? Vad skulle kunna hända om kristendomen helt försvann ur undervisningen? 

Skulle vårt kulturarv då bli lidande och vad skulle detta innebära för medborgarnas kulturella 

identitet? Sverige är ett land med många traditioner, men det är inte alla som vet att de flesta 

av dessa traditioner har en kristen anknytning. Om kristendomen försvinner ifrån 

undervisningen, skulle det orsaka att traditioner gick förlorade? Går det överhuvudtaget att 

separera kristendomen ifrån kulturarvet? Enligt Bruners (2002) syn på vad som bygger upp 

kulturarvet så skulle det inte gå eftersom historia och religion är viktiga byggstenar. Vad 

betyder då det för undervisningen i skolan och lärares professionella handlande när läroplanen 

och kursplanerna talar om vikten av att känna till sitt kulturarv, samtidigt som skollagen säger 

att skolan inte skall ha några religiösa inslag? Betyder det då att eleverna inte skall vara ledig 

på våra helgdagar eftersom dessa har en kristen anknytning? Det hela blir förvirrande 

eftersom de dokument en lärare är tänkt att följa säger att det här måste du göra, men 

samtidigt säger skollagen att det får du inte göra. Blir inte detta ett svårtolkat problem? 

Barnen och eleverna skall genom sin undervisning få ta del av den kultur de lever i och få 

uppleva den samtidigt för att kunna bli ”goda medborgare”. Men hur kan de bli det om de inte 

får ta del av sitt kulturella arv?  

 

2.2 Kultur, mångkultur och kulturarv 

Vår identitet kan styrkas genom att vi är medvetna om att det finns ett kulturarv, samt att vi 

tar en del av det. Att förstå vårt eget kulturarv kan hjälpa oss att förstå andras villkor, 

värderingar och kan hjälpa oss att leva oss in i dem (Skolverket, 2011). Denna studie syftar 

till att undersöka vilka spår kristendomen har lämnat efter sig i det svenska kulturarvet. Då är 

det viktigt att veta vad just kultur är för något. Enligt Jerome Bruner (2002) är det kulturen 

som bidrar till formandet av identiteten. Han menar att kulturen förser oss med de råmaterial 

som kan bidra till att vi bygger upp vår syn på oss själva, våra förmågor och vår värld. Han 

ställer upp frågan om vilken plats skolan har i kulturen och vilken roll utbildning spelar i 

kulturella aktörers liv (ibid.). Kultur och religion ses höra ihop och bidra till en utveckling av 

identiteten. Religionsundervisningens mål är ofta att se till att eleverna utvecklar en 

säkerhetskänsla och en identitet utifrån de kulturella traditioner som finns inom familjen, 

skolan eller religionen (Nelson, 2004).  

      Tullie Torstenson-Ed (2006) talar om mångkultur och menar att det kan användas på två 

sätt, oftast används det som en beskrivning för ett samhälle som har många medborgare med 

invandrarbakgrund. Men hon förklarar att mångkultur också har en ideologisk mening. Ett 

mål om ett samhälle där olika kulturer fungerar sida vid sida och utan att den ena är viktigare 

än den andra. 
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     Undervisningen i skolorna strävar alltmer efter att bli mer mångkulturell, likaså samhället 

och detta ses som ett av de bästa hjälpmedlen för att utveckla sin egen identitet. Men den 

mångkulturella undervisningen används bland annat för att ”utsätta” eleverna för olika 

kulturer och hur man lever inom dessa. Detta görs i hopp om att diskrimineringen emellan 

olika kulturer ska minska samtidigt som förståelsen emellan eleverna växer, samt möjligheten 

att utvecklas till solidariska medborgare. Dock så går det inte att förstå en individ endast 

utifrån hans/hennes kulturella praktiker (Stables, 2005).  De Ruyter och Merry (2008) menar 

att om eleverna får möjlighet att ta del av olika religioner i sin utbildning så bidrar detta till att 

de blir resonliga och förståndiga medborgare. De elever som får en utbildning som tar upp 

olika religioner leder till att de lättare kan förstå andra människors handlingar och 

ståndpunkter i samhället de lever i. 

     Ett annat begrepp som är viktigt att få en definition på inom detta arbete är kulturarvet. 

Nationalencyklopedin definierar kulturarvet som de idéer och värderingar som finns inom en 

kulturs historia. Dessa idéer och värderingar fungerar också som en referensram som är 

gemensam för en kultur (www.ne.se) i det här fallet det svenska folket. 

 

2.3 Läroplanen över tid 

Vad säger då den aktuella läroplanen om kultur och kulturarv? Den svenska läroplanen för 

grundskolan, förskolan och fritidshemmet (Lgr 11) menar att skolan bland annat ansvarar för 

att fostra eleverna på ett sätt som överför och utvecklar ett kulturarv från generation till 

generation (2011). Förr i tiden innebar det att de äldre berättade sagor för de yngre, de tog till 

sig av narrativa berättelser, något som Bruner (2002) menar är ett uttryck för en kulturs 

världsuppfattning. I kursplanen för historia står det att religion är viktigt för ett lands kultur, 

det omnämns också i kursplanen för religion att religion och andra livsåskådningar är centrala 

inslag i de mänskliga kulturerna (Skolverket, 2011). Det visar då att religionen är viktig för 

det kulturella arvet, så går undervisningen om kristendom att plocka bort?   

     I dagens kursplan för religion står det att undervisningen i religion skall syfta till att vår 

förståelse för våra medmänniskor ökar och att ”undervisningen ska även ge kunskap om och 

förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar” 

(Skolverket, 2011, s. 186). Efter att ha genomgått grundskoleutbildningen skall varje elev ha 

fått ta del av 885 timmar i SO och det är upp till skolans huvudman att avgöra hur timmarna 

skall fördelas mellan årskurserna och ämnena (www.riksdagen.se).  

     Varför skall man då ha med religionskunskap i de kommunala skolorna? Delvis är det för 

att främja förståelse för andra människor, deras sätt att leva, deras värderingar och tro 

(Skolverket, 2011). Men de Reuyter och Merry (2008) menar att det inte skall vara frågan om 

att ta upp alla aspekter som finns inom varje religion. De menar att undervisningen bör 

fokusera på att förmedla de tankegångar och ideal som finns inom de olika religionerna. Ideal 

förklarar de som de värden som är goda eller perfekta, vilka värden som gör en perfekt 

människa, utifrån den tro man har. Idealen är en viktig del utav utövarnas identitet och bör 

inte plockas bort ifrån undervisningen, något som skolan och det mångkulturella samhällena 

ska ta till vara på och främja förståelsen för. Att förstå dessa religiösa ideal kan även leda till 

att enklare forma eleverna till ansvarsfulla och förstående medborgare.  Läraren måste dock 

vara tydlig med att det inte är alla inom en religion som ser det på samma sätt utan att det är 

upp till individen själv (ibid.). 

http://www.ne.se/
http://www.riksdagen.se/
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     Det är vad som gäller för religionsundervisningen idag, men hur såg det då ut längre bakåt 

i tiden? De äldre läroplaner jag har studerat sträcker sig mellan perioden 1955-1994. I den 

allra äldsta läroplanen går det klart att se hur kristendomskunskapen dominerar på alla plan 

(Kungl. Skolöverstyrelsen, 1955). På 1960-talet kom två nya läroplaner och inom dessa låg 

stort fokus fortfarande på bibelstudier och kristendomen, men nu började mer och mer införas 

om andra livsåskådningar och religioner (Skolöverstyrelsen, 1964 & 1969). Det dröjde nu till 

1980 innan en ny läroplan kom ut och religionskunskap fick nu nya och förändrade uppgifter. 

Målet blev nu att fokusera mer på att förstå sig själv och andra och respektera allas värde och 

värderingar, men kunskaper om den kristna tron skulle vidgas. Det centrala i 

kristendomsundervisningen var Bibeln. Det är också nu jämförelser mellan olika religioner 

och livsåskådningar och det kristna arvet dyker upp (Skolöverstyrelsen, 1980). Med andra ord 

var det mer fokuserat på människan och hennes omgivning, något som läroplanen från 1994 

fortsatte att utveckla i sina kursplaner. I Lpo 94 är det inte längre fråga om 

kristendomsdominans inom ämnet. Inom dess strävansmål finns inte längre några 

bibelstudier, som det funnits alla tidigare år. Ämnet är mer fokuserat på etiskt tänkande, 

funderingar kring livsfrågor och jämförelser av alla de fem världsreligionerna och 

västvärldens kulturer och livsåskådningar (www.luthagensskolor.uppsala.se, 2000). 

 

2.4 Kristendomen och svensk skolhistoria 

Som nämndes ovan har kristendomen varit en viktig del av undervisningen i skolan och var 

den mest centrala delen i undervisningen. Skolorna uppstod i samband med kristendomens 

spridning och de första skolorna öppnades vid klostren och vid sidan av dessa grundades 

katedralskolor (Lundgren & Säljö, 2010).  

     Med Luthers reformation kom kravet på att kunna läsa att växa sig större (Lundgren & 

Säljö, 2010.) Reformationen innebär här den process inom kristendomen som från början var 

tänkt att reformera kyrkan, göra om den, men i stället blev en process som medförde 

uppkomsten av nya kyrkobildningar och en brytning med påven och den katolska kyrkan, då 

Luther ansåg att de inte levde och utförde det som stod i Bibeln (Rasmussen & Thomassen, 

2007). När reformationen vunnit i Sverige kom kravet på att den rätta läran skulle läras in och 

det krävdes en utbildning av ickekatolska präster. Till en början handlade undervisningen om 

att lära sig vissa böner, viktiga delar av katekesen och tio Guds bud. För att underlätta för 

folket, både i Sverige – och övriga Europa – så infördes Luthers lilla katekes. Den blev ett av 

de mest spridda svenska läromedlen under en väldigt lång tid (Lundgren & Säljö, 2010). 

     Trots att idén länge funnits om en gemensam skola för alla så hade detta ännu inte skett 

mot slutet av andra världskriget. Frågan och diskussionen om en enhetsskola tog då fart igen. 

Man ville införa en skola som tog till vara på elevernas begåvning och 1948 presenterades en 

idé om en nioårig obligatorisk grundskola. Man enades efter många diskussioner om att en 

obligatorisk skola var en god idé. Det tillsattes en skolberedning år 1957 som skulle utvärdera 

skolan och komma med förslag på hur den obligatoriska skolan skulle organiseras. Det 

föreslogs att den obligatoriska skolan skulle vara gemensam under de sex första åren, att 

tillval skulle göras under år sju och åtta och i årskurs nio skulle eleverna välja linje. Beslutet 

godtogs och enhetsskolor grundades i hela landet (Lundgren, 2010). 

     Mellan åren 1957 och 1980 genomfördes flera olika reformer inom skolan. Den största 

reformen skedde 1980 då en form av målstyrning etablerades i den nya läroplanen och de nya 

http://www.luthagensskolor.uppsala.se/
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kursplanerna. Målen infördes bland annat för att ge lärare större inflytande när det kom till val 

av stoff (Lundgren, 2010).  

     Den svenska skolan blev kommunaliserad år 1991 och det är fortfarande efter denna 

modell som skolan styrs idag. Under 1990-talet så skedde den snabbaste och mest omfattande 

reformperioden i skolan. Det skedde många stora förändringar, bland annat så infördes en ny 

skolform, förskolan och en ny läroplan. Informationstekniken fick i en expansion och blev till 

informations- och kommunikationsteknik. I samband med detta börjar lärare utbildas i att 

använda IT i sin undervisning (Lundgren, 2010).  

     Detta har varit en kort översikt av den svenska skolhistorien och Bruner (2002) nämner vid 

flera tillfällen att historian är just en viktig del av ett lands kultur. Lika viktigt som nutida och 

framtida händelser (ibid). Kan kristendomen då vara något som kan kopplas till den svenska 

historien och på så sätt kulturarvet? Det går att se spår av kristendomen i vår vardag, i 

synnerhet runt juletid. Det har nästan blivit mer av en tradition att sätta upp en adventsstjärna 

eller adventsstake i fönstret än något religiöst. Även i vårt språk finns uttryck som ”herregud”, 

”jösses” och flertalet svordomar som riktar in sig på helvetet och djävulen. Kristendomen har 

lämnat små spår i vårt kulturella arv och finner ständigt en väg in i vardagen. Dessa spår har 

blivit mer av svenska traditioner än religiösa högtider. Den svenska läroplanen säger att vi ska 

förmedla de svenska traditionerna till eleverna för att hjälpa dem förstå det svenska samhället. 

Men på samma gång skall skolan vara ickekonfessionell så religiösa inslag får inte finnas med 

i undervisningen. För mig blir det förvirrande då läroplanen säger att ”det här ska vi göra” 

men samtidigt säger skollagen att ”det där får du inte göra”. Det finns spår av kristendomen i 

vår vardag i form av högtider, almanackan, uttryck och annat, men finns det något spår i 

skolans kurslitteratur? Kan det finnas underliggande budskap som kopplas till kristendomen 

och vilka skull de i så fall vara? Har spåren och budskapen förändrats över tid, var de rentav 

tydligare förr eller är de det idag?  
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3. Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att undersöka vilken plats och betydelse kristendomen har och har haft 

över tid i religions-, historie- och samhällskunskapsundervisningen, samt visa på hur dessa 

spår talar om temat att leva tillsammans. Vidare syftar arbetet till att undersöka hur barns och 

ungas kulturella identitet kan byggas upp och påverkas genom skolans undervisning.   

 

3.1 Frågeställningar 

 Vilka spår finns av kristendomen i olika skolämnen över tid, med fokus på att leva 

tillsammans? 

 Vilken betydelse har dessa läromedel kan dessa läromedel ha i skolans undervisning och för 

utvecklingen av den kulturella identiteten? 
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4. Tidigare forskning 
Det finns en del examensarbeten och uppsatser som berör sambandet mellan kristendom och 

skolhistoria, men inte någon som berör just det jag tar upp i denna studie. Det finns en 

kandidatuppsats med titeln Kristendomen i den svenska skolans religionskunskap: En 

analys av debatten kring utformningen av den nya kursplanen i religionskunskap (Frtizon, 

(2012) som behandlar debatten om huruvida kristendomen skall ha en särskild särställning 

inom religionskunskapen eller inte. Fokus ligger mycket på sekulariseringen av det svenska 

samhället och skolan och vad sekulariseringen har betytt för undervisningen i religion. 

Kandidaten ger en beskrivning över religionsundervisningens historia och en övergripande 

bild över den debatten kring den nya kursplanen. Han tar upp Skolverkets förslag på 

ändringar, regeringens förslag på ändringar och hur det slutligen blev. Frtizon (2012) tar i sin 

kandidatuppsats upp olika åsikter som debattörerna haft när det gäller religionskunskap och 

en särställning av kristendomen. Han talar om att en av debattörerna anser att 

religionsundervisningen inte skall vara del av den obligatoriska skolan över huvudtaget 

eftersom debattören anser att ämnet bör vara frivilligt. Han talar om att många av de 

debattörer han har varit i kontakt med anser att kristendomen skall särställas eftersom 

kristendomen har haft en stor påverkan på det svenska samhällets utveckling och att 

kunskaper inom ämnet är nödvändiga för att elever, oberoende av bakgrund, skall kunna 

förstå det svenska samhället. 

 

I examensarbetet Religionskunskap - Ett ämne i tiden?: En studie av kristendomens roll i 

ämnet religionskunskap undersöker Mikael Löfwall (2012) den historiska utvecklingen inom 

undervisningen om kristendom och religion. I sin uppsats fokuserar han på globaliseringen 

och sekulariseringens påverkan av undervisningen om kristendom under tidsepoken 1969-

2011. Han talar om hur kristendomen och religion för varje ny ämnesplan har minskat i 

betydelse och hur relationen religion-samhälle har blivit det viktigaste inom ämnet. Han pekar 

flera gånger på vikten av att inse att ämnet förändrats eftersom vi lever i ett samhälle som 

ständigt utvecklas och förändras men att vi måste komma ihåg att ”det inte var särskilt länge 

sedan undervisningen var konfessionell och det övriga samhället var starkt präglat av den 

kristna religionen och dess traditioner.” (Löfwall, 2012:40).  

 

I boken Integrative Religious Education in Europe ger Wanda Alberts (2007) en beskrivning 

av det svenska skolsystemet när det gäller undervisning i religion och hur det svenska 

skolsystemet arbetar med “integrative religious education”, integrering av religionskunskap 

(egen översättning). Dock talar hennes skrift utifrån Lpo 94 eftersom boken var skriven 2007 

och Lgr 11 inte skrivits ännu. Hon tar i ett avsnitt upp en stor grupp artiklar, böcker, 

tidsskrifter och rapporter som handlar om religion och flera av dessa anser att kristendomen är 

nödvändig i undervisningen och att kristendomen är den religion som det talas mest om i 

skoldebatten. Hon talar också om hur det i den svenska läroplanen (Lpo 94) ges stort utrymme 

åt just kristendomen. Hon visar på att dessa områden nämns klart och tydligt: kristendomens 

påverkan på den västländska kulturen och samhället, påverkan på det svenska samhället, 

trosuttryck som böner och psalmer, etiska principer och traditioner. Hennes bok rör främst 

integrerad religionsundervisning och hon tar även upp några forskare som anser att det kan 
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uppstå problem om eleverna undervisas i kristendom på ett integrerat sätt. Ett problem som 

tas upp har den svenska skolan gemensamt med en del skolor i Storbritannien och det är att 

den metod som integreringen sker på inte passar in på kristendomen. Boken handlar inte bara 

om den svenska undervisningen i integrerad religionskunskap. Alberts har också studerat den 

ryska och den brittiska religionsundervisningen och gör jämförelser dem emellan. Hon jämför 

den svenska undervisningen främst med den brittiska eftersom båda är relativt lika.  

 

Phoung-Mai Nguyen, Cees Terlouw och Alber Pilot har skrivet en uppsats som heter. 

Culturally appropriate pedagogy: the case of group learning in Confucian Heritage Culture 

Context (2006) och den handlar om att kulturmiljövård har blivit en mycket debatterat ämne 

under de senaste decennierna och handlar också om att man måste ta till vara på och beakta 

olika kulturer i ett mångkulturellt samhälle. Den talar också om hur undervisningsteorier i 

västvärlden har först in i österländska länder utan att ta hänsyn till det kulturella arvet där. 

Resultatet av deras granskning visar på komplexa kulturella konflikter som sannolikt kommer 

att inträffa när en västerländsk pedagogik tillämpas i ”icke-västliga” länder utan noggrann 

anpassning för att förbättra en samverkan mellan teorin och östlandets egen kultur. De menar 

att globaliseringen kan leda till en urholkning av den kulturella identiteten, i synnerhet när 

metoder, teorier och praktiker i undervisning förs in till ett land från ett annat som har en helt 

annan kultur. Forskarna menar att detta kan leda till att det egna kulturarvet försummas 

(Nguyen, Terlouw & Pilot, 2006). 
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5. Teori 

5.1 Inledning 

I detta arbete har jag valt att utgå ifrån den amerikanske psykologen Jerome Bruners tankar 

om medvetandebildning och utbildningsprocessen ur kulturalismens perspektiv.  

5.2 Utbildningsprocessen 

Det finns olika sätt att se på utbildningsprocessen och ett utav dessa sätt är att se kursplanerna 

som en spiral. Först började läraren med en omedelbar förklaring om ett kunskapsområde för 

att sedan cirkla tillbaka och gå in på området och dess delar grundligare. Läraren fungerar 

som en vägvisare på vägen till förståelse, men låter dig upptäcka på egen hand (Bruner, 

2002). Denna utbildningsprocessen är kopplad till hermeneutiken som är den metod jag har 

använt mig av i denna studie. 

 

5.3 Kultur och kulturalismen  

Bruner (2002) har i sin bok Kulturens väv en huvudtes som menar att det är kulturen som 

bidrar till att identiteten formas, förser oss med delar av det material som behövs för att skapa 

vår värld och för att konstruera vår syn på oss själva och de förmågor vi har. Han menar att ett 

viktigt verktyg för detta är en kulturs berättelser. Han menar att de narrativa berättelserna är 

ett uttryck för en kulturs världsuppfattning och att det är igenom dessa som vi bygger upp vår 

syn på oss själva och vår plats i världen. Med narrativa berättelser menar Bruner berättelser 

och som framställer händelserna i ett tidslopp, som antingen är verkliga eller påhittade. Vidare 

menar han att dessa berättelser är modeller för de handlingsmönster som gäller inom kulturen 

och för identiteten.  

     Det finns olika sätt att se på en människas medvetenhet och en utav dem kallas för 

kulturalism och den menar att en människas medvetenhet inte skulle finnas om det inte fanns 

någon kultur. Människans medvetenhet ses här som förbunden med ett levnadssätt där 

verkligheten vi lever i representeras av en symbolism som är gemensam för medlemmarna 

inom en kulturell gemenskap. Men denna symbolik delas inte bara av de som lever i nuet, 

utan det är något som förs vidare, förfinas och bevaras för kommande generationer. 

Kulturalismen hör även hemma inom hermeneutiken då det handlar om att tolka olika saker 

utifrån de kulturella verktyg man har. Kulturalisten ser på kultur som ett system av olika 

värden, regler, rättigheter, utbyten, möjligheter, makt och plikter, men ser även på hur dessa 

krav påverkar aktörerna inom systemet (Bruner, 2002).  

     För att återgå till likheten mellan hermeneutiken så handlar kulturalismen mer om att tolka 

olika saker än att skapa direkt och konkret data. Bruner (2002) talar om hur kulturalismen och 

tolkningen är en syn man kan ha på utbildningen och att det inom kulturalismen finns olika 

teser. Han talar om den perspektivistiska tesen som innebär att varje person tolkar något på 

olika sätt, eftersom tolkningen är beroende av det sammanhang man rör sig inom. Han menar 

vidare att de olika tolkningarna inte bara avspeglar individens egen historia och erfarenheter 

utan även kulturens sätt att konstruera världen, samt dess regler och värderingar om vad som 

är rätt eller fel. Han tar upp exemplet Panamakanalen där kanalens byggande ses som ett 

gigantiskt steg för de transatlantiska kommunikationerna medan det också ses som ett lyckat 

försök av människan att omforma naturen så som hon vill ha den.  Nästa tes han talar om är 
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den restriktiva tesen, som innebär att det finns begränsningar för vad vårt medvetande kan 

klara av, men dessa begränsningar går att överkomma om vi fortsättar att utveckla vår 

medvetenhet om olika saker (ibid.) Som jag har förstått det kan det förklaras på följande sätt: 

tänk dig att du får en bok på spanska som du skall läsa. Du kan inte spanska så ditt 

medvetande klarar inte av att tolka innehållet i den text du har. Men om du börjar studera 

spanska så får du snart de verktyg du behöver för att komma över begränsningen du tidigare 

haft. Bruner (2002) fortsätter sedan med den konstruktivistiska tesen för utbildning handlar 

om att skapa verkligheten du lever i. Verkligheten skapas med hjälp av de verktyg kulturen 

har gett dig för tänkande och är delvis formad av traditioner.  Den fjärde tesen kallar han den 

interaktioniska tesen och den handlar kort och gott om att det krävs interaktion av något slag 

för att ett lärande skall uppstå. Det minimala kravet anser han vara interaktion mellan ”lärare” 

och en elev, läraren behöver då inte vara en människa. Det är genom interaktion med andra 

som barnen lär sig hur en kultur fungerar och hur den ser på världen. Efter det talar han om 

externaliseringstesen, som innebär att de egna och gemensamma tankarna tas ”ut” ifrån 

medvetandet och ”ut” i verkligheten. Oftast i form av att det skrivs ned och sedan sparas, för 

att senare användas för att bygga vidare på och förmedla kunskaper. I sin sjätte tes som han 

låter kalla den instrumentalistiska tesen talar Bruner om att den utbildning vi får aldrig är 

neutral. Han talar också om att skolan aldrig är neutral eller opolitisk då den till stor del 

präglas av den kultur och det samhälle den verkar inom. Det är politikerna som talar om vad 

de vill att skolan skall göra och skolan gör det utifrån sina möjligheter. Den åttonde tesen 

kallas för den institutionella tesen där han förklara skolan som en av många institutioner 

lärare och elever rör sig inom. Familjen är en annan, klubbar och lag är andra institutioner och 

alla har uppgifter att utföra. Dessa uppgifter innebär bland annat att förklara och förmedla 

kulturen till dess deltagare. Den näst sista tesen handlar om identitet och självkänsla, något 

som Bruner menar genomsyrar alla teserna. Tesen handlar om skolans roll för att bygga upp 

en självkänsla och en identitet, samtidigt som eleverna får tid att inse vad de klarar av, hur de 

kan agera och vad de bör kunna. Den sista tesen kallas för den narrativa tesen och den har jag 

redan till viss del berört då Bruner pekar på vikten i berättelserna inom en kultur. Han menar 

att det är endast genom det narrativa en person kan konstruera en identitet och hitta sin plats i 

den egna kulturen (ibid.). 

 

5.4 Vardagspedagogik 

När en lärare eller annan vuxen vill hjälpa sitt barn att lära sig förstå den värld, den kultur det 

lever i tar den vuxne vardagspedagogiken till hjälp. Det finns fyra dominerande modeller 

inom detta område enligt Bruner (2002). Den första handlar om att barnen imiterar det som 

den vuxne gör. Denna typ av pedagogik förstås lätt i modellen med lärlingar och mästare. 

Lärlingen iakttog sin mästare och lärde sig på så sätt yrkets hemligheter och tekniker. Det 

handlar då oftast om att utföra någon form av handling. Modell numer två handlar om att barn 

lär sig genom didaktiska framställningar. Denna modell är den som under lång tid har 

dominerat undervisningen i skolan. Läraren presenterar fakta, handlingsregler och principer 

för sina elever och detta skall eleverna sedan inpränta, komma ihåg och sedan använda sig av. 

Den tredje modellen handlar om att se på utbildningen ur barnets synvinkel och att främja 

lärandet genom att använda sig av samarbete och diskussioner. Eleverna får öva sig i att ta del 

av andras egenskaper, tankar, erfarenheter och kunnande samtidigt som de delar med sig av 
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sina egna. Den fjärde av de dominerande modellerna kallas för att bemästra objektiv kunskap. 

Eleverna får lära sig att inte all kunskap är konstant utan kunskaper kan revideras i takt med 

att utvecklingen går framåt. Men man får inte glömma bort tankarna i de texter som skrivets 

många år tillbaka, även århundraden. I dagens skola används inte endast en av dessa modeller 

utan de samspelar med varandra när barnet lär sig och när pedagogen lär ut (Bruner, 2002). 

 

5.5 Sociokulturellt perspektiv och lärande 

Bruner (2002) talar om hur människan enskilt eller i grupp skapar de berättelser som hjälper 

henne att förklara sin värld utifrån en kulturs värden, traditioner och historia. Han tolkar också 

Vygotskys (Bruner, 2004) teorier och förklarar att när en tanke uttrycks i dialog mellan olika 

personer, till exempel en lärande och en lärare, så får den lärande möjligheten att reflektera 

över dialogens innehåll och kan använda denna reflektion för att formulera sina egna tankar 

om något. På så sätt är tanken både en individuell prestation, men också en social. Han pekar 

också på att Vygotsky menar att språket är en del av nyckeln till att kunna förstå sina egna – 

och andras – tankar och förmedla dem till andra, en tanke kan förklaras med många fraser till 

exempel och tvärt om. Han menar vidare att dialogen spelar en viktig roll för skapandet av 

tanken, men även fantasin (Bruner, 2004). 

     Bruner (2002) anser att i den stora debatten som finns om skolan så glömde man länge bort 

att diskutera något av det allra viktigaste som dit hör. Han menar att man glömde bort att 

tänka på det verkliga livet i klassrummet. Det vill säga hur lärare lär ut och hur elever lär sig. 

Han talar här om handlingsförmåga, reflektion, kultur och samarbete. Reflektion, att fundera 

över det man lärt in för att göra det meningsfullt, anser han vara viktigt för att både stärka sina 

kunskaper och sin förmåga till att tolka och förstå olika perspektiv. Handlingsförmågan 

innebär att individen har skaffat sig kontroll över sin egna mentala och fysiska aktivitet. Men 

handlingsförmåga och samarbete behandlar han gemensamt då han anser att på egen hand så 

leder de till alldeles för stor eller för liten individanpassning. Att arbeta och handla 

tillsammans anser han leda till en större medvetenhet om sig själv och andra och detta leder 

alltid till en större mångfald. Den sista idén är kultur som här är ett sätt att leva och tänka på 

som konstrueras av oss själva, som vi förhandlar fram, bildar regler om och sedan kallar för 

verkligheten. Bruner ser kultur som något föränderligt och som förändras snabbt på grund 

utav de stora möjligheterna till migration och den stora informationsspridningen. Han håller 

likt många med om att kultur inte kan förklaras som en orubblig och etablerad uppsättning av 

regler, tankar, trosuppfattningar, värderingar, omdömen och handlingar. Kulturen ger oss de 

verktyg och procedurer vi behöver för att förklara, förstå och hantera den värld vi lever i. 

 

5.6 Gemensamma kunskaper 

Vi lär av varandra är något som vi får höra ofta och något som faktiskt kan kallas för sant. 

Alla besitter vi våra egna förmågor, idéer, kunskaper, teorier, möjligheter, begåvningar och 

färdigheter och i samarbete och samverkan med andra delar vi med oss av dem och tar del av 

andras kunskaper. Vi hjälper varandra att lära oss saker och inte bara akademiska saker. Det 

kan vara sociala saker som att man hälsar på ett visst sätt inom en viss kultur eller man talar 

på ett visst sätt inom en annan. Som ny medlem av denna kultur vet man inte alltid hur man 

skall agera, men med hjälp av andra som levt i gemenskapen längre så kan vi lära oss detta. 



16 
 

Deras kunskaper hjälper oss att passa in i den gemenskap vi befinner oss i och vi bildar 

gemensamma kunskaper om hur det är att leva och verka just här (Bruner, 2002). 
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6. Metod 

6.1 Val av metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod då detta lämpar sig bäst för den studie jag 

har genomfört. Detta då den empiri jag samlat in inte kan ställas upp i statistik eller diagram. 

Mitt val av metod, litteraturstudie, hör hemma under hermeneutiken, som förenklat handlar 

om hur vi genom analys tolkar och förstår världen omkring oss. Där ett viktigt verktyg för 

detta anses vara språket då vi uttrycker våra tolkningar med hjälp av språket samtidigt som vi 

använder språket som ett verktyg för att förstå. Språket blir ett gemensamt verktyg för både 

tolkning och förståelse (Ödman, 2007). Detta passar in i just mitt arbete då det är en 

textstudie, jag analyserar olika texter som har med mitt arbete att göra. 

6.1.1 Veta och förstå 

Något som klargörs i Ödman (2007) är att det finns en skillnad mellan att veta något och att 

förstå något. Han menar att båda två handlar om hur en person ser något. När det gäller 

förståelse så ser jag just nu och när det gäller veta så såg jag eller har sett. Vetande handlar då 

om att tidigare erfarenheter och insikter sätts samman så att jag såg, medan det jag ser just nu 

är det jag förstår (ibid.). Som jag själv har förstått det så kan detta förklaras som att jag i 

teorin kan se – förstå – att det finns något som kallas tyngdlag och jag kan se – förstå – hur 

det fungerar. Men när jag hoppar och inte svävar iväg eller om jag släpper en penna så att den 

faller till golvet så såg – vet – jag att tyngdlagen finns.  

 

6.1.2. Tolkning 

Det finns enligt hermeneutiken olika sätt att tolka det som analyseras och vad tolkning 

innebär. Men tolkningens huvudsakliga mål är att tyda olika saker, främst sådant som vi inte 

förstår eller vet något om sedan innan. Vi tolkar olika saker för att vi vill förstå dem, både i 

nuet och för framtida bruk. Det handlar om att ge något en betydelse när vi inte förstår det 

direkt. Tolkning sker alltid ifrån en viss aspekt och detta kan medföra att vi tolkar och 

”bestämmer” verkligheten efter vårt eget tycke, egna åsikter och smak. Detta är något som är 

utmärkande för det tänkande som klassas som fördomsfullt.  Man bör undvika detta så mycket 

som möjligt och istället bygga sina tolkningar på tidigare erfarenheter och kunskaper om det 

som tolkas. Görs detta så går det att se att det som tolkas kan ses utifrån olika aspekter. Det är 

också viktigt att förstå att tolkning kan ses utifrån olika tolkningsarter. Det kan vara elementär 

tolkning, det rör då företeelser vi redan har stor förförståelse för. Det finns också den 

vetenskapliga tolkning, som kännetecknas av en mer systematisk tolkningsprocess. Den tredje 

tolkningsarten jag tänker ta upp är teori. En teori handlar i detta sammanhang om ett 

antagande om verkligheten, som också kan förklara denna. Teori innebär också att man har 

förståelse för det tolkande och tolken har lagt ned mycket tid för övervägande för sina 

antaganden (Ödman, 2007). I denna studie har jag läst och jämfört flera olika skriftliga källor 

för att sedan leta efter likheter, olikheter och dolda meningar. De tolkningar jag har gjort 

jämfördes med delar av teorin för att styrka tolkningarna. 
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6.1.3 Tolkningens funktioner 

Tolkningen anses ha tre huvudsakliga uppgifter och det är att säga något, att översätta något 

och att förstå något. Den första uppgiften är att muntligt uttrycka hur någonting förhåller sig. 

Åter påvisas vikten av språket. Att använda tolkning för att översätta något, det innefattar inte 

bara att översätta från ett språk till ett annat (Ödman, 2007) utan det kan även vara att 

översätta en svår lagtext till en nivå som är anpassad för elever i en årskurs tvåa. Ödman 

(2007) beskriver att den tredje innebörden handlar om att använda tolkningen som ett redskap 

för att förstå sin värld (ibid.). 

 

6.1.4. Förståelse 

Vår förståelse bygger på en förförståelse för det vi försöker förstå och inkluderar även våra 

tolkningar av detta. Men förståelsen kan alltid utvecklas, breddas, preciseras och även gå 

tillbaka eller förändras helt. Det är därför hermeneutiker ofta uttrycker förståelsen som en 

spiral. Du börjar med en viss förståelse som utvecklas mer och mer, men du kan även falla 

tillbaka på sådant som du redan vet om det så behövs (Ödman, 2007). Under arbetets gång så 

växte min förståelse för vilken plats kristendomen haft och har i den kulturella identiteten, 

vilken betydelse kulturen och kristendomen har haft på kulturarvet och hur det som förs 

vidare genom undervisningen har förändrats över en lång tid. 

 

6.2 Metod för datainsamling 

Min studie har varit en litteraturstudie, det vill säga att jag har läst artiklar, böcker, rapporter, 

uppsatser med mera och tolkat den information jag har hittat. För att hitta texterna jag använt 

har jag använt mig av de databaser som finns att tillgå vid Linnéuniversitetets bibliotek och 

främst de databaser som har en pedagogikanknytning.  

 

6.3 Metodkritik 

Det har varit svårt att hitta texter som berör exakt det jag tar upp i detta arbete, så om denna 

metod skall användas bör man kunna sätta sig in ordentligt i sitt ämne för att sedan kunna 

tolka de texter man finner. Det är inte alltid lätt och tar väldigt mycket tid och energi. Sedan 

är det inte garanterat att man finner någonting alls eller finner alldeles för lite information. 

Det kan också visa sig flera gånger att den information man hittar visar sig vara helt 

oanvändbar och har det då varit en bok man studerat så kan motivationen få sig en törn. Det 

innebär också att den som utför studien måste vara mycket engagerad och kan vara beredd att 

göra många olika förändringar under arbetets gång. Det är också viktigt att kunna vara 

objektiv i denna studie och vissa finner det svårt att vara helt objektiv så då passar kanske inte 

denna metod som handen i handsken längre. Det är inte heller den bästa metoden att använda 

om du skulle vara dyslektiker eller tycker att det är svårt att förstå engelska eftersom mycket 

av den litteratur du kan behöva använda är på engelska eller har är mycket svåra ord som är 

typiska för ämnet litteraturen berör, ämnen som du kanske inte studerat innan. Den som utför 

studien behöver också ha en väldigt bra analytisk förmåga och förmågan att kunna utläsa det 

som inte sägs och det är inte alla som har det. Men det som jag kritiserar mest är nog att det 

tar väldigt lång tid och att det är svårt att hitta litteratur om just ditt ämne. Hittar du inte 
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litteratur som rör just ditt ämne kan du få söka på något som kan kopplas. Till exempel så 

hade jag svårt att hitta artiklar som handlade om kulturen och skolan i Sverige, men det var 

lätt att hitta artiklar om andra länder vars utbildningssystem liknar det svenska.  

 

6.4.Forskningsetik  

Etik och moral är något som är viktigt att ha och ibland skiljs de två åt. Moral anses vara en 

persons egna värderingar och ställningstaganden. Personen visar vilken moral han eller hon 

har genom sitt beteende och genom sina handlingar. Etik kan förklaras som tydligt förklarad 

medveten, reflekterad och motiverad moral. Kanske är det så att etiken är teorin och moralen 

praktiken. För forskningsetik innebär detta att det finns normer och regler inom forskning som 

tydligt formulerats och ska tas i åtanke vid bedriven forskning. Både etik och moral anger vad 

som är rätt och fel, rekommenderar visst beteende och förbjuder annat. De är också båda 

normativa. Men forskningsetiken är inte något som är avgränsat på ett tydligt och perfekt sätt, 

även om det omfattar frågor om relationen mellan forskning och etik, etiska krav som finns på 

forskaren och de etiska krav som finns på forskningens inriktning och dess genomförande. 

Något av det allra viktigaste inom forskningsetiken är hur deltagare, som försökspersoner, 

behandlas. De ska alla i största möjliga mån skyddas och får aldrig hånas eller kränkas. Detta 

sker främst genom att låta deltagarna vara anonyma och de som har namnen och 

kontaktuppgifterna lämnar inte ut dem till obehöriga personer eller andra (Hermerén, 2011).  

     I detta fall anser jag att det som måste tänkas på när det gäller forskningsetik är att 

respektera de olika källorna jag har till mina data. Ingen författare skall känna sig utsatt för 

sina tankar och de skall alla presenteras på ett respektfullt sätt, presenteras på ett objektivt sätt 

och de skall inte bedömas. Det är också viktigt att komma ihåg när vissa texter skrivits och att 

inte håna det som skrivits i äldre texter då vårt samhälle och kultur var annorlunda då den 

texten skrevs. 
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7. Resultat 
För att få fram ett resultat i denna studie har jag valt att genomföra en så kallad textstudie där 

jag undersökt och jämfört olika texter under olika årtionden. Jag har valt att utgå ifrån 

läroböcker, eftersom det är de böckerna undervisningen utgår ifrån. I dessa läroböcker har jag 

letat efter spår, underliggande meningar och tecken som kan kopplas till kristendomen, med 

fokus på att leva tillsammans. För att begränsa mig så har jag valt att fokusera på läroböcker 

inom ämnena historia, religion och samhällskunskap. Jag har valt dessa tre ämnen eftersom de 

går att koppla till temat ”att leva tillsammans” och eftersom dessa tre ämnen handlar om just 

hur man lever, förr och nu.  

 

Jag har valt att presentera resultatet under olika underrubriker. Underrubrikerna talar om 

vilket skolämne det rör sig om och under vilken tidsperiod läroböckerna som hör dit skrevs. 

Jag har valt att presentera ämnena var för sig och har börjat med historia.  

 

7.1 Vad står det i läromedlen? 
Här följer en redovisning av spår av kristendomen och symboler som går att finna inom tre 

olika skolämnen mellan perioden 1960-talet till 2000-talet, samt som går att koppla till teman 

i analysen. Det fullständiga resultatet går att hitta i Bilaga 1.  

     I redovisningen nedan går det också att se vad de olika böckerna säger om att leva 

tillsammans i det svenska samhället under de olika tidsperioderna. Det finns mycket mer 

empiri, data, att presentera om historia än om samhällskunskap. Detta beror på att historia och 

religion är tätare bundna än religion och samhällskunskap. Dessutom är det böckerna tar upp 

inte är relevant för studien. De tre ämnena är religion, historia och samhällskunskap. Jag har 

begränsat mig till de läroböcker som har varit för klass 4-6 eller mellanstadiet. 

 

7.1.1 Historia 1960-talet 

I läroboken Historia Årskurserna 4-6 talar författarna om liknelser mellan vikingatidens 

Sverige och det Sverige som fanns då boken skrevs. Författarna påpekar att julskinkan är 

vikingarnas midvinterblot och att dödsriket Helvite inom asatron är dagens helvete. Boken 

visar klart och tydligt att de kristna inte alltid var de goda personerna eller hjältarna eftersom 

de såg på människorna i öst som mindre värda (Johnsson & Johnsson, 1965).  
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     Boken talar också om häxprocessen och visar att män och kvinnor inte hade samma värde 

förr i tiden eftersom det bara var kvinnor, med undantag av en trollkarl, som avrättades för 

trolldom. Förklaringen till detta var att kvinnor som sågs som mer lättpåverkade än männen 

och då lättare hamnade i förbund med djävulen. Författarna talar om att det var kyrkan som 

stod för att få fram erkännanden ur kvinnorna och att deras metoder var grymma (Johnsson & 

Johnsson, 1965).  

     I Historian och Samhället lägger författarna mycket fokus på girigheten hos adeln och hur 

det var man levde under medeltiden. Boken tar även upp lite utav kristendomens historia i 

Sverige och i denna bok talar författaren också om häxprocessen. Författaren nämner att det 

oftare var kvinnor än män som råkade ut för kyrkans hemska tortyr för att få dem att erkänna 

sitt häxeri (Tham, 1963). 

     Nästa lärobok jag har studerat heter Ögonvittnen Berättar 2G och den är skriven så att 

”ögonvittnen” berättar om historiska händelser. Boken talar om hur spanjorerna kom till 

Sydamerika och stal ifrån inka. Den visar genom ett av ”ögonvittnena” att spanjorerna inte 

alls var välkomna där och talar om de grymheter som spanjorerna utsatte infödingarna för 

(Rystad, 1964). 

 

7.1.2 Historia 1970-talet 

Genom tiderna Mellanstadiet A (Kahnberg, Andersson & Lindeberg, 1971) visar på asatrons 

betydelse i dagens samhälle med orts-, gatu-, plats- och veckodagsnamn som hör ihop med 

gudarna. Till exempel så visar en bild likheten mellan Tors hammare och ett kors, en ursäkt 

som vikingarna använde för att inte släppa sina gamla gudar, men inte heller trotsa deras nya 

gud. Kristendomens svenska historia får mer plats och bilder i boken än Gustav Vasa och 

Kalmarunionen och är efter vikingatiden den största delen i boken (ibid.).  

     Vår Historia (Dahlgren, 1975) ger en kortare genomgång av hur kristendomen kom till 

Sverige. Utöver det så handlar boken om hur det var att leva i Sverige förr i tiden. Boken tar 

bland annat upp hur riddarna eller länsherrarna som de också kallades kunde behandla sina 

bönder hemskt och tvingade dem att betala skatter och avgifter, men att länsherrarna på 

samma gång var tvungna att skydda sina bönder under krig. Häxprocessen får inte mycket 

utrymme utöver att de som anklagades för att vara häxor var ”gamla, fula kvinnor” (ibid.).  

 

7.1.3 Historia 1980-talet 

1982 så gav Claesson och Fransson (1982) ut en lärobok vid namn Så var det då, som 

innehöll historiska noveller, oftast ur barns perspektiv ur olika tidsepoker inom Sveriges 

historia. Noveller handlar om hur man lever och ofta hur man lever tillsammans. Det finns en 

novell där en pojke säger ifrån till de vuxna vid tinget när de straffar en lekman, underhållare, 

på ett hänsynslöst sätt. En annan novell som stod ut i boken handlar om en liten flicka i en 

skolklass under 1842. En pojke bestraffas för att han inte lyssnat på sin lärare. Han blev agad 

och flydde sedan från skolan. Det är hans syster, som berättar. Hon uttrycker sin oro för vad 

deras mamma ska säga och talar om att hennes mor aldrig skulle våga säga ifrån till läraren, 

vilket gör att modern kommer till skolan och hämtar flickan. På vägen hem beskriver novellen 

att mamman ska hålla barnen hemma tills att prosten löst problemet med läraren som slår barn 

på detta sättet.     
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     Boken ger också en berättelse utifrån en pojkes synvinkel på hur han och två vänner 

avslöjar en häxa. Pojken verkar inte skämmas först eller ana att han kan ha tagit fel, men när 

kvinnan han angett bränns levande på bålet börjar han skämmas och kan inte se på längre 

(Claesson & Fransson, 1982). 

     Historia för mellanstadiet (Kristiansson & Gustafson, 1986) går igenom hur det såg ut 

inom kyrkoväsendet och även i själva kyrkan längre tillbaka i tiden. Kyrkans förändring från 

katolsk till protestantisk tas också upp och författarna pekar här på att bakåt i tiden så har 

religionen fungerat bra som skäl för att starta krig. Här rör det sig om krig mellan Johan IIIs 

son Sigismund, som var katolik och Johans bror hertig Karl, som var protestant. Gustav Vasa 

hade förklarat protestantismen som den religion som skulle gälla i Sverige så Karl ville inte ha 

en katolik på tronen. Boken förklarar att länder som är orättvisa och byggts upp med förtryck 

inte klarar sig i längden. (Kristiansson & Gustafson, 1986). 

 

7.1.4 Historia 1990-talet 

Under epoken 1990-1992 kom det ut en serie historieböcker av samma författare de heter: 

Historia 1, Historia 2 och Historia 3. Den första av dessa böcker handlar om hur det är att 

leva i Sverige under vikinga- och medeltiden. Majoriteten av alla historier i boken handlar om 

pojkar och deras liv under olika epoker. Den andra boken handlar om medeltiden från 1400-

talet fram till Nya Tiden under 1600-talet. Åter igen handlar de flesta historierna om pojkar 

och fokus läggs på män som betytt mycket under den tid som boken behandlar, med undantag 

för drottning Kristina, där det påpekas att hon uppfostrats som en pojke, agerade därefter och 

att hon drogs emot katolicismen. Den tredje och avslutande boken i serien behandlas Nya 

Tiden från 1600- till 1800-talet. Häxprocesserna är ett av få tillfällen i boken då fokus ligger 

på kvinnor, men pojkar som kunde peka ut dem ges utrymme här (Salomonsson & Svedelid, 

1990, 1991 & 1992). 

     Mellan 1992 och 1993 kom Christer Öhman ut med en annan läroboksserie Historia 1 och 

Historia 2. Den första boken behandlar forntiden och epokerna fram till och med medeltidens 

första hälft. Fokus ligger på hur man levde då. Boken tar upp kristendomens intåg och talar 

mycket noggrant och redogörande om Heliga Birgitta. Den andra boken går igenom den 

svenska historien mellan unionstiden till och med stormaktstiden. I denna bok förklaras att 

striderna mellan Sigismund och hertig Karl berodde på att hertig Karl var hård, grym och 

vägrade att dela makten med sin brorson i Polen. Boken ger drottning Kristina mycket och 

noggrant utrymme och de små berättelser som berättas i denna serie är relativt jämnt fördelad 

mellan flickor och pojkar (Öhman, 1992 & 1993). 

 

7.1.5 Historia 2000-talet 

Mellan 2007 och 2009 kom Liber ut med en serie böcker av Stina Andersson och Elisabeth 

Ivansson vid namn Boken om historia 1, 2 och 3. Den första boken går igenom hur det blir en 

skola för alla och hur kristendomskunskapen var det allra viktigaste ämnet i skolan för 100 år 

sedan. Det talas i varje epok om hur det var att vara barn, vilken ställning barnen hade och 

vad de fick lära sig. I varje epok får vi möta ett barn som berättar hur han eller hon lever, vad 

de gör på dagarna och vad som förväntas av dem i framtiden. Pojkarna förklarar att de skall 

arbeta så som deras fäder gör och flickan förklarar att hon ska gifta sig med den man hennes 
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far har valt åt henne. Den andra boken i serien går igenom Sveriges historia från 1500-talet 

fram till den karolinska tiden under 1700-talet, boken avslutas med Karl XII, men boken talar 

också om 1500- och 1600-talets Europa. Boken talar om hur Sverige blev protestantiskt och 

hur Luthers lilla katekes och Bibeln var de böcker som lästes. Man talar också här om 

häxprocessen och de hemskheter anklagade kvinnor fick utstå för att erkänna. Det påpekas att 

de erkände för att få slippa tortyren. Men det talas här om att föräldralösa barn pekade ut 

häxor bara de erbjöds god mat och att de reste runt mellan olika städer och spred häxfebern på 

det sättet. Den tredje och sista boken i serien fokuserar på frihetstiden fram till och med vad 

som hände under 1900-talet. Boken skildrar livet i Sverige under olika epoker och läsaren blir 

presenterade för barn som levt under de olika epokerna, både pojkar och flickor (Andersson & 

Ivansson, 2007, 2008 & 2009). 

 

7.1.6 Samhällskunskap 1960-talet 

Grundskolans Samhällskunskap är skriven 1968 och boken talar i början om hur man ska 

uppföra sig både såväl hemma och i skolan. Boken talar om att man skall lyda sina vuxna, 

men att vi har rätt att säga vad vi tycker, allas åsikter har samma värde och vi ska göra 

samhället trivsamt för alla som vistas inom det. Boken talar bokstavligen om Jesu gyllene 

regel, så som du vill att andra behandlar dig så skall du behandla andra. I boken går att läsa att 

vi ska respektera alla även om de ser annorlunda ut eller har något handikapp. Men vi måste 

också förstå att kanske inte alla vi försöker hjälpa vill ha eftersom de vill visa sig 

självständiga. Boken påpekar flera gånger hur de äldre generationerna är rasistiska eftersom 

de i skolan fick lära sig att de var mer värda än personer med ”gul eller svart hy”, men att 

barnen i dagens skola kommer att se till att rasismen försvinner eftersom barnen i skolan leker 

med alla oberoende av hudfärg eller andra olikheter. Författarna talar flera gånger om hur 

viktigt det är att inte ha fördomar men sedan säger den att folket i Sydeuropa har vin, bröd och 

grönsaker som husmanskost eftersom de inte tycker om kött. Dessutom är vinet mycket billigt 

eftersom alla odlar vindruvorna det görs utav på sina egna gårdar.  Boken berättar att katolska 

kyrkan skrämmer sina anhängare och att alla lärare är munkar eller nunnor i katolska länder. 

Boken kopplar dessutom in kristendomen i sina arbetsuppgifter. Barnen har i uppgift att 

skriva ned ordningsregler utifrån fem bilder och de uppmanas till att gärna hitta på ” flera 

regler så du kan skriva Tio bud för oss alla som överskrift”, en av bilderna förestället bland 

annat ett barn som stjäl något ifrån någon annan (Pederby, Johansson & Willner, 1968. s. 

177). Författarna kopplar problematiken med ungas män långa hårt till Jesus eftersom ”[p]å 

Jesu tid hade männen långt hår, och det faller väll ingen in att anmärka på Jesus och hans 

apostlar, för att de hade långt hår” (Pederby, Johansson & Willner, 1968. s. 174). 

7.1.7 Samhällskunskap 1970-talet 

Samhällskunskap Elevens bok Åk 4 är en bok som skrevs av Arne Kristofferson och Nils 

Malqvist (1976). Boken talar mycket om hur det är att leva tillsammans i Sverige idag och hur 

det var att leva i Sverige förr i tiden. Boken ger också en inblick i skolans tidigaste historia 

och visar då på vikten av kristendomskunskapen. Boken fortsätter på temat hur vi lever 

tillsammans talar om hur samhällets medborgare ska hjälpas åt och behandla alla lika. Vikten 

av demokrati förklaras och hur alla ska respektera alla trots olikheter (Kristofferson & 

Malmquist 1976). 
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7.1.8 Samhällskunskap 1980-talet 

Samhällskunskap 1 och 2 heter de två böcker från 1980-talet som jag har valt att studera och 

de är skrivna av Maj-Britt Wingård och Lars Hildingson (1980). Dessa böcker jämför livet i 

Sverige med livet i andra länder, visar på skillnader mellan diktatur och demokrati och talar 

om alla människors lika värde. 

 

7.1.9 Samhällskunskap 1990-talet 

Den ena av de läroböcker jag studerade som skrevs under 1990-talet ger skildringar av det 

Sverige man lever i och kopplar till hur det var främst på 1960-talet. Man jämför här barnens 

skoltid med skoltiden för de som gick i skolan på 60-talet. I boken talar författarna mycket om 

hur det borde vara att leva tillsammans och respektera varandra för vilka de är och inte håna 

varandra för att de är annorlunda (Åsgård, 1990). 

     I Samhällskunskap Del 1 av Mona Larsson, Anna-Lena Stålnacke och Ingrid Åsgård 

(1995) talar författarna om olika svenska regler och lagar. Men denna bok är den första som 

hänvisar till de tio budorden i jämförelse, den gyllene regeln och bergspredikan. Boken visar 

på lagarnas betydelse för att vi ska kunna leva tillsammans i ett fungerande samhälle. 

 

7.1.10 Samhällskunskap 2000-talet 

De tio guds bud dyker även upp i samband med att lagar genomgås i den lärobok från 2000-

talet som jag fått tag på. Men till skillnad från boken jag nämnde innan så dyker buden bara 

upp på en bild i Koll på Samhället (Eriksson, 2005) och de är utsuddade så att bara vissa delar 

syns. Till skillnad från Samhällskunskap Del 1 (Larsson, Stålnacke & Åsgård, 1995) där alla 

buden skrivs ut i faktatexten. 

 

7.1.11 Religionskunskap 1960-talet 

Här dominerar kristendomen allt utrymme i läroböckerna ända fram till 1990-talet. De 

tidigaste böckerna ifrån 1966, 1967 och 1968 domineras helt av den kristna synen på hur vi 

ska leva, historier från bibeln och i den äldsta av dem, den från 1966, krävs det att alla barn 

har en egen bibel som de slår i för att klara av olika arbetsuppgifter. Oftast är det 

reflekterande uppgifter som handlar om hur vi skall agera inom olika problem. Boken kryllar 

av angivelser till olika delar av Bibeln och den svenska psalmboken (Pihl & Beckman, 1966). 

Tron och vi D 2 (Lilja, 1967) behandlar i majoritet Jesus liv, hans gärningar och kristen 

kyrkohistoria. Efter vissa delar står textangivelser till Bibeln eller psalmboken (Lilja, 1967). 

1968 kom Människor och tro 2 ut och den tar endast upp historier som kopplas till 

kristendomen, dess huvudpersoner och liknande. Andra religioner nämns inte, förutom 

judendomen då kristendomen uppstått ur den religionen och Jesus ”firade” sabbat (Hallqvist, 

1968). I alla tre böckerna tar man upp Jesu liknelser, hans liknelser om hur man bör agera och 

hur man bör bemöta och behandla andra (Hallqvist, 1968, Lilja, 1967 & Pihl & Beckman, 

1966). 
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7.1.12 Religionskunskap 1970-talet 

1976 utkom Religionskunskap Årskurs 5, Klassens bok där man i det första kapitlet jämför de 

fem världsreligionerna med varandra. Sedan övergår fokus till att läggas på de kristna 

traditionerna och högtiderna, men judendomen dyker upp på flera ställen i samband med 

detta. Boken talar mycket om hur det var att leva förr i tiden och hur folk med olika 

sjukdomar behandlades. Boken talar om kristendomens tillkomst i Sverige och om klosterliv 

förr och nu (Bylock & Lunell, 1976a). I Religionskunskap Årskurs 6, Klassens bok (Bylock & 

Lunell, 1976b) dominerar kristendomen. Det handlar här om Jesus, Jesus och människan, hur 

det är att vara kristen idag, om Petrus och de första kristna, reformationerna, kyrkan i svensk 

stormaktstid och avslutas med en kort beskrivning om hur det ser ut ute i Europa idag (ibid.). 

     Religionskunskap Årskurs 6, Klassens bok (Bylock & Lunell, 1978) inleder med den 

kristna skapelsemyten och tar också upp judarnas historia utifrån Bibeln. Boken tar också upp 

en del ungdomsböcker som anses anknyta till kristen etik och tankesätt. Dessutom talar 

författarna om Martin Luther King och Luthuli och nämner direkt att frihetskämparna var 

kristna. Efter det följer korta genomgångar av olika samfund inom kristendomen och lite av 

kristendomens svenska historia (ibid.). 

 

7.1.13 Religionskunskap 1980-talet 

Religion och liv åk 4 (Berg, 1985) är en läsebok som tillhör en större serie som innefattar 

grundböcker, studieböcker, diaserier och läseböcker. Denna läsebok behandlar Gamla och 

Nya Testamentet samt våra helger och fester, jag och andra och rätt och orätt. Delen som 

handlar om ”jag och andra” och ”rätt och orätt” tar upp etiska dilemman och problem som 

mobbning och liknande. Boken talar om hur man bör bete sig (ibid.). Boken tillhör en serie 

för årskurs 4-6, där boken för årskurs 6 i sin första del tar upp kristendomen i nutiden och går 

igenom olika riktningar och samfund (Berg, 1988). 

 

7.1.14 Religionskunskap 1990-talet 

Den första delen i Religion (Eggehorn, Weber & Westergren, 1993) behandlar kristendomen 

och Bibeln och kopplar till ”nutiden” samtidigt. Den talar också om livet från början till slut 

och kopplar till kristendomen. Den andra delen handlar om världsreligionerna och även 

kristendomen gås igenom igen. Här främst samfunden, ortodoxa och katolska kyrkan. Det 

finns inte mycket om etik i just denna bok. 
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8. Analys 

8.1 Relationen kvinna och man i historien 

Att leva tillsammans innebär att vi alla har ett lika stort värde även om man är ifrån olika 

klass, etnicitet och genus. En man är lika mycket värd som en kvinna, men i historien har det 

inte alltid sett ut så. Därför har jag valt att analysera ett tema som visar på hur kvinnans 

ställning i historien i jämförelse med mannens ställning. 

     Gemensamt för alla de läroböcker i historia jag har studerat är att häxprocessen nämns och 

gås igenom, men utrymmet och vad det talas om varierar. Det som är gemensamt för alla är 

att de beskriver att det främst var kvinnor som anklagades för häxerier och trolldom, men 

orsaken bakom varierar. Historia Årskurserna 4-6  (Johnsson & Johnsson, 1965), menar att 

det var flest kvinnor då de ansågs vara mer lättpåverkade av djävulen än männen. Kan det 

vara eftersom Eva lurades av djävulen i gamla testamentet? Vår Historia (Dahlgren, 1975) 

menar att anklagelserna oftast hade med utseendet att göra då det var vanligt att de anklagade 

var gamla och fula kvinnor. Författaren talar vidare om att orsaken till att de avrättades på bål 

var att Bibeln klart menade att de trollkunniga inte fick leva. De flesta av historieböckerna har 

också gemensamt att de påpekar att de som erkände oftast erkände för att slippa den hemska 

tortyr som de fick utstå av kyrkans män. Tortyren benämns som fruktansvärd och så plågsam 

att kvinnorna bryts ned till svagare individer. Något som dyker upp i flera av böckerna är 

barnen som pekar ut häxorna. Jag nämnde ovan en bok med historiska noveller Så Var Det Då 

(Claesson & Fransson, 1982) och en utav dem handlar just om hur tre pojkar pekar ut en 

oskyldig kvinna som häxa. I Historia 3 (Salomonsson & Svedelid, 1992) gick det att läsa om 

pojkar som kunde peka ut häxor. Är det just pojkar det talas om eftersom det var Adam som 

”skvallrade” för Herren om hur Eva gav honom den förbjudna frukten eftersom ormen sa det 

till henne? Det är inte alla böcker som endast säger att det var pojkar som pekade ut häxorna. 

Boken om historia 2 (Andersson & Ivansson, 2008) påpekar att det var vanligt att föräldralösa 

barn reste mellan byar och städer och pekade ut häxorna om de kunde få mat och sovställe i 

utbyte.   

     Jag har ställt frågor som kopplats till Bibeln i denna del. Är Eva, som var den svagare av 

de två första människorna, orsaken till att kvinnan sågs som svagare än mannen och är den 

skvallrande Adam orsaken till att det främst var pojkar som ansågs ”skvallra”? Kvinnans list 

och svaghet dyker flera gånger upp i Bibeln, ett annat exempel är Sodom och Gomorra. När 

Gud skulle förgöra de syndiga städerna varnade hans änglar Lot, hans fru och deras döttrar. 

Änglarna hjälpte dem ut ur staden och sa åt dem att inte se sig om. Hustrun var svag och 

vände sig om, som straff förvandlades hon till en saltstod. Döttrarna lurar sedan sin far, som 

bosatt dem alla i en grotta, till att ha samlag med dem för att föra släkten vidare. Ännu ett 

exempel på kvinnans ”svaghet” och list. Det här är tolkningar jag har gjort utefter Bruners 

(2002) perspektivistiska tes. Tesen innebär att alla tolkar något olika (ibid.). Så här har jag 

tolkat häxprocessen i böckerna, men någon annan ser det säkert helt annorlunda. 

     I historieböckerna framställs ofta kvinnan som mindre värd än mannen under de olika 

tidsepokerna, som svagare och som en person som ska lyda männen i sin omgivning. Det är 

klart att det var så under tiden då böckerna ”utspelar” sig och denna värdering visas på olika 

sätt. I Boken Om Historia 1 (Andersson & Ivansson, 2007) får vi möta barn som ”lever” under 

vissa epokerna och pojkarna vi möter förklarar att de skall ta över faderns gård eller arbete när 
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de blir vuxna, medan flickan lydigt förklarar att hon ska gifta sig med den man hennes far 

bestämt att hon ska gifta sig med. Detta passar in på Bruners (2002) konstruktivistiska tes, där 

han menar att vår verklighet skapas med hjälp av de verktyg kulturen har för tänkande och 

som är formad av traditioner (ibid.). Av tradition så ”är” det mannen som bestämmer över 

familjen, sönerna skall bli små kopior av fäderna och döttrarna skall lyda männen i sitt liv. 

Först skall de lyda sina fäder och sedan sina makar, det var så det var. Det var en tradition. I 

boken med novellsamlingar får vi möta en flicka som går i skolan. I novellen blir hennes bror 

slagen av läraren och springer hem medan hon sitter kvar. I sina tankar förklarar hon att 

mamman är alldeles för rädd för den manlige läraren för att göra något, medan hennes far som 

är ute på resa skulle göra det direkt. Hon förklarar att hennes mamma är rädd och ”svag”, men 

överraskas när mammans kommer till skolan och säger ifrån till den manliga läraren. Men 

mamman förklarar att hon säger ifrån eftersom det måste man göra ibland, då det också måste 

vara Guds vilja. Innan det så talar hon om att barnen skall gå tillbaka till skolan eftersom de 

måste lära sig lyda sina lärare och ledare och att man inte får trotsa dem för det vill inte Gud 

att man gör. Är detta med Guds vilja om lydnad ett sätt att få barnen att lyda lärarna undrar 

jag och förklaras kvinnan som svag eftersom Eva var svag och gav vika för ormen så att 

syndafallet inträffade? 

     I historieböckerna har kvinnorna fått lite plats i jämförelse med männen. Det är klart, 

männen var mer betydande i historien, men ändå ges inte våra styrande drottningar, Kristina 

och Ulrika Eleonora, någon större plats. Ulrika Eleonora nämns inte ens i vissa av böckerna. 

Kristna nämns i majoriteten av böckerna, men i en utav dem påpekas det flera gånger i det 

korta stycket om henne att hon uppfostrades som prinsar blev uppfostrade. Det mesta av 

fokuset om henne läggs på hennes dragning till katolicismen och hennes abdikation och 

konvertering. I Historia 2 (Öhman, 1993) går man igenom Kristina och hennes liv mycket 

noggrant och detsamma gäller Historia 1 (Öhman, 1992), som talar ingående om Heliga 

Birgitta. Hon är den kvinna som det talas mest om i historieböckerna över lag. En sak som är 

gemensamt för de flesta av historieböckerna är små korta berättelser eller noveller som 

handlar om barn eller vuxna under olika epoker i den svenska historien. Gemensamt för de 

tidigare böckerna är att det uteslutande är pojkar eller män det handlar om. De böcker som är 

från 1980- och 1990-talet är mer jämnt fördelade, men det är fortfarande pojkarna som 

dominerar. En parallell kan dras till Bibeln där de flesta berättelserna handlar om män.    

 

8.2 Kristendomen i historieböckerna 

Kulturarvet nämnde jag flera gånger innan förs vidare ifrån generation till generation och det 

är vår historia och våra traditioner som förs vidare. Vi får veta hur vi levde förr i tiden och 

kan se hur samhället har förändrats, även om vissa traditioner lever kvar. Med denna del vill 

jag visa på kristendomens påverkan i historieböckerna. Kom ihåg att Bruner (2002) menar att 

religionen är viktig för ett lands historia och på så sätt dess kultur. Religionen är bara en av de 

byggstenar och verktyg som hjälper oss att förstå vårt kulturella arv, vår omvärld och 

varandra (ibid.). Vi lever tillsammans i ett samhälle som har en relativt lång historia och 

kristendomen har varit en stor del utav just denna historia. För att förstå några av våra 

traditioner och högtider måste vi förstå vart de kommer ifrån och det hjälper religionen och 

historien oss med. Bruner (2002) talar om narrativa berättelser som hjälper oss att föra vidare 
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kulturen till nästa generation, det behöver inte bara vara sagor eller sägner (ibid.). Det kan 

vara historiska händelser och kristendomen är en viktig del av vår historia. 

    Alla böckerna som hör till historieundervisningen har talat om hur kristendomen kom till 

Sverige och om hur svenskarna blev kristna. Historia Årskurserna 4-6 (Johnsson & Johnsson, 

1965) visar till och med på likheter mellan vikingarnas högtider och religion och den kristna 

tron. Bland annat talar den om hur vår julskinka härstammar ifrån vikingarnas midvinterblot 

och att ordet helvete härstammar ifrån vikingarnas Helvite, som var det dödsrike dit kvinnor, 

barn och gamla kom och de som inte dött ”hjältemodigt” i strider. Helvite kallades också för 

Hel. I flera utav böckerna visas bilder som föreställer Tors hammare och ett kors, författarna 

påpekar på likheter emellan dessa två föremål och påpekar att vikingarna använde Tors 

hammare som ett kors för att hålla sina egna och den nya guden nöjd. Genom tiderna 

Mellanstadiet A (Kahnberg, Andersson & Lindeberg, 1971) visar också vilken betydelsen den 

gamla nordiska tron fortfarande har i dagens samhälle med orts-, gatu-, plats- och 

veckodagsnamn uppkallade efter gudarna eller mytologiska personer.  

     Gemensamt för nästan alla böcker är kapitlen som handlar om kristendomens intåg till 

Sverige, hur Sverige blev kristnat, övergången från katolicism till protestantism och om 

Heliga Birgitta. Alla böckerna talar om Ansgar, vissa fokuserar mer på honom än andra och 

vissa talar om andra missionärer som dödades när de försökta konvertera de ”mordiska 

nordborna”. Böckerna ifrån 1960-talet är mer genomgående i sina förklaringar kring 

kristendomens historia än vissa av de nyare böckerna. Kan det vara för att Sverige blivit mer 

och mer sekulariserat? Detta är högst troligt och Bruner (2002) menar att det är viktigt att inse 

att en kultur inte är oföränderlig utan är något som förändras snabbt på grund utav de stora 

möjligheterna till migration och dagens stora informationsspridning. Han menar att kultur inte 

kan förklaras som en oföränderlig uppsättning av regler, tankar, trosuppfattningar, 

värderingar, omdömen och handlingar (ibid.). Dock så är det så att i Genom tiderna 

Mellanstadiet A (Kahnberg, Andersson & Lindeberg, 1971) får kristendomens historia mer 

utrymme än Vasaätten och de följande kungarna. Bara vikingatiden är ett större område. Två 

av böckerna talar dessutom om kristendomskunskapens vikt i den tidiga skolan, men endast 

på en rad eller två. Det nämns hur Bibeln och Luthers lilla katekes var de böcker som lästes i 

hemmen och i skolan. 

     I ett par av de läroböcker jag studerade talade författarna om hur kristendomen sågs som 

orsak till olika krig. I Historia Årskurserna 4-6  (Johnsson & Johnsson, 1965) så berättar 

författarna om korstågen i ”arablandet” och att orsaken till dem var just kristendomen. De 

förklarar att korstågen genomfördes på order från påven och i Jesu namn. Dödandet blev 

”legaliserat” eftersom de som dödades inte var kristna utan ”muhammedaner” som hade fel 

lära och var hemska monster. Det var inte bara utanför Sverige som kristendomen ”blev” 

orsak till krig. Två böcker, Historia för mellanstadiet (Kristiansson & Gustafson, 1986) och 

Historia 2 (Öhman, 1993) tar upp kriget mellan hertig Karl och kung Sigismund. Historia för 

mellanstadiet (Kristiansson & Gustafson, 1986) hävdar att orsaken till kriget helt berodde på 

att Sigismund var katolik i ett land som hertig Karls far Gustav Vasa förklarat som 

protestantiskt. Vasa hade dessutom mer eller mindre kastat ut alla katoliker ur landet innan. 

Historia 2 (Öhman, 1993) menar istället att kriget dem emellan utbröt eftersom hertig Karl 

var hård, grym och ärelysten. Även idag används religioner som understöd för att skapa krig 

eller utföra olika handlingar som skadar andra, men som visats här så är det ingenting nytt. 
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Dessa två böcker innehåller tydliga exempel på vad Bruner (2002) kallar kulturalism, ett 

synsätt där man tolkar historier istället för att hitta konkreta fakta (ibid.) Kristiansson och 

Gustafson (1986) har alltså tolkat kriget på ett sätt medan Öhman (1993) tolkat det på ett 

annat sätt. Det beror troligen på hur samhället runtom dem såg ut när de skrev böckerna, vilka 

erfarenheter de har, vilka verktyg, värderingar och tankar de har, allt detta är verktyg för 

kulturalism enligt Bruner (2002). 

     Etiken om vad som är rätt och fel smyger sig in i historieböckerna. I Historian och 

Samhället (Tham, 1963) fokuserar på den girighet adeln hade och hur den girigheten ledde till 

att folket led. Ögonvittnen Berättar 2G (Rystad, 1964) berättar om olika händelser talar om 

spanjorernas och portugisernas grymheter emot infödingarna i Afrika och indianstammarna i 

Sydamerika. Den talar om hur hånfulla och misstänksamma man var emot ”negrerna” i Afrika 

och hur illa spanjorerna behandlade urinvånarna i Sydamerika, främst inkastammen. Vår 

Historia (Dahlgren, 1975) tar upp hur grymma riddare/länsherrar kunde vara emot sina bönder 

och boken beskriver hur grymma de ”rena” tyskarna var emot judarna under andra 

världskriget. Det känns som om böckerna vill visa på hur man inte ska agera emot andra 

människor som man lever i samspel med. Böckerna visar på rätt sätt att handla när något är 

fel. Jag har flera gånger nämnt Så Var Det Då (Claesson & Fransson, 1982) som består av 

olika noveller och en av dessa handlar just om att säga ifrån när något är fel. Jag tog upp den i 

resultatdelen och den handlar om den pojke som sa ifrån till de vuxna männen vid tinget som 

behandlade en lekman på ett grymt sätt. Hans agerande ”belönades” senare när han fick höra 

att lekmannen sedan kunde gå ifrån tinget utan alltför allvarliga skador. Samma bok talar om 

en pojke som missförstår det han ser och beskyller, med sina vänners hjälp, en kvinna för att 

vara häxa. Pojken skäms inte över det han säger eller verkar fundera om det kan vara ett 

missförstånd förrän han hör kvinnans skrik medan hon bränns levande på bål. Vidare så 

förklarar en av böckerna att grymhet mot andra bara leder till eget förfall. Historia För 

Mellanstadiet (Kristiansson & Gustafson, 1986) berättar att länder som byggts upp på 

grymhet och förtryck inte klarar sig. Här kan en till parallell dras till Sodom och Gomorra 

som i Bibeln blir indränkta i svavel och eld eftersom Herren är trött på deras synder och 

invånarnas brist på medkänsla för andra. Det går också att koppla detta till historierna om Jesu 

liv och hans gyllene regel. Etiken är en annan del av de byggstenar och verktyg som används 

inom en kultur och förs här vidare till nästa generation i form av narrativa berättelser, ett 

redskap som Bruner (2002) ser som ett av de mest effektiva när det kommer till att förmedla 

det kulturella arvet (ibid.). Varför skall man inte berätta historier som ger exempel på hur man 

ska leva och den motsatta – varför skall man berätta historier som ger exempel på hur man ska 

leva är frågor som kan uppstå.   

 

8.3 Samhällskunskapen 

Samhällskunskapen är det ämne som förklarar hur vi skall leva för att bli goda medborgare, 

hur vi ska leva tillsammans. Samhällskunskapen berättar för oss om de regler som vi skall 

följa för att inte orsaka andra lidande eller skada. Den ger oss den förståelse vi behöver för att 

lära oss om allas lika värde i en demokrati. Vi lär oss att leva tillsammans genom att lära oss 

att alla har samma värde, alla har rätt att tycka som de vill, alla har rätt att uttrycka sina 

ståndpunkter och tankar och alla har rätt att tro på vad de vill (Skolverket, 2011). Men finns 
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det spår i samhällskunskapsböckerna av de värderingar och regler som Bibeln och den kristna 

tron förmedlar?  

 

8.4 Kristna värden/regler i samhällskunskapen 

I samhällskunskapsböckerna hittade jag ett genomgående tema och det var om hur vi skall 

behandla andra, både hemma och i skolan/på jobbet, hur vi ska leva tillsammans. Alla 

böckerna går igenom detta, mer eller mindre. Grundskolans Samhällskunskap (Pederby, 

Johansson & Willner, 1968) går mycket ingående igenom just detta. Den talar om hur man 

skall lyda de vuxna i sin omgivning eller sin chef. Den visar liksom alla andra böcker på hur 

viktigt det är att visa respekt för andra och behandla alla lika, man ska hjälpa dem som 

behöver hjälp oavsett hur de ser ut, var de kommer ifrån eller vad de heter. Alla böckerna talar 

om detta och detta är värden som dyker upp i Bibeln, ständigt och då i synnerhet i Jesu 

liknelser och historierna om hans resor. Böckerna talar om hur vi inte skall retas med de som 

är annorlunda eftersom det inte är rätt att göra så och eftersom du själv inte vill bli behandlad 

såsom en retad person blir behandlad. Så som du vill att andra ska vara mot dig så skall du 

också vara mot andra. Låter det bekant? Det är Jesu gyllene regel. Den leder mig in på nästa 

analysdel.  

 

8.5 Bibeln smyger sig in i samhällskunskapen 

I de böcker jag har studerat har jag hittat så kan man i vissa fall se hur innehåll från Bibeln 

smyger sig in, obemärkt om man inte tittar närmare. I alla fall när det gäller Grundskolans 

Samhällskunskap (Pederby, Johansson & Willner, 1968). I den boken får eleverna till uppgift 

att skriva ordningsregler. Författarna uppmanar eleverna till att hitta på flera regler så att de 

kan ge arbetet titeln Tio bud för oss alla. Tio? Varför låter det bekant? Kan det måhända ha 

något att göra med de tio budorden? När man tittar närmare på bilderna så ser man att en 

föreställer en person som stjäl något från en annan. Du skall icke stjäla, detta är det sjunde 

budordet och en grundläggande lag i samhället. Detta passar in på Bruners (2002) 

konstruktivistiska tes om utbildning. Teserna handlar om att skapa verkligheten du lever i och 

denna tes menar att delar av verkligheten skapas med hjälp av verktyg som personen fått av 

kulturen har gett dig. Verktyg för tänkande och dessa verktyg formade av traditioner (ibid.). 

De tio budorden har inkluderats i våra lagar och är en grundsten för dem. 

     De tio budorden nämns dock inte i böckerna förrän under 1990-talet då Samhällskunskap 

Del 1 (Larsson, Stålnacke & Åsgård, 1995) tar upp dem, bergspredikan och gyllene regeln då 

man talar om svenska lagar. Författarna vill att eleverna ska jämföra de svenska lagarna med 

de kristna reglerna som finns i Bibeln. De tio budorden dyker även upp i litteraturen från 

2000-talet, men då bara på en bild och med vissa delar utsuddade. Jag vet inte varför, men jag 

undrar. I Grundskolans Samhällskunskap (Pederby, Johansson & Willner, 1968) sköts det 

också in ett annat litet kristet instick. Beatles höll på att bli populära och enligt författarna så 

klagades det mycket på de, men de skriver att Jesus och hans apostlar hade långt hår, så då 

ska man väll inte klaga. Här har författarna använt sig av läroboken utefter Bruners (2002) 

instrumentalistiska tes där han talar om att den utbildning vi får aldrig är neutral eftersom den 

präglas av kulturen och samhället. Så att jämföra Jesus med Beatles? Undrar vem som blir 

gladast över den jämförelsen. 
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8.6 Kristendomen i religionskunskapen 

Religion har jag nu flera gånger nämnt är viktigt för historien och historien är viktigt för 

kulturarvet. Religionen ger oss vissa värden och etiska regler om hur vi ska leva tillsammans i 

familjen, samhället och världen. Nelson (2004) menar att undervisningen i religion utvecklar 

en säkerhetskänsla och en identitet utifrån de kulturella traditioner som finns (ibid.). Men 

religionen formar också kulturen och hur vi lever tillsammans. Vi lär av varandra och alla har 

vi våra egna förmågor, idéer, kunskaper, teorier, möjligheter, begåvningar och färdigheter. 

När vi samarbetar och samverkar med andra delar vi med oss av dem och tar del av andras. 

Alla tolkar inte religionen på samma sätt. Den perspektivistiska tesen innebär att varje person 

tolkar något på olika sätt, tolkningen är beroende av det sammanhang man rör sig inom. 

Tolkningarna avspeglar individens egen historia och erfarenheter, men också kulturens sätt att 

konstruera världen, samt dess regler och värderingar om vad som är rätt eller fel (Bruner, 

2002). Religionen ger oss just dessa etiska regler mer än något annat ämne i skolan och det 

ger förklaringar på hur vi ska leva och behandla andra, samtidigt som vi får en förståelse för 

hur andra religioner ser det. Men så har det inte alltid varit (Kungl. Skolöverstyrelsen, 1955, 

Skolöverstyrelsen, 1964, 1969, 1980, www.luthagensskolor.uppsala.se, 2000 & Skolverket, 

2011). 

     De tidigaste böckerna jag studerat när de gäller religion kommer ifrån 1960-talet och de 

totalt domineras av den kristna tron. Den allra äldsta kräver att man har en bibel bredvid sig 

för att ens kunna klara vissa arbetsuppgifter och boken kryllar av angivelser till olika delar av 

Bibeln och psalmboken. Men gemensamt för alla tre böcker ifrån 1960-talet är att Jesu 

liknelser får stor plats och det läggs mycket vikt vid dem. Kristendomen dominerar böckerna 

fram till 1990-talet, men i Religionskunskap. Årskurs 6, Klassens Bok (Bylock & Lunell, 

1978) har lömska författare, som knyter hjältar till kristendomen. Författarna är snabba att 

påpeka att Martin Luther King och Luthuli – sydafrikansk lärare och politiker - var kristna. 

De blandar även i sin bok in känd ungdomslitteratur och poesi ifrån svenska poetgiganter och 

kopplar dessa till kristendomens etik och tankesätt. Jag undrar om författarna och poeterna 

håller med. 

     Som jag nämnde tidigare så domineras läroböckerna i religion utav kristendomen men det 

finns ett kapitel i en bok som sticker ut helt. I boken Religion och Liv (Berg, 1985) finns ett 

kapitel skrivit av en lärare och författare, som förkastar allt vad religion heter. Han förklarar 

alla religioner som fördummande och ondskefulla, som kvinnoförtryckande, farliga, orsaker 

till krig och helt enkelt orsaken till att vi inte alls kan leva tillsammans i harmoni eftersom 

religionen ser till att vi är olika ifrån varandra. Det verkar som om han anser att så länge som 

vi har religioner kan vi aldrig leva tillsammans eftersom religionerna alienerar oss ifrån 

varandra. Det verkar som om han menar att religionerna bara förstärker vi-och-dem 

relationen. Kan vi inte leva tillsammans om det finns religioner?  

 

8.7 Gemensamt för alla 

Vad alla dessa läroböcker har gemensamt är att de alla talar om hur vi ska leva tillsammans, 

inte bara i hemmet, skolan, byn/staden eller landet. Böckerna talar om något universellt som 

gäller för alla på planeten. Alla ska vi kunna visa respekt för varandra och behandla alla med 

samma värde. Dessa tankar är även centrala i kristendomen och ”smyger” på så vis in i alla 

http://www.luthagensskolor.uppsala.se/
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läroböcker som jag har studerat. De talar alla om hur det är att leva i Sverige idag eller hur det 

var att leva i Sverige förr i tiden. Böckerna varierar lite men mellan raderna går fortfarande att 

läsa ut samma sak. Alla har samma värde, alla ska respekteras, alla har rätt att säga sin sak 

och så klart vi ska behandla andra så som vi själva vill bli behandlade. Där är den igen, den 

gyllene regeln. Central inom kristendomen och många andra religioner, den formuleras lite 

annorlunda, men dess budskap är ständigt detsamma. För att kunna leva tillsammans måste vi 

kunna behandla alla väl och så som vi själva vill bli behandlade. Att leva tillsammans innebär 

att vi inser detta och att vi inser att alla är olika och att olikhet är bra. Detta talar Bruner om då 

han talar om hur vi lär av varandra och att vi kan hjälpa varandra att utvecklas och lära oss 

saker, samtidigt som vi kan vända oss till dem som vet mer och kan mer för att få hjälp 

(Bruner, 2002). 

 

8.8 Professionsrelevans 

Alla böckerna har använts eller används just nu i skolans undervisning och de har mycket 

olika innehåll. Efter genomgång av alla texterna går det att se att innehållet i dem skiftar och 

att vissa böcker nämner något som andra böcker går in mer djupgående på eller inte talar om 

alls. Att studera de gamla läromedlen ger en historisk överblick över hur samhället och 

skolans undervisning har förändrats. Förändringen visar att även kulturen förändrats. Kulturen 

som Bruner (2002) menar är det som påverkar vår medvetenhet, förser oss med det material 

som behövs för att skapa bilden av vår värld och för att konstruera vår självbild och våra 

förmågor. Han menar att kulturens berättelser är ett bra hjälpmedel för detta. Han menar att de 

narrativa berättelserna, till exempel sagor och historier från vardagen, är ett av uttrycken för 

en kulturs världsuppfattning och att det är igenom dessa som vi bygger upp vår syn på oss 

själva och vår plats i världen. Han visar ofta på historiens betydelse för kulturen (ibid.). Så för 

att kunna förmedla kulturarvet, som lärare skall göra enligt läroplanen (Skolverket, 2011) är 

det viktigt att känna till kulturens historia och det är då viktigt för lärare att vara insatta i den. 

För att en lärare skall kunna utföra sin uppgift, här föra vidare kulturarvet och hjälpa barn och 

unga bygga upp deras kulturella identitet, är det viktigt att han eller hon känner sin kulturs 

historia, för hur vet läraren annars vad som skall förmedlas? Kristendomen har spår i alla 

böckerna och tar stor plats i historie- och religionsböckerna vilket då pekar på vikten av att 

förstå ett lands religion för att lättare kunna förstå dess historia. Bruner (2002) påpekar flera 

gånger att religion och historia hör ihop och att de båda är viktiga byggstenar i en kultur och 

kulturarvet, som är vad en lärare genom sin undervisning skall förmedla.   

  

 

9. Diskussion 

9.1 Spår av kristendom i skolämnen  

Det går tydligt att finna spår i de tre skolämnen jag har undersökt, ibland är spåren tydliga och 

ibland mer dolda. Men de finns där. Till exempel så gick det tydligt att i samhällskunskapen 

se att författarna inkluderat de tio budorden. I historieböckerna fanns det hela kapitel som 

handlade om kristendomen och likaså i religionen. De lite mindre tydliga spåren är 

exempelvis likheten mellan Evas ”svaghet” och häxornas ”svaghet” när det kommer till att 

möta djävulen. Ett annat exempel är att i en av de äldre läroböckerna i samhällskunskap 
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uppmanas eleverna att skriva ”tio bud för oss all”, med andra ord tio budord. I samma bok 

talar man om att det borde vara okej för pojkar att ha långt hår eftersom det hade Jesus och 

apostlarna. Kanske menar författarna att visa på att pojkarna tar efter Jesus och inte the 

Beatles. Ett annat ”bättre” dolt spår av den kristna tron går att finna i en av de äldre 

historieböckerna där författarna förklarar att samhällen som byggts upp av förtryck och 

”ondska” inte klarar sig utan går under. Jag kunde till detta uttalande dra en parallell till de 

bibliska berättelserna om Sodom och Gomorra. De berättelserna innehåller också en del som 

fortsätter att visa på kvinnans ”svaghet”. Det går att utläsa i böckerna att kvinnan sågs som 

mycket svagare än mannen förr i tiden och att mannens ord är lag. Det finns många spår och 

de flesta har jag redan nämnt i resultatet och i analysdelen. Dock så var de tydligare förr och 

samtidigt mycket lättare att lägga märke till. I de nyaste böckerna måste man läsa lite mellan 

raderna för att kunna hitta spåren och de underliggande meningarna. Det är tydligt i 

framförallt historia att kristendomen har tagit mycket plats eftersom de tidigaste 

historieböckerna hade mycket mer ingående information om hur kristendomen kom till 

Sverige, medan de nyare inte talar lika mycket om det.  

     Böckerna i religion domineras länge utav just kristendomen, men böckerna ifrån 1990-talet 

har lagt ungefär samma fokus på alla världsreligionerna. Det hade säkert varit bättre om jag 

kunnat få tag i en lärobok i religion ifrån 2000-talet, men det har jag inte lyckats med. De 

böcker jag beställde visade sig vara för högstadiet och sedan räckte tiden inte till.  

    I samhällskunskapen pratades det mycket sällan om något som rörde kristendomen, men 

det gick helt klart att hitta underliggande kopplingar mellan kristendomen och böckernas 

innehåll. Detta gäller inte bara för samhällskunskapen utan för flera av böckerna i historia och 

framförallt religion. 

    Jag ställde frågan om vilken betydelse kristendom har för det egna medvetenhet och den 

kulturella identiteten. Skall man tro Bruner (2002) så har kristendomen, liksom alla religioner, 

en viktig roll att spela i kulturen som i sin tur har en mycket viktig roll i skapandet av det egna 

medvetenhet och den kulturella identiteten. Han talar om hur kulturen har flera verktyg som 

hjälper oss att förstå vår omvärld, det kan till exempel vara värden och etiska regler. Något 

som kristendomen är fullt av. Till exempel den gyllene regeln som innebär att så som man 

själv vill bli behandlad så skall man också behandla andra. Något som är grundläggande för 

att leva tillsammans i Sverige. Vi ska inte behandla andra illa och det är något som skolan och 

samhället kämpar för och som det står i läroplanen (Skolverket, 2011) att skolan skall främja. 

Läroplanen visar klart att lärare har i uppgift att hjälpa barnen och ungdomarna att utveckla 

sin egna kulturella identitet och till sin hjälp har lärarna läromedlen, som de till stor del är 

beroende av. Läraren förmedlar, med läromedlen till hjälp, den kunskap om kulturen som 

behövs för att stärka, omvärdera och utveckla den kulturella identiteten. Det står i läroplanen 

(Skolverket, 2011) att det är något som skall göras i samband med att kulturarvet överförs 

från en generation till nästa. Läraren använder sig av läromedlen och de spår som finns där tar 

eleverna medvetet eller omedvetet vara på för att utveckla en förståelse för sin kultur, samt 

utveckla sin kulturella identitet.  

    I analysen har jag lagt fram mina tolkningar av det resultat jag har och kopplat det till temat 

att leva tillsammans. Det jag har talat om är bland annat relationen man och kvinna i historien 

och där ser man klart och tydligt att kvinnan förr i tiden inte var lika mycket värda som 

männen, vilket kan vara svårt att förstå idag eftersom kvinnor och män är lika mycket värda. 



34 
 

Att påstå detta vet jag dock kan orsaka att vissa säger ”och ändå får män högre lön”. Men det 

hör inte hit. Analysen visar att kvinnan sågs som svagare, mer lättlurad och lättare blir frestad 

av onda makter. Jag kopplade detta till Bibeln där Eva blir lurad av ormen/djävulen till att äta 

den förbjudna frukten, som hon sedan lurar i Adam att äta. Jag nämnde också Sodom och 

Gomorra och ifrån en av städerna flydde Lot och hans familj. Modern lydde inte ängelns råd 

utan vände sig om och blev till en saltstod. Efter det lurade döttrarna sin far till att ha samlag 

med dem så att de skulle få barn, ännu ett exempel på kvinnans svaghet och hennes list som 

försätter mannen i bekymmer. Kvinnan sågs helt klart som den svagare och det är fel i vår 

kultur och utifrån våra etiska regler. Alla har samma värde och det visar böckerna med tidens 

gång. Historier i böckerna blir mer jämt fördelade mellan manliga och kvinnliga 

huvudpersoner.  

      

9.2 Bruners teorier 

Att leva tillsammans i en kultur innebär att man anpassat sig till den kultur man lever i och för 

att enklare kunna förstå andra så är det bara nyttigt att känna till deras historia. Det kan vara 

den egna eller kulturens historia och den svenska kulturens historia är starkt präglad av 

kristendomen, som jag visat i analysen. Det är något som också Bruner (2002) påpekar och 

jag tror att han har rätt. Kulturen präglas av vår historia och den är föränderlig. Annars skulle 

vårt samhälle se likadant ut idag som det gjorde 1960, 1525 eller 1876. Detta var bara 

slumpvis valda årtal, men ni förstår principen. Bruner (2002) pratar också om hur historien 

kan berättas med narrativa berättelser och jag tror att det är ett av många bra sätt att förmedla 

kulturen. Att bara berätta om historian och kulturen fungerar inte. Man måste blanda alla de 

teser som Bruner och vardagspedagogiker som Bruner (2002) talar om. Att bara välja en eller 

ett par fungerar inte eftersom vi alla lär på olika sätt. Jag håller med honom om att vi har 

gemensamma kunskaper och lär oss av vandra, samtidigt som vi är beroende av andras 

kunskaper inom olika områden. Vi kan inte klara av allting själv så vi behöver andras hjälp 

ibland.  

    Precis som Bruner anser jag att alla tolkar något på olika sätt. Jag ser ett moln och ser ett 

kaninhuvud medan min vän ser en anka. Jag ser inte på att byggnadsyrket domineras av män 

som ett problem. Män är biologiskt sett konstruerade för att klara av tyngre arbeten än 

kvinnor, medan min väninna anser att det inte får vara så.  

     Jag håller också med Bruner om att det finns begränsningar för vårt medvetande och våra 

kunskaper, men liksom Bruner anser jag att de kan överkommas. Men jag tror att det bara blir 

svårare ju äldre vi blir, men det går att öka vår medvetenhet, det händer dessutom dagligen 

tror jag. ”Man lär sig något nytt varje dag” är ett gammalt uttryck och jag håller med. Man lär 

sig något nytt varje dag. Det behöver kanske inte vara något viktigt eller rent teoretiskt, det 

kan vara förfinandet av en aktivitet eller handling. Det behöver inte bara individuellt, det kan 

vara en grupp som lär sig något. Ett exempel har med min katt att göra. Hon gömmer sig 

ständigt och hittar ständigt nya gömställen. Idag hittade jag ett av hennes nya gömställen, 

ovanpå min bokhylla, så nu har jag ännu ett alternativ till gömställen att leta på när hon 

försvinner.  

     Bruner (2002) talar om den interaktioniska tesen, den innebär att interaktion krävs för att 

ett lärande skall uppstå. Jag håller med eftersom vi alltid är in interaktion med något när vi lär 

oss saker. Det kan vara med en bok, en person, ett redskap eller med våra egna tankar. Men vi 
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är alltid i interaktion med något för att lära oss något. I historieböckerna är vi i kontakt med 

författarna till boken, men också de personer som levde förr i tiden. Så lärandet sträcker sig 

över tidsåldrarna genom böcker och de berättelser vi interagerar med hjälper oss att skapa vårt 

medvetande, kulturen och verkligheten vi lever i.  

    Utefter denna studie anser jag att Bruner (2002) har rätt när han menar att utbildningen och 

skolan aldrig är neutral. Det som tas upp i skolan och i skolböckerna speglar samhället den/de 

verkar inom. Det måste vara därför som kristendomen fick så mycket mer plats i skolböckerna 

förr i tiden eftersom samhället verkar ha varit mindre sekulariserat när de skrevs. Detta gjorde 

det också intressantare att läsa de gamla böckerna i samhällskunskap för de var, i dagens mått 

mätt, väldigt rasistiska samtidigt som de hävdade att de inte var det. Samma sak när det gäller 

de äldre historieböckerna. I böckerna från 1960-talet var det inget fel i att skriva 

”muhammedaner” eller ”negrer”. Skulle de orden användas i dagens läromedel skulle det bli 

en väldigt stor affär eftersom de orden klassas som rasistiska. 

     Bruner talar, likaså hermeneutiken, om utbildning som en spiral och jag anser att han har 

rätt. När vi studerar något så har vi från början en liten aning eller ett hum om det vi studerar. 

Men när vi väl börjar studera ämnet så får vi nya kunskaper och får gå tillbaka till den gamla 

tolkningen och förändra den. Detta har jag upplevt när jag gjort denna studie och jag förstår 

bättre vad Bruner och hermeneutikerna menar med spiralen. Först trodde jag att de menade en 

spiral av den typ som är till vänster här nedan, men jag ser det nu mer som en spiral av typen 

till höger. 

 Bruner talar om att läraren skulle vara en vägvisare för eleven och pekar bara ut vilken väg 

eleven ska starta på. Upptäckterna hör till eleven själv, så den högra spiralen fungerar bättre i 

modellen för utbildningsprocessen. Det finns flera vägar att gå och eleven kan gå tillbaka till 

mitten och förändra sina tankar. 

    Jag kan också se hur läroböckerna jag granskat skulle kunna vara olika vägar för eleven att 

gå och att i mitten står medvetenhet och den kulturella identiteten. Bruner menar just att 

kulturen hjälper till att bygga upp intellektet, identiteten och medvetenhet om sig själv och 

världen. Vad innefattar då kulturen? Jo det är bland annat historia, etiska regler, traditioner, 

religion, värden och världssyn. Något som läroböckerna förmedlar till eleven. Läroböckerna 

speglar kulturen de verkar inom och kulturen formar medvetenhet, identiteten och intellektet. 

Alltså spelar kulturen och kulturarvet en stor roll i att skapa en människas memedvetenhet och 

kulturella identitet. Bruner förklarar att alla kulturer inte är likadana, de skiljer sig åt och de 

förändras. Det går att se. Under en mycket lång tid i Sverige – och andra länder – var det 

fadern som bestämde vem dottern skulle gifta sig med, sönerna också. Idag får barnen välja 

själva, helt otänkbart förr i tiden. Ett exempel på skilda kulturer länder emellan är hur man 

hälsar på varandra och hur vi står när vi pratar. Sådant har jag stor erfarenhet av efter att ha 

bott med utbytesstudenter under flera år. I Sverige vill vi gärna ha avstånd mellan oss själva 
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och den vi pratar med, man får inte stå för nära någon annan och vi tar det som en självklarhet 

att alla förstår detta. Men det gör inte alltid alla, kommer du ifrån ett annat land vet du kanske 

inte att svenskarna vill ha ett visst avstånd till den de samtalar med. Jag råkade ut för detta. 

Jag hade en granne ifrån Tyskland och vi stod och pratade. Han stod för nära mig, tyckte jag, 

så jag backade lite och han tyckte då att jag stod för långt borta så han flyttade sig närmare. 

Jag backade igen och han gick framåt. Vi hade rört oss halvvägs genom rummet och han fick 

nog och frågade upprört varför jag backade undan för honom. Han trodde han luktade illa, 

men jag utbrast: ”Nej, du står för nära!” Han stirrade förvånat på mig och sa att svenskar är 

underliga. Ett annat exempel är hur man hälsar på någon. I Sverige hälsar vi första gången på 

någon med ett handslag och när vi känner varandra lite bättre så kramas vi ofta när vi säger 

hej. Men spanjorer, fransmän, slovaker och flera andra pussar på kinden. Första gången det 

hände mig så träffade jag mamman till en av mina spanska grannar. Han sa till henne vem jag 

var och jag höll fram min hand. Hon tog den och drog mig tätt intill sig och kysste mig på 

kinden, det var inte vad jag väntat mig, men så gjorde man där hon kom ifrån. Kulturen spelar 

alltså en stor roll i hur vi beter oss och ”sederna” och traditionerna går i arv från en generation 

till nästa. Vi ”härmar” de äldre gör som dem. Lite som Bruners mäster-lärling pedagogik. 

Lärlingen iakttar sin mästare och gör som han/hon och kan sedan själv bli mästare och få en 

egen lärling. 

 

9.3 Metoddiskussion 

Metoden jag har använt när jag gjort denna studie kallas för en textstudie och den kräver 

mycket arbete, framförallt läsning. För att genomföra en studie som denna måste man ha tid 

på sig, vara ute i god tid och läsa mycket. Det är också viktigt att ha en utgångspunkt som inte 

är för vid får annars går det inte att få någon reda alls i arbetet.  

    Det som har varit svårast med denna metod är att hitta artiklar och litteratur att använda 

som handlar om just det du studerar. Det kräver också att den som utför studien är relativt 

duktig på engelska och är beredd att ge sig in på ämnen den aldrig studerat förut. Jag har blivit 

presenterad för en kulturpsykolog som jag aldrig har hört talas om, men hans idéer är mycket 

intressanta och relevanta för studien samt mitt yrkesval. Hans ordval har ibland varit svårt så 

jag har fått använda ordlista eller frågat andra personer. Samma sak när jag läste äldre böcker, 

ibland var språket så ”gammalt” att jag inte riktigt förstod.  

    Metoden har nära band till hermeneutiken och det kräver att den som utför studien kan 

tänka över, fundera på, analysera och tolka det som den läser. Jag tror aldrig att min hjärna 

har jobbat på ett sådant högvarv som det har just nu, samtidigt som jag varit tvungen att hålla 

tillbaka en del tankar som sköt iväg utanför det som var relevant för studien. Innehållet har 

varit mycket fascinerande och jag har fått omtolka vissa delar flera gånger eftersom mina 

kunskaper har ökat och förändrats än vad de var från början, spiralmodellen. 

    Jag rekommenderar inte denna metod för att skriva examensarbeten eftersom det är så pass 

tidskrävande, men det har varit intressant och ibland kanske textstudier är enda utvägen. Det 

var det för mig. Man måste vara ambitiös och motiverad när man ger sig i kast med en 

textstudie för det kräver mycket arbete och mycket tid. Men det är värt det eftersom resultatet 

ofta blir väldigt intressant och man får uppleva saker man inte upplevt eller funderat över 

innan. Innan jag gjorde detta arbete skulle jag aldrig ha kunnat se alla små religiösa instick 

som finns i läroböckerna och i vårt samhälle idag. 
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     De små ”insticken” finns överallt och vi lägger inte alltid märke till dem. Skolåret 

sammanfaller med kyrkoåret eftersom vi är lediga från skolan – och arbetet – när det är en 

högtid i kyrkan. Vår svenska flagga ha ett gyllene kors, våra lagar har rötter i de tio budorden 

och många av våra namn har betydelser som kopplas till religionen och Bibeln. Jag skulle 

heller inte se hur stor betydelse kulturen har för att utveckla en persons medvetande, 

världsbild och identitet. Kultur trodde jag bara var ett annat ord för samhälle och främst 

handlar om musik, teater och konst. Men det är mycket mer än så, kultur är mycket mer än 

bara det. Kultur har många betydelser och de kan tolkas på olika sätt. Men gemensamt för 

dem alla är att kulturen och kulturarvet är viktigt för att forma din värld och inse vem du är, 

var du kommer ifrån och varför det är så. Kultur orsakar förstås konflikter när två skilda 

sådana möts och då kan det uppstå problem eller så skapas en ny kultur utifrån det. Kulturen 

är inte oföränderlig som Bruner (2002) ser det och jag håller med. En liknelse jag gör av detta 

är en flod. En flod får ofta sitt vatten ifrån mindre floder, bäckar, källor och så vidare. Vattnet 

i de tillförande vattendragen blandas med varandra och bildar en ny flod, en ny enighet och 

det är samma sak med kulturen. Kulturer möts och påverkar varandra för att sedan bilda en ny 

enhet, en ny kultur. Denna nya kultur förändras också med tiden och den påverkas av 

samhället. En flod förblir aldrig likadan eftersom nytt vatten någon annanstans ifrån alltid 

tillkommer.  

 

9.4 Vad kan denna studie bidra med för verksamheten? 

Jag anser att denna uppsats kan hjälpa lärare att bättre förstå vilken betydelse kristendomen 

har haft och har för att vi ska kunna bli ”goda medborgare” och vilken betydelse 

kristendomen har för att vi ska utvecklas till de personer vi blir. Vi formar vårt medvetande 

och våra värderingar utefter den kultur vi lever i och vår kultur är starkt präglad av de kristna 

värdena och tankarna. Dessutom anser jag att studien kan hjälpa lärare att motivera varför de 

vill hålla ett luciafirande eller ta med sin skolklass på ett besök i en kyrka under första advent. 

Det kommer ofta upp i skoldebatten om frågor på just detta och vid förra julen var det mycket 

liv om att skolan inte tillät att eleverna skulle få fira advent. Detta arbete visar på vikten av 

kulturen och religionen för att vi skall förstå varandra och visar på vikten av det kulturella 

arvet, något som de kristna traditionerna och högtiderna tillhör. Skolan ska vara icke-

konfessionell och det håller jag med om, men vi får inte glömma bort att det står i skolans 

styrdokument att vi skall förmedla de traditioner som hör till vår kultur och det kulturella 

arvet för att kunna föra det vidare. Att skollagen säger en sak och sedan skolans styrdokument 

en annan orsakar en del förvirring, men jag tror att denna studie kanske kan hjälpa lärare att 

fira advent och hålla ett luciatåg utan att bryta mot skollagen. Så klart måste traditionerna 

förklaras och bli genomarbetade för att eleverna skall kunna lära sig något. Men att få ta del 

av de kristna traditionerna som vårt samhälle till viss del vilar på hjälper eleverna att förstå 

kulturen i Sverige. Det hjälper både svenskfödda barn och barn som har kommit till Sverige 

ifrån ett annat land. Eleverna får förståelse för sitt hemland och det blir lättare för dem att 

anpassa sig till det samhälle de lever i. Sverige är ett land som håller hårt på sina traditioner i 

synnerhet runt juletid. Men hur många svenskar är det som vet att vår julskinka härstammar 

ifrån vikingarnas midvinterblot och hur många svenskar är det som vet att våra lagar kommer 

ifrån de tio budorden i Bibeln? Är det inte viktigt att visa på vilken plats kristendomen har och 

har haft i vårt samhälle? För religionen har haft och har till viss del fortfarande en viktig del i 
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vårt samhälle. Det är ifrån den kristna tron som många av våra etiska regler och värderingar 

kommer och det är ifrån de bibliska berättelserna som många av våra namn kommer. Många 

namn har en kristen betydelse eller bara religiös. Det är också till viss del genom 

kristendomen och vår historia, som religionen är en viktig del av, som eleverna får förståelse 

för att livet i Sverige och i världen inte alltid har sett likadant ut. Kvinnan var inte alltid lika 

mycket värd som mannen och det är viktigt för eleverna att förstå detta. Så som du vill att 

andra skall behandla dig så skall du behandla andra är något som många elever för höra ifrån 

sina lärare, men vet de att det de hör är Jesu gyllene regel? Visserligen finns olika varianter, 

men med samma innehåll, av den gyllene regeln i alla religioner, men vet barnen det? Det är 

en del av deras kultur och kristendomen är en del utav det. För att skapa denna förståelse 

måste eleverna förstå vart ”regeln” kommer ifrån och därför anser jag att det är viktigt att 

eleverna får veta hur stor vikt den kristna tron har för det svenska samhället. Om eleverna får 

känna till sin kultur, sin kulturs historia och hur dess historia har påverkat dagens samhälle så 

tror jag att de lättare kan bli de goda medborgare skolan strävar efter att skapa. Denna studie 

hoppas jag kan bidra till att denna förståelse kan skapas och vidareutvecklas.   

 

9.5 Förslag till vidare forskning 

Eftersom Bruner (2002) ofta talar om att kulturen är föränderlig så ser jag möjligheten att 

kunna gå ett steg längre med denna studie i form av att undersöka vilken betydelse 

kristendomen haft för kulturens förändring de senaste 50 åren. Det finns också en möjlighet 

att söka efter spår av kristendomen i andra skolämnen som är lite mindre självklara val än 

samhällskunskap, religion och historia. Finns det till exempel något i de gamla läromedlen i 

svenska och engelska och kan det finnas spår i moderna läromedel i dessa ämnen?  

     När jag letat efter artiklar till denna studie så har jag hittat många som handlar om hur barn 

ser på religion, tro och de flesta av dem handlar om islams påverkan på världen och samhället, 

men jag anser att det borde finnas fler som handlar om kristendomen. Jag har stött på personer 

som menar att islam är orsaken till allt dåligt i världen och då brukar jag fråga dem vad de 

anser om korsriddarna, häxjakten, tvångskristnandet av samerna i Sverige och indianerna i 

Nord- och Sydamerika. Då svarar dessa personer att det var för så länge sedan, men jag säger 

att det fortfarande finns människor som vill göra alla till kristna. Kristendomen är lika skyldig 

till lidande som alla andra religioner. Att forska på hur religionerna förändrat samhälle är ett 

annat exempel på vidare forskning. 

     Detta arbete har också handlat om att undersöka betydelsen av kulturen och kulturarvet för 

att skapa en medvetenhet och en kulturell identitet. I vidare forskning skulle det gå att 

undersöka ännu djupare på vad kulturen och kulturarvet betyder för jaget och även samhället. 

Det finns mycket kultur och många forskare som pratar om detta så jag är helt säker på att det 

är möjligt. Det finns många möjligheter till vidare forskning bara man är kreativ.  
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Bilaga 1 – Utvidgat resultat 
 

Historia Årskurserna 4-6  

I Historia Årskurserna 4-6 talar författarna om liknelser mellan vikingatidens Sverige och det 

Sverige som fanns då boken skrevs. Författarna påpekar att julskinkan är vikingarnas 

midvinterblot och att dödsriket Helvite inom asatron är dagens helvete. Boken visar klart och 

tydligt att de kristna inte alltid var de goda personerna eller hjältarna eftersom de såg på 

människorna i öst som mindre värda (Johnsson & Johnsson, 1965).  

     Boken talar också om häxprocessen och talar där om att det bara var kvinnor som var 

häxor och en enda trollkarl. Boken talar om den vidskepelse som gjorde att vi inte kunde leva 

i harmoni i Sverige. Författarna skriver: ”Hur många kvinnor som brändes för häxeri vet vi 

inte. Det måste bara i vårt land ha varit tusentals.” (Johnsson & Johnsson, 1965. s. 224). 

Boken visar att vi hade dödsstraff även i Sverige på den tiden och att män och kvinnor inte 

hade samma värde då eftersom det bara var kvinnor, med undantag av en trollkarl, som 

avrättades. Boken ger förklaringen till varför det var just kvinnor som sågs sim häxor ansågs 

mer lättpåverkade än männen och då lättare hamnade i förbund med djävulen. Författarna 

talar om att det var kyrkan som stod för att få fram erkännanden ur kvinnorna och att deras 

metoder var grymma (Johnsson & Johnsson, 1965).  

      

Historian och Samhället 

I Historian och Samhället lägger författarna mycket fokus på girigheten hos adeln och hur det 

var man levde under medeltiden. Boken tar även upp lite utav kristendomens historia i 

Sverige och i denna bok talar författaren också om häxprocessen. Dock talar han om att det 

var människor som fick sätta livet till, inte bara kvinnor. ”Men då hade många oskyldiga 

människor redan fått sätta livet till” (Tham, 1963. s. 214). Författaren nämner att det oftare 

var kvinnor än män som råkade ut för kyrkans hemska tortyr för att få dem att erkänna sitt 

häxeri (Tham, 1963). 

      

Ögonvittnen Berättar 2G 

Ögonvittnen Berättar 2G är skriven så att ”ögonvittnen” berättar om historiska händelser. För 

att ge intryck av att de som skrivit berättelserna levde då de skrevs förekommer flera gånger 

tidsenliga uttryck som: 

”Du vet, Herre, att genom Din nåd har jag intet att förebrå mig i det fallet.” (Rystad, 1964. s. 

136), 

”Jag såg att det var människor, som man hellre med goda ord än med tvång borde frälsa och 

omvända till vår heliga religion.” (Rystad, 1964. s. 15) och: 

”Men det var Guds vilja att inom en halvtimme mot allt hopp och all förväntan ge oss seger 

genom att ett muskötskott fällde deras kapten.” (Rystad, 1964. s. 81). 

     Boken talar om hur spanjorerna kom till Sydamerika och stal ifrån inka. Boken visar 

genom ett av ”vittnena” att spanjorerna inte alls var välkomna där och talar om de grymheter 

som spanjorerna utsatte infödingarna för. Boken visar på hur misstänksamma och hånfulla 

man var mot ”negrerna” som levde i Afrika och även hur barn ljög när de vittnade emot häxor 

(Rystad, 1964). 
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Genom Tiderna Mellanstadiet A  

Genom Tiderna Mellanstadiet A visar på asatrons betydelse i dagens samhälle med orts-, 

gatu-, plats- och veckodagsnamn som hör ihop med gudarna. Till exempel så visar en bild 

likheten mellan Tors hammare och ett kors, en ursäkt som vikingarna använde för att inte 

släppa sina gamla gudar, men inte heller trotsa deras nya gud. Boken i sig talar mycket om hur 

det var att leva i Sverige under forntid och fram till Gustav Vasa. Kristendomens svenska 

historia får mer plats och bilder i boken än Gustav Vasa och Kalmarunionen och är efter 

vikingatiden den största delen i boken, då kapitlen går igenom kristendomens historia i 

Sverige från dess införande fram till idag. I denna bok nämns inte häxprocessen annat än i ett 

par rader (Kahnberg, Andersson & Lindeberg, 1971).  

      

Vår Historia  

Vår Historia ger en kortare genomgång av hur kristendomen kom till Sverige. Utöver det så 

handlar boken om hur det var att leva i Sverige förr i tiden. Boken spänner över epoken 

forntiden fram till 1970-talets samhälle. Boken tar bland annat upp hur riddarna eller 

länsherrarna som de också kallades kunde behandla sina bönder hemskt och tvingade dem att 

betala skatter och avgifter, men att länsherrarna på samma gång var tvungna att skydda sina 

bönder under krig. Häxprocessen får inte mycket utrymme utöver att de som anklagades för 

att vara häxor var ”gamla, fula kvinnor”. Författarna berättar att det var hundratals människor 

som brändes på bål eftersom det stod i Bibeln att man inte skulle låta trollkunniga leva. Boken 

beskriver också andra världskrigets grymheter och hur tyskarna pekade ut judarna som mindre 

värda än andra (Dahlgren, 1975).  

 

Så Var Det Då: (historiska noveller för mellanstadiet) 

Denna lärobok innehåller historiska noveller, oftast ur barns perspektiv ur olika tidsepoker 

inom Sveriges historia. Noveller handlar om hur man lever och ofta hur man lever 

tillsammans. Barnen i novellerna agerar rättrådigt och hederligt och lyder de vuxna. Det finns 

en novell där en pojke säger ifrån till de vuxna vid tinget när de straffar en lekman, 

underhållare, på ett hänsynslöst sätt. En annan novell som stod ut i boken handlar om en liten 

flicka i en skolklass under 1842. En pojke bestraffas för att han inte lyssnat på sin lärare. Han 

blev agad, brutalt och flydde sedan från skolan. Det är hans syster, som stannar kvar i 

klassrummet som berättar. Hon uttrycker sin oro för sin bror, för vad deras mamma ska säga 

och önskar att deras far var kvar i byn. Hon talar om att det är orättvist att han inte slår de 

”fina” barnen i klassen och att hennes mor aldrig skulle våga att säga ifrån till läraren. Hon 

modern kommer till skolan och hämtar flickan. På vägen hem beskriver novellen att mamman 

ska hålla barnen hemma tills att prosten löst problemet med läraren som slår barn på detta 

sättet. Men att hon efter det kommer ”att skicka Josef till skolan igen. För man måste ju lära 

sig att lyda sina lärare och ledare. Barn får inte trotsa dem som förstår bättre. Det är inte Guds 

vilja” (Claesson & Fransson, 1982. s. 134.). Flickan undrar varför modern gör såhär och 

modern ger svar. ”Man måste säga ifrån ibland, säger hon. Det är nog också Guds vilja” 

(Claesson & Fransson, 1982. s. 138).  
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     Boken ger också en berättelse utifrån en pojkes synvinkel på hur han och två vänner 

avslöjar en häxa. Pojken verkar inte skämmas först eller ana att han kan ha tagit fel, men när 

kvinnan han angett bränns levande på bålet börjar han skämmas och kan inte se på längre 

(Claesson & Fransson, 1982). 

      

Historia För Mellanstadiet  

Historia För Mellanstadiet (Kristiansson & Gustafson, 1986) går igenom hur det såg ut inom 

kyrkoväsendet och även i själva kyrkan längre tillbaka i tiden. Kyrkans förändring från 

katolsk till protestantisk tas också upp och på sida 61 kan man läsa att: 

 

Knappt hade Sigismund blivit kung förrän konflikten började. Sigismund 

var katolik. Sverige var protestantiskt. Hertig Karl slog vakt om 

reformationen. År 1593 bestämdes vid Uppsala möte att Sverige skulle 

vara ett protestantiskt land. Nu försökte Sigismund med vapenmakt 

besegra sin farbror. Det misslyckades. I slaget vid Stångebro 1598 segrade 

Karl. Han blev kung under namnet Karl IX (nionde). Också han inledde  

sin kungatid med ett par blodbad. År 1600 lät han halshugga en rad 

stormän, som stått på Sigismunds sida i kriget. Händelsen kallas 

Linköpings blodbad. Detta var ett exempel på att religionen använts som 

skäl till att föra krig. Liknande fast mycket svårare krig fördes överallt i 

Europa på 1500-talet. (Kristiansson & Gustafson, 1986. s. 61). 

 

Författarna pekar här på att bakåt i tiden så har religionen fungerat bra som skäl för att starta 

krig. Här rör det sig om krig mellan Johan IIIs son Sigismund, som var katolik och Johans 

bror Hertig Karl, som var protestant. Deras far Gustav Vasa hade förklarat protestantismen 

som den religion som skulle gälla i Sverige så Karl ville inte ha en katolik på tronen. Boken 

förklarar att länder som är orättvisa inte klarar sig i längden. Länder som byggts upp med 

förtryck av folket och med våld klarar sig inte (Kristiansson & Gustafson, 1986). 

 

Historia 1, Historia 2 & Historia 3 

Under epoken 1990-1992 kom det ut en serie historieböcker av samma författare de heter: 

Historia 1, Historia 2 och Historia 3. Den första av dessa böcker handlar om hur det är att 

leva i Sverige under vikinga- och medeltiden. Författarna lägger vikt vid att klargöra att vi 

alla som bor i Sverige är invandrar eftersom våra förfäder vandrat in i Sverige för länge, länge 

sedan. Majoriteten av alla historier i boken handlar om pojkar och deras liv under olika 

epoker, det visas klart och tydligt i boken att pojkarna var mer värda än flickorna. Den andra 

boken handlar om medeltiden från 1400-talet fram till Nya Tiden under 1600-talet. Åter igen 

handlar de flesta historierna om pojkar och fokus läggs på män som betytt mycket under den 

tid som boken behandlar, med undantag för en halv sida om drottning Kristina, där det 

påpekas flera gånger att hon uppfostrats som en pojke, agerade därefter och att hon drogs 

emot katolicismen. Den tredje och avslutande boken i serien behandlas Nya Tiden från 1600- 

till 1800-talet. Historierna som berättas fokuserar fortfarande främst på pojkarna och det är de 

manliga historiska personerna som tar plats på sidorna. Kvinnor får lite uppmärksamhet, 

häxprocesserna är ett av få tillfällen då fokus ligger på kvinnor, men pojkar som kunde peka 
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ut dem ges även utrymme här. Men bokserien talar också om hur man levde i städer eller på 

landsbygden under historiens gång (Salomonsson & Svedelid, 1990, 1991 & 1992). 

      

Historia 1 & Historia 2 

Mellan 1992 och 1993 kom Christer Öhman ut med en annan läroboksserie kallad Sesam. 

Sesam hade många olika områden och de böcker jag undersökt är Historia 1 och Historia 2. 

Den första boken behandlar forntiden och epokerna fram till och med medeltidens första hälft. 

Fokus ligger på hur man levde då, hur man var klädd, vad man trodde på och så vidare. Boken 

tar upp kristendomens intåg och talar mycket noggrant och redogörande om Heliga Birgitta. 

Boken talar om de fyra ständerna – adel, präster, borgare och bönder – och visar på att visa 

stånd stod högre än andra. Den andra boken går igenom den svenska historien mellan 

unionstiden till och med stormaktstiden. I denna bok förklaras att striderna mellan Sigismund 

och hertig Karl berodde på att hertig Karl var hård, grym och vägrade att dela makten med sin 

brorson i Polen. Denna bok ger drottning Kristina mycket och noggrant utrymme och de små 

berättelser som berättas i denna serie är relativt jämnt fördelad mellan flickor och pojkar som 

huvudpersoner (Öhman, 1992 & 1993). 

 

Boken om historia 1, 2 & 3 

Mellan 2007 och 2009 kom Liber ut med en serie böcker av Stina Andersson och Elisabeth 

Ivansson vid namn Boken om historia 1, 2 och 3. Den första boken inleds med hur Sverige såg 

ut och hur det var att leva där för 100 år sedan, för att senare gå tillbaka till forntiden och 

avslutas i 1400-talets medeltid. Den går igenom hur det blir en skola för alla och hur 

kristendomskunskapen var det allra viktigaste ämnet i skolan för 100 år sedan. Det talas i 

varje epok om hur det var att vara barn, vilken ställning barnen hade och vad de fick lära sig. I 

varje epok får vi möta ett barn som berättar hur han eller hon lever, vad de gör på dagarna och 

vad som förväntas av dem i framtiden. Pojkarna förklarar att de skall arbeta så som deras 

fäder gör och flickan förklarar att hon ska gifta sig med den man hennes far har valt åt henne. 

Den andra boken i serien går igenom Sveriges historia från 1500-talet fram till den karolinska 

tiden under 1700-talet, boken avslutas med Karl XII, men boken talar också om 1500- och 

1600-talets Europa. Boken talar om hur Sverige blev protestantiskt och hur Luthers lilla 

katekes och Bibeln var de böcker som lästes. Man talar också här om häxprocessen och de 

hemskheter anklagade kvinnor fick utstå för att erkänna. Det påpekas att de erkände för att få 

slippa tortyren. Men det talas här om att föräldralösa barn pekade ut häxor bara de erbjöds god 

mat och att de reste runt mellan olika städer och spred häxfebern på det sättet. Den tredje och 

sista boken i serien fokuserar på frihetstiden fram till och med vad som hände under 1900-

talet. Men tar även upp Europas historia under 1800-talet. Boken fortsätter med att skildra 

livet i Sverige under olika epoker och vi blir presenterade för barn som levt under de olika 

epokerna, både pojkar och flickor (Andersson & Ivansson, 2007, 2008 & 2009). 

 

Grundskolans Samhällskunskap 

Grundskolans Samhällskunskap (Pederby, Johansson & Willner, 1968) är skriven 1968 och 

boken talar i början om hur man ska uppföra sig både såväl hemma och i skolan. Boken talar 

om att man skall lyda sina vuxna, men att vi har rätt att säga vad vi tycker, allas åsikter har 
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samma värde och vi ska göra samhället trivsamt för alla som vistas inom det. Boken talar 

bokstavligen om Jesu gyllene regel, så som du vill att andra behandlar dig så skall du 

behandla andra. I boken går att läsa att vi ska respektera alla även om de ser annorlunda ut 

eller har något handikapp. Alla är lika mycket värda och vi ska hjälpa alla och låta alla vara 

med. Men vi måste också förstå att kanske inte alla vi försöker hjälpa vill ha eftersom de vill 

visa sig självständiga. Boken påpekar flera gånger hur de äldre generationerna är rasistiska 

eftersom de i skolan fick lära sig att de var mer värda än personer med ”gul eller svart hy”, 

men att barnen i dagens skola kommer att se till att rasismen försvinner eftersom barnen i 

skolan leker med alla oberoende av hudfärg eller andra olikheter. Författarna talar flera 

gånger om hur viktigt det är att inte ha fördomar men sedan säger den att folket i Sydeuropa 

har vin, bröd och grönsaker som husmanskost eftersom de inte tycker om kött. Dessutom är 

vinet mycket billigt eftersom alla odlar vindruvorna det görs utav på sina egna gårdar. 

Författarna talar vidare om hur många gamla kyrkor som finns fint bevarade i Sverige men 

inte i Sydeuropa. ”Man har kanske inte samma intresse för att bevara och vårda gamla kyrkor 

i Sydeuropa som vi har i vårt land.” (Pederby, Johansson & Willner, 1968. s. 96). Boken 

förklarar att folket i Sovjetunionen inte bryr sig särskilt mycket om sin hälsa utan äter tre 

bastanta mål om dagen och mellanmål däremellan. En annan sak som stod ut i boken är detta 

stycke: 

Den katolska kyrkan har stor makt över folket. Den sätter sin prägel på 

skolans fostran och undervisningen. Kyrkans stränga bud är fruktade av 

många, men förtroendet för kyrkan och dess tjänare är stort. Man ser ofta 

skolbarn på gator och torg tillsammans med munkar eller nunnor, som är 

deras lärare. De pratar och skrattar och tycks trivas bra tillsammans även 

utanför skolan. (Pederby, Johansson & Willner, 1968. s. 95) 

Katolska kyrkan skrämmer sina anhängare och alla lärare är munkar eller nunnor i dessa 

länder. Boken kopplar dessutom in kristendomen i sina arbetsuppgifter. Barnen har i uppgift 

att skriva ned ordningsregler utifrån fem bilder och de uppmanas till att gärna hitta på ” flera 

regler så du kan skriva Tio bud för oss alla som överskrift”, en av bilderna förestället bland 

annat ett barn som stjäl något ifrån någon annan (Pederby, Johansson & Willner, 1968. s. 

177). Författarna kopplar problematiken med ungas män långa hårt till Jeseus eftersom ”[p]å 

Jesu tid hade männen långt hår, och det faller väll ingen in att anmärka på Jesus och hans 

apostlar, för att de hade långt hår” (Pederby, Johansson & Willner, 1968. s. 174). 

Samhällskunskap Elevens bok Åk 4 

Samhällskunskap Elevens bok Åk 4 är en bok som skrevs av Arne Kristofferson och Nils 

Malqvist (1976). Boken talar mycket om hur det är att leva tillsammans i Sverige idag och hur 

det var att leva i Sverige förr i tiden. Boken ger också en inblick i skolans tidigaste historia 

och visar då på vikten av kristendomskunskapen. Boken fortsätter på temat hur vi lever 

tillsammans talar om hur samhällets medborgare ska hjälpas åt och behandla alla lika, 

samtidigt som boken visar på livet i Sverige förr och nu. Vikten av demokrati förklaras och 

hur alla ska respektera alla trots olikheter (Kristofferson & Malmquist 1976). 
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Samhällskunskap 1 och 2 

Samhällskunskap 1 och 2 heter de två böcker från 1980-talet som jag har valt att studera och 

de är skrivna av Maj-Britt Wingård och Lars Hildingson (1980). Dessa böcker jämför livet i 

Sverige med livet i andra länder, visar på skillnader mellan diktatur och demokrati och talar 

om alla människors lika värde. 

 

Samhällsliv: Samhällskunskap För Mellanstadiet: Stadiebok  För Årskurserna 

4-6 

Den ena av de läroböcker jag studerade som skrevs under 1990-talet ger skildringar av det 

Sverige man lever i och kopplar till hur det var främst på 1960-talet, samtidigt som den ibland 

visar bilder från ännu tidigare år. Man jämför här barnens skoltid med skoltiden för de som 

gick i skolan på 60-talet. I boken talar författarna mycket om hur det borde vara att leva 

tillsammans och respektera varandra för vilka de är och inte håna varandra för att de är 

annorlunda. Mobbingfrågorna finns med i denna bok och lite om gyllene regeln eftersom 

boken ifrågasätter om du vill bli behandlad som den ”du” retar eller inte och hur du skall bete 

dig istället (Åsgård, 1990). 

      

Samhällskunskap Del 1 

I Samhällskunskap Del 1 av Mona Larsson, Anna-Lena Stålnacke och Ingrid Åsgård (1995) 

talar författarna om olika svenska regler och lagar. Men denna bok är den första som hänvisar 

till de tio budorden i jämförelse, den gyllene regeln och bergspredikan. Boken visar på 

lagarnas betydelse för att vi ska kunna leva tillsammans i ett fungerande samhälle. 

 

Koll på Samhället 

De tio guds bud dyker upp i samband med att lagar genomgås i den lärobok från 2000-talet. 

Buden dyker dock bara upp på en bild i Koll på Samhället (Eriksson, 2005) och de är 

utsuddade så att bara vissa delar syns. 

 

Kristendomskunskap 4-6 G 2 

Den tidigaste boken ifrån 1966domineras helt av den kristna synen på hur vi ska leva, 

historier från bibeln och i den krävs det att alla barn har en egen bibel som de slår i för att 

klara av olika arbetsuppgifter. Oftast är det reflekterande uppgifter som handlar om hur vi 

skall agera inom olika problem. Boken kryllar av angivelser till olika delar av Bibeln och den 

svenska psalmboken (Pihl & Beckman, 1966).  

 

Tron och vi D 2 

Denna bok behandlar i majoritet Jesus liv, hans gärningar och kristen kyrkohistoria. Lite 

tillkommer om tron inom naturreligionerna och andra ”icke-kristna” religioner. Efter vissa 

delar står textangivelser till Bibeln eller psalmboken (Lilja, 1967).  
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Människor och tro 2 

Boken tar endast upp historier som kopplas till kristendomen, dess huvudpersoner och 

liknande. Andra religioner nämns inte, förutom judendomen då kristendomen uppstått ur den 

religionen och Jesus ”firade” sabbat (Hallqvist, 1968). I alla tre böcker tar man upp Jesu 

liknelser förekommer, hans liknelser om hur man bör agera och hur man bör bemöta och 

behandla andra (Hallqvist, 1968, Lilja, 1967 & Pihl & Beckman, 1966). 

 

Religionskunskap Årskurs 4 – Klassens Bok 

I det första kapitlet jämförs de fem världsreligionerna med varandra. Sedan övergår fokus till 

att läggas på de kristna traditionerna och högtiderna, men judendomen dyker upp på flera 

ställen i samband med detta. Boken talar mycket om hur det var att leva förr i tiden och hur 

folk med olika sjukdomar behandlades. Boken talar om kristendomens tillkomst i Sverige och 

om klosterliv förr och nu (Bylock & Lunell, 1976a). Den boken var till för årskurs fyra och 

samma år kom en bok för årskurs fem ut.  

 

Religionskunskap Årskurs 5 – Klassens Bok 

I boken dominerar kristendomen. Det handlar här om Jesus, Jesus och människan, hur det är 

att vara kristen idag, om Petrus och de första kristna, reformationerna, kyrkan i svensk 

stormaktstid och avslutas med en kort beskrivning om hur det ser ut ute i Europa idag. Sedan 

följer en liten del om andra religioner, antikens Egypten och Grekland (Bylock & Lunell, 

1976b). 

      

Religionskunskap Årskurs 6 – Klassens Bok 

Den tredje delen av denna serie, för årskurs sex inleder med den kristna skapelsemyten och tar 

in andra religioners skapelsemyter efter det. Boken tar också upp judarnas historia utifrån 

Bibeln. Boken behandlar liv och död och några av vår tids mest berömda poeters dikter dyker 

upp här och i alla tre böckerna i serien. Ofta är Barbro Lindgrens dikter som dyker upp. 

Boken tar också upp en del ungdomsböcker som anses anknyta till kristen etik och tankesätt. 

Dessutom talar författarna om Martin Luther King och Luthuli och nämner direkt att 

frihetskämparna var kristna. Efter det följer korta genomgångar av olika samfund inom 

kristendomen och lite av kristendomens svenska historia. Boken avslutas med en kort 

genomgång av de fem världsreligionerna och naturfolken och den japanska religionen 

(Bylock & Lunell, 1978). 

 

Religion och liv åk 4 

Religion och liv åk 4 (Berg, 1985) är en läsebok som tillhör en större serie som innefattar 

grundböcker, studieböcker, diaserier och läseböcker. Denna läsebok behandlar Gamla och 

Nya Testamentet samt våra helger och fester, jag och andra och rätt och orätt. Berättelserna 

kommer ifrån Bibeln och delen ur Gamla Testamentet berör profeterna. Delen ur Nya 

Testamentet berör Jesus, Johannes Döparen, Paulus och Petrus främst. Fokus ligger dock på 

Jesus. Delen som handlar om jag och andra och rätt och orätt tar upp etiska dilemman och 

problem som mobbning och liknande. Boken talar om hur man bör bete sig (ibid.). Boken 

tillhör en serie för årskurs 4-6, men jag kunde inte få tag i boken för årskurs 5.  
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Religion och liv åk 6 

Boken tar i den första delen av boken upp kristendomen i nutiden och går igenom olika 

riktningar och samfund. Dessutom avslutas delen med att en lärare och författare vid namn 

Arne Gustavsson talar om varför han anser alla religioner farliga. Han anser dem alla som 

förtryckande, farliga, onda och helt uppenbart dumma. Del två är en mer ingående 

genomgång inom islam, judendom och hinduismen och hur det är att leva som muslim, jude 

och hindu i ”dagens” samhälle. Del tre handlar om att leva tillsammans och att vi är olika, 

dessutom handlar den om att stå upp för det man tror på (Berg, 1988). 

 

Religion 

Den första delen i Religion (Eggehorn, Weber & Westergren, 1993) behandlar kristendomen 

och Bibeln och kopplar till ”nutiden” samtidigt. Den talar också om livet från början till slut 

och kopplar till kristendomen. Den andra delen handlar om världsreligionerna och även 

kristendomen gås igenom igen. Här främst samfunden, ortodoxa och katolska kyrkan. Det 

finns inte mycket om etik i just denna bok. 

 

 


