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Abstract 

 

This bachelor thesis examines how three decades of textbooks in the subject religion for 

middle-school inform students about Jesus' life and to what level they conform to their 

decade's specific regulatory documents. The results are analyzed through an analysis 

schedule, showing if the texts are stating, explaining, analyzing, or normative in character and 

with the help of a secularisation theory determine if this is something that changes over time. 

The outcome of the analysis shows that textbooks written in the 1950s are both explaining and 

normative to their character and correspond well to the regulatory documents. This is also the 

conclusion for textbooks in the 1980s but these textbooks show an increasing amount of 

analyzing texts with just a few normative elements. Comparing textbooks from these decades 

to today's textbooks, the result shows that today's textbooks don't match the regulatory 

documents' requirements of emphasizing that students analyze and find their identity. Instead, 

these textbooks are to a wider range stating to their character but at the same time having no 

normative elements at all. An interesting result is also the fact that the textbooks from the 

three decades more or less include the same information about Jesus' life but, as written 

earlier, there are bigger differences over time in how the textbooks describe this information. 

The results support one interpretation of the secularisation theory, according to which a 

country's textbooks tend to be less normative the more secular the country is. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Jag är både döpt och konfirmerad i den lutherska tron, men likväl klassar jag mig själv inte 

som praktiserande kristen. När jag var 14 år och skulle bli konfirmerad slog aldrig tanken mig 

att jag kanske borde vara just praktiserande kristen för att det skulle vara legitimt att få sin tro 

konfirmerad. Jag tror dock att jag är långt ifrån ensam om detta. I dagens sekulariserade 

Sverige möter vi säkerligen flera människor som är i samma sits, som har blivit välkomnade 

in i den kristna tron genom dop och konfirmation men som likväl inte känner sig direkt 

kallade till denna trostillhörighet. Samhället, och uppfattningarna om vilken roll kristendomen 

bör spela i vår vardag, är alltså under ständig förändring. Som blivande 

religionskunskapslärare ställs jag sålunda inför andra utmaningar än de som gällde för 30, 40, 

50 och 60 år sedan då kristendomen hade ett annat, starkare grepp om vårt land. I dessa 

kontexter hade kristendomen en mer självklar roll i vardagen och att Jesus var världens 

frälsare problematiserades troligtvis inte i lika hög utsträckning då som det gör idag, då kyrka 

och stat separerade år 2000.  

Dagens religionskunskapsundervisning på högstadiet, som grundar sig på skollagen, 

läroplanen och i synnerhet den specifika kursplanen, lyfter istället fram möjligheter för eleven 

att själv skapa sin egen identitet, istället för att tilldela henne en specifik. Den behandlar, i 

betydligt större utsträckning än tidigare, andra religioner än kristendomen samt 

livsåskådningar och nyandlighet.
1
 Den arbetshypotes som uppsatsen undersöker, och ger svar 

på, är att läroböckerna, som är ett av undervisningens huvudsakliga hjälpmedel
2
, således bör 

förhålla sig till de ovan nämnda styrdokumenten för att betraktas som attraktiva av 

skolverksamheten. Av det skälet borde läroböckerna i religionskunskap vara en produkt av sin 

samtid där idéströmningar i skolan som spelade stor roll vid den specifika lärobokens 

uppkomst går att uppmärksamma även i den faktiska texten.  

Denna uppsats har fokuserat på en av kristendomens mest grundläggande figurer, Jesus, och 

hur skildringen av densammes liv förändrats i läroböcker under cirka 60 år. Att han har 

tilldelats olika mycket plats och framställts på en rad skilda sätt i läroböckerna framkommer 

tydligt i resultatkapitlet, något som uppsatsens rubrik även lyfter fram. Denna uppsats berör i 

vilken utsträckning detta sker samt hittar historiska förklaringar i skolkontexterna till varför 

texterna som berör Jesus liv i läroböckerna från de valda årtiondena 1950-, 1980- och 2010-

talet är utformade som de är. Som lärare är det nämligen av centralt värde att vi är medvetna 

om den tid vi lever i och vilka konsekvenser detta får på de läromedel vi faktiskt använder oss 

av i undervisningen. Det kan här vara av vikt att betona att uppsatsen inte lägger någon 

värdering rörande resultaten utan de fungerar snarare som ett diskussionsunderlag för lärare 

angående deras förhållande till läroböcker i undervisningen.  

                                                           
1
 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 2011. Sid 186f.  

2
 Ammert, Niklas. ”Om läroböcker och studiet av dem.” I Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och 

praktik. Ammert, Niklas (Red.)  2011. Sid 26.  
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka på vilka sätt skildringen av Jesus liv i högstadiets 

läroböcker från tre decennier är kopplade till samtida läroplaner. Syftet med uppsatsen är även 

att undersöka på vilka sätt samma läroböcker skriver om just Jesus liv och huruvida detta 

förändras över tid, som en effekt av sekulariseringen. 

1.3 Frågeställningar 

- Vad får läsaren reda på om Jesus liv i de olika läroböckerna och på vilka sätt förändras 

detta över tid? 

- Hur är lärobokstexterna om Jesus liv uppbyggda, med avseende på Ammerts 

analysschema, och på vilka sätt förändras detta över tid? 

- På vilka sätt kan lärobokstexternas skildringar av Jesus kopplas till de samtida 

skolkontexterna och hur förhåller sig detta till Selanders sekulariseringsteori? 

1.4 Avgränsningar och kritiska reflektioner kring materialurval 

I undersökningen riktas fokus på tre decenniers läroböcker i religionskunskap
3
: 1950-, 1980- 

samt 2010-talet. Motiveringen till att just dessa årtionden används är för att tidsintervallen 

sinsemellan (21-30 år) är tillräckligt stor för att nya styrdokument, och därför också nya 

tankar och idéer om själva religionskunskapsundervisningen, applicerats i skolans värld. 

Sverige går under denna period mer och mer från ett land med statskyrka till ett sekulariserat 

land där kristendomen inte längre har ett lika stort inflytande som tidigare. Av det skälet 

undersöker uppsatsen om läroböckernas texter följer samma våg av sekularisering, behåller 

den gamla strukturen eller tar en helt annan väg än samhället i sin helhet. Med begreppet 

skolkontext avses just de styrdokument, med betoning på kursplanerna, som ligger till grund 

för religionskunskapsundervisningen för varje undersökt decennium. Skälet till att uppsatsen 

fokuserar specifikt på skolkontexten och inte på större idéströmningar i samhället förklaras av 

historikern Niklas Ammert som menar, i sin forskning om olika läromedels innehåll, att de 

flesta läroboksförfattare i huvudsak blir påverkade av statens önskemål i deras sätt att skriva:  

Politikernas intentioner visar sig i läroplaner och kursplaner. Skolan och lärarna 

är skyldiga att uppfylla läroplanens krav. Bokförlagen är därför, av 

marknadsmässiga skäl, måna om att boken svarar mot läroplanen och att den 

dessutom kryddas med pedagogiskt gångbara begrepp och uttryck.
4 

I uppsatsen undersöks enbart högstadiets läroböcker i religionskunskap där tre stycken 

läroböcker behandlas per valt årtionde. Således analyseras totalt sett nio läroböcker. Skälet till 

att det just är tre läroböcker som bearbetas under varje decennium är för att resultatet ska 

uppnå en viss mängd av mättnad, det vill säga att det är möjligt att upptäcka tendenser som 

                                                           
3
 Läsaren bör observera att ämnet inte hette religionskunskap under 1950-talet, utan kristendomskunskap. För 

enkelhetens skull används dock benämningen religionskunskap som en gemensam term i uppsatsen för att 

undvika förvirring.  
4
 Ammert. 2011. Sid 31.  
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gäller för samtliga läroböcker under det studerade årtiondet.
5
 Skulle enbart två läroböcker 

under varje årtionde studeras kan det alltså vara svårare att dra slutsatser som gäller för hela 

årtiondet eftersom risken finns att någon lärobok exempelvis är onormalt mycket normativ 

och därav inte representativ för årtiondet i stort. Denna risk finns givetvis kvar när även tre 

läroböcker bearbetas men då är chansen likväl betydligt högre att den totala skildringen av 

Jesus liv i samtliga läroböcker under det valda årtiondet ger en mer sanningsenlig bild av 

årtiondets skola i sin helhet.  

Fokus ligger också enbart på att bearbeta varje läroboks text om Jesus liv, det vill säga från 

Marie bebådelse till himmelsfärden. Motiveringen till detta är att Jesus är en så pass central 

och grundläggande symbol för hela kristendomen att läroböcker i religionskunskap inte kan 

undvika att redogöra om honom, vilket möjliggör analyseringen. Läroböckerna tilldelar även 

honom relativt stort utrymme vilket gör att underlaget är tillräckligt omfattande för en rättvis 

analys, genom Ammerts analysschema (Se avsnitt 3.1). Då fokus ligger på Jesus liv behandlas 

inte övriga delar av kristendomskapitlet i de olika läroböckerna (såsom kristendomens 

sakrament, treenigheten, Bibeln och fördjupningar som inte är kopplade till Jesus liv). 

Uppsatsen bearbetar heller inte de predikningar, liknelser eller allegorier kopplade till Jesus i 

läroböckerna som är direkt hämtade från Bibeln. Detta beror på att dessa är direkta 

återgivningar som inte har förändrats i någon större utsträckning i läroböckerna.  

Uppsatsen riktar inte in sig på varje specifik läroboksförfattare eller förlag utan böckerna ses 

istället i ljuset av den skolkontext i vilken de skapades i. Det hade givetvis varit intressant att 

göra en form av läroboksförfattaranalys där jag som forskare undersöker hur varje författare 

förändrar sitt sätt att skriva med tiden, beroende på olika influenser och traditioner från 

samtiden men då detta troligtvis skulle ta väldigt mycket tid från uppsatsens faktiska syfte får 

det istället ses som en möjlig vidare forskning.  

Som tidigare nämnts undersöks tre läroböcker från varje valt decennium (1950-talet, 1980-

talet samt 2010-talet). Urvalet har baserats på att läroböckerna vänder sig till elever som går 

på högstadiet, det vill säga årskurs sju till nio, och måste innehålla åtminstone ett kapitel om 

just kristendom. Den ursprungliga tanken att få en spridning på läroböckerna från varje 

decennium, för att ge läsaren en heltäckande bild av decenniet i fråga, var inte möjlig att 

genomföra eftersom mängden tillgängligt material i synnerhet från 1950-talet var ytterst 

begränsat. Detta har lett till att uppsatsen enbart kan redovisa resultat från 1950-talet baserat 

på tre böcker som alla utkom 1957. Materialurvalet stöter även på vissa problem med 2010-

talets läroböcker då denna period enbart kan fokusera på läroböcker mellan åren 2010-2015 

och blir således kortare än de övriga två perioderna. Läsaren ska därför vara medveten om att 

de resultat som framkommer under detta decennium alltså enbart representerar de första åren 

på 2010-talet. Genomgående under samtliga valda decennium är att de tre läroböckerna även 

ska vara skrivna av olika författare, för att lyfta fram fler författarperspektiv. En viktig aspekt 

i sammanhanget är det faktum att staten avskaffade sin läroboksnämnd 1983, vars uppgift var 

                                                           
5
 Alvehus, Johan. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. 2013. Sid 69.  
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att granska och godkänna de läromedel som publicerades. 2010-talets urval av läroböcker i 

skolan är därför i högre utsträckning än de andra två decennierna baserat på ett fritt val hos 

läraren eller skolan, något som kan spela viss roll för denna uppsats resultat.
6
  

1.5 Genomgång av källmaterial 

1.5.1 1950-talets läroböcker 

Kristendom - för klass 7-8 i enhetsskolan (1957)
7
: Läroboken tar först sin utgångspunkt i hur 

det religiösa livet gestaltats under 1800- och 1900-talet för att sedan gå in mer på etik och 

moralfrågor baserat på humanitet, barmhärtighet, rättfärdighet samt hur man som kristen ska 

handla och förhålla sig till sanningskravet. Den tredje delen av läroboken berör Bibelns två 

testamenten och återger de böcker som finns inom de båda. Genomgående under hela boken 

är att Bibeln används som enda källa. Denna uppsats bearbetar sidorna 129-133.   

Bibeln och vår tro – Lärobok för enhetsskolans högstadium (1957)
8
: Denna lärobok är 

uppdelad i två huvuddelar, som behandlar det båda testamenten. Innehållet berör 

kristendomens historia från skapelseberättelsen till etablerandet av en kristen statsreligion i 

romarriket. Läroboken tydliggör att Bibeln används som enda källa och varje kapitel inleds 

med att eleven ska läsa de utdrag i Bibeln som kapitlet sedan berör. Denna uppsats bearbetar 

sidorna 68-94.  

Folkskolans kristendomsbok (1957)
9
: Innehållet berör kristendomens utveckling från det 

israelitiska folkets stamfäder till reformationen i Sverige. Boken tar i slutet upp olika teman 

inom kristendomen som inte faller under själva historien om religionen. Här finns bland annat 

en redogörelse för den allmänna gudstjänsten samt Martin Luthers lilla katekes. Författarna 

klargör redan i förordet att läroboken följer samtidens styrdokument: ”Enligt 

undervisningsplanens anvisningar bör en textbok av ifrågavarande slag troget återgiva Bibelns 

egna ord. Detta krav är strängt genomfört (---).”
10

 Denna uppsats bearbetar sidorna 32-69.   

1.5.2 1980-talets läroböcker 

Religion och liv 1 (1980)
11

: Läroboken är indelad i tre stycken underkategorier: Skapelsemyter 

och gudavärld, Bibelns religioner växer fram och Ung i vår tid, där den andra kategorin är 

intressant sett ur denna uppsats perspektiv. Denna del utgår först från Bibelns inverkan på oss 

människor och fortsätter sedan med att redogöra för judendomens samt kristendomens 

historia. Denna uppsats bearbetar sidorna 74-94.  

                                                           
6
 Richardson, Gunnar. Svensk utbildningshistoria – skola och samhälle förr och nu. 2010. Sid 160. 

7
 Pihl, Gottfrid Herman & Beckman, Karin. Kristendom – för klasserna 7-8 i enhetsskolan. Stockholm: Svenska 

bokförlaget Bonniers. 1957.  
8
 Sjöberg, Erik. Bibeln och vår tro – Lärobok för enhetsskolans högstadium. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

1957. 
9
 Ahlberg, Adolf, Emil Liedgren & Gottfrid Herman Pihl. Folkskolans kristendomsbok. Stockholm, Svenska 

bokförlaget Norstedts. Tredje upplagan. 1957. 
10

 Ahlberg, Liedgren & Pihl. 1957. Sid III.  
11

 Husén, Lennart, Leif Berg & Karin Skrutkowski. Religion och liv 1 – Grundbok. Stockholm: Bokförlaget 

Natur och Kultur. 1980.  
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Fakta om religioner och livsfrågor (1980)
12

: Denna läroboks kapitel är uppdelade i alfabetisk 

ordning, från A till Ö, där religiösa begrepp, symboler, händelser och personer beskrivs och 

förklaras. Fokus ligger inte specifikt på kristendomen utan snarare på att ge en övergripande 

bild av världens alla religioner och livsåskådningar, baserat på ämnena i föregående mening. 

Denna uppsats bearbetar sidorna 110-115. 

SAMS Religion för högstadiet (1989)
13

: Den första delen i läroboken representerar de 

abrahamitiska religionerna där den äldsta (judendomen) behandlas först. Kapitel två fokuserar 

på övriga religioner i världen där Asiens religioner delar utrymme med bland annat 

fornnordisk religion samt olika kristna falanger runtom i världen. Det avslutande kapitlet 

fokuserar på etik och moral men även på bland annat fundamentalismen, nyandlighet samt 

vetenskapens plats i samhället. Denna uppsats bearbetar sidorna 39-46. 

1.5.3 2010-talets läroböcker 

SO: S Religion Ämnesbok (2012)
14

: Läroboken inleder med att beröra vad religion och andra 

livsåskådningar kan definieras som, för att sedan ta upp olika exempel på vad människor kan 

tro på, alltifrån samernas tro till humanism och feminism. De nästkommande två kapitlen 

bearbetar forntida- och traditionella religioner såsom grekernas gudar och aboriginernas tro i 

Australien. Därefter följer kapitlen om världsreligionerna där varje världsreligion tilldelas ett 

eget kapitel. Läroboken avslutar med att behandla ämnena filosofi, vetenskap och övriga 

livsåskådningar. Denna uppsats bearbetar sidorna 134-137.  

Re Religion 7-9 (2014)
15

: Denna nyutkomna lärobok inleder med att försöka definiera 

begreppet religion för att sedan behandla varje världsreligion i separata kapitel. Intryckt 

mellan dessa kapitel om världsreligionerna har författarna även skrivit tre kapitel som 

fokuserar på begreppet etik. Boken berör även ateismen samt nya livsåskådningar och 

religioner. Denna uppsats bearbetar sidorna 86-94. 

Prio Religion Stadiebok (2014)
16

: Denna religionskunskapsbok behandlar i de första nio 

kapitlena främst etik och moralfrågor sett i ljuset av olika teman såsom krig, fred, vänskap 

och kärlek. Kapitlen går också djupare in på identitetsfrågor och vilken plats människan har 

här på jorden. De efterföljande kapitlen berör sedan först världsreligionerna, därefter religion 

sett ur ett samhällsperspektiv och avslutningsvis behandlas livsåskådningar. Denna uppsats 

bearbetar sidorna 201-204.  

1.6 Undersökningens upplägg och genomförande   

Läroboksanalysen är av kvalitativ och komparativ karaktär och inriktar sig i huvudsak på två 

olika perspektiv, det strukturella och det funktionella. Det förstnämnda behandlar vad som 

                                                           
12

 Carlquist, Jan & Leif Kristiansson. Fakta om religioner och livsfrågor. Älvsjö: Skeab Förlag. 1980.   
13

 Nylund, Bo & Melker Wesslegård. SAMS Religion för högstadiet. Uppsala: Almqvist&Wiksell. 1989.  
14

 Berlin, Ingrid & Börge Ring. SO: S Religion ämnesbok. Stockholm: Liber. 2012.  
15

 Olofsson, Hans & Rolf Uppström. Re Religion 7-9. Malmö: Gleerups. 2014.  
16

 Högberg, Ole, David Isaksson & Mats Sundqvist. Prio Religion Stadiebok. Stockholm: Sanoma Utbildning 

AB. 2014.  
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påverkat läroböckernas tillkomst och utformning sett till den skolkontext som rådde under 

varje undersökt decennium. Här ligger fokus på att finna förklaringar i skolkontexten som ger 

stöd för varför Jesus liv beskrivs på ett specifikt sätt under varje decennium. I uppsatsen har 

därför texterna om Jesus liv kopplats till sitt specifika decenniums styrdokument.
17

  

I uppsatsens resultatdel kommer det strukturella perspektivet att synliggöras i en så kallad 

syntesdel (avsnitt 7.3) där olika förklaringar ges till varför läroböckerna från de olika 

decennierna är utformade på specifika sätt.  

Det funktionella perspektivet lägger vikt vid vad läroböckerna faktiskt förmedlar, det vill säga 

det rent konkreta innehållet och vilken betydelse detta får för undervisningen. Stimulerar, i 

detta fall, texten om Jesus liv eleverna till att erhålla nya kunskaper samt kunna utveckla en 

analysförmåga till att förklara olika skeenden kring Jesus och ligger dessa i enlighet med 

samtidens styrdokument? Det är frågor som detta perspektiv berör.
18

 Perspektivet kommer till 

uttryck i resultatkapitlet under analysdelen (avsnitt 7.2) där Ammerts analysschema tillämpas 

för att upptäcka hur varje läroboks text om Jesus är uppbyggd.  

Uppsatsen utgår sålunda mestadels från en deduktiv metod där prövandet av hypotesen att 

läroböckerna är en produkt av sin samtid, kopplat till Ammerts och Selanders teorier, ligger i 

fokus. Under arbetsprocessen med uppsatsen visar sig likväl abduktiva inslag då empirin 

(läroböckerna och styrdokumenten) uppvisat en föränderlighet mellan de valda årtiondena, 

något som inte själva hypotesen i sig kan besvara, vilket lett till att en del av uppsatsens 

metod tar sin utgångspunkt i det empiriska materialet. Ofrånkomligen har det därför skett en 

växelverkan mellan induktiv och deduktiv metod.
19

 

Uppsatsens resultatkapitel är uppdelat i tre avsnitt: Den beskrivande delen, den analyserande 

delen samt syntesdelen. Den beskrivande delen redogör för det innehåll om Jesus liv som 

varje lärobok tar upp. Denna del fokuserar således på det faktiska innehållet och inte på hur 

detta innehåll framställs. Det gör istället den analyserande delen där Ammerts analysschema 

används för att undersöka vilken form lärobokstexterna har och försöker dra generella 

slutsatser för decennierna i sin helhet. Syntesdelen binder slutligen samman resultatet från de 

två tidigare delarna och sätter detta i relation till den historiska skolkontexten och diskuterar 

huruvida läroböckerna är en produkt av sin samtid och i vilken utsträckning de är det. Läsaren 

ska dock vara medveten om att denna del enbart är baserad på antaganden och att de slutsatser 

som dras endast är preliminära till dess att de motbevisas.  
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2. Tidigare forskning 

Det har genomförts en stor mängd forskning på området läromedelsstudier, i synnerhet inom 

religionskunskapen, något som detta kapitel ger ett sken av. Att sålunda redogöra för all 

forskning är en omöjlighet sett ur ett tidsperspektiv. Detta kapitel är därför avgränsat till att ta 

upp forskningen inom läromedelsstudier som fokuserar på kristendomens plats och skildring i 

olika svenska läroböcker. Då forskningen på området ur ett förändringsperspektiv är 

begränsat hoppas jag att denna uppsats kan bidra till kunskap på det området. Kapitlet berör 

även forskning som bedrivits om dels sekulariseringsprocessen i Sverige och dels vad dagens 

svenskar definierar sig själva som.  

Då uppsatsen redogör för huruvida läroböckerna är en produkt av sin samtid är det relevant att 

lyfta fram forskning om hur Sverige har sekulariserats under 1900-talet samt hur det faktiskt 

ser ut i landet idag. Doktorsavhandlingen Living Simultaneity – On religion among semi-

secular Swedes skriven av religionsvetaren Ann af Burén berör det sistnämnda och skildrar 

hur dagens svenskar tänker om religion. Genom intervjuer med 28 olika svenskar kommer 

Burén fram till att dessa människor sällan, om ens någon gång, går vare sig i kyrkan eller 

deltar i andra organiserade och spirituella aktiviteter. De intervjuade personerna opponerar sig 

heller inte till religionsutövning men känner å andra sidan inte ett behov av att bli mer 

religiösa, trots att ca 74 % av Sveriges befolkning är medlemmar i antingen Svenska kyrkan 

eller en annan religiös institution.
20

 Kring denna diskussion menar därför de intervjuade 

personerna att deras tankegångar ofta leder till inkongruens och motsägelse men att dessa 

tankegångar samtidigt är i enlighet med majoriteten av Sveriges befolknings uppfattning om 

religion.
21

 En slutsats Burén då drar är att uppemot 70 % av Sveriges invånare varken kan 

beskrivas som religiösa eller som sekulära, då de snarare är i gränslandet mellan två 

konceptuella extremer.
22

 Doktorsavhandlingen nyttjas i bakgrundskapitlet där bland annat en 

genomgång av sekulariseringsprocessen i Sverige beskrivs.  

Kandidatuppsatsen Religionsundervisning eller religiös undervisning? – en undersökning av 

kristendomens plats i religionskunskapen utifrån läromedel skriven av Anna Olsén vid 

Högskolan Kristianstad undersöker hur mycket plats kristendomen, jämfört med övriga 

världsreligioner, tilldelas i tre valda läroböcker på gymnasiet under 2000-talet. Olsén granskar 

dels hur mycket utrymme i läroböckerna varje religion tilldelas och dels vilket innehåll som 

presenteras då varje religion behandlas i böckerna.
23

 Det resultat hon kommer fram till visar 

att kristendomen innehar en särställning i läroböckerna som den religion som behandlas i 

störst utsträckning. Texterna överlag i de studerade läroböckerna är informativa samt av 

sammanfattande karaktär där författarna väljer att lägga stor vikt på att synliggöra religioners 
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komplexitet.
24

 Olsén diskuterar även varför kristendomen tilldelas detta förhållandevis stora 

utrymme jämfört med övriga världsreligioner och skriver då att: 

Detta skulle kunna hänvisas dels till kursplanens utveckling från 

kristendomskunskap och dess naturliga kristendomscentrering, men också dels ur 

vårt religiösa ursprung i Sverige. Sverige är ett land som länge har präglats av 

kristendomen och dess traditioner och av den anledningen kan det anses naturligt 

(enligt exempelvis läromedelförfattare) att detta är den religion som eleverna ska 

veta mest om.
25

 

En annan kandidatuppsats som riktat fokus på att skildra kristendomens plats i läroböcker är 

Kristendomen i läromedel – En studie om kristendomen i högstadiets läromedel skriven av 

Mikael Pääkkönen vid Uppsala universitet. Pääkkönen har i denna uppsats, likt Olsén, 

undersökt vilket typ av innehåll som presenteras i kapitlen om kristendomen i olika 

läroböcker på 2000-talet men han har valt att specificera sin undersökning på hur de kristna 

inriktningarna skildras. Pääkkönen diskuterar visserligen inte i speciellt stor omfattning varför 

kristendomen just tilldelas denna särställning sett till övriga världsreligioner men han kommer 

likväl fram till en del resultat som är intressant för denna uppsats ämne.
26

 Hans uppsats 

resultat visar till exempel att katolicismen och protestantismen får mest utrymme av 

inriktningarna och att detta kan bero på att författarna anser att det är lättare att utgå från vår 

kontext där vi är mer bekanta med dessa två inriktningar än vad vi är med den ortodoxa. 

Innehållet i läroböckerna är mestadels inriktat på att skildra kristendomens historia och inte på 

etik och moral, vilket Pääkkönen hävdar kan vara ett bevis på att sekulariseringen bidragit till 

att dagens elever snarare lär om religioner än av religioner.
27

  

Avhandlingen Från katekestvång till religionsfrihet – Debatten om religionsundervisningen i 

skolan under 1900-talet
28

 och kandidatuppsatserna Religionsundervisning för livet – en 

förskjutning från lära i till lära om och från religioner
29

 samt Från enkelriktat till flerfiligt – 

en fallbeskrivning av religionsämnets utveckling i grundskolans senare år från 1950- till 

1990-talet i Sverige utifrån läromedel och styrdokument
30

 berör hur religionskunskapsämnet 

har förändrats i Sverige under 1900-talet. Då dessa verk är en del av den litteratur som utgör 

bakgrundskapitlet kommer inte de resultat som författarna kommer fram till att redovisas i 

detta kapitel. 
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Utöver ovanstående forskning återges även ämnet religionskunskap i ljuset av 

sekulariseringen i fler uppsatser såsom: Religionskunskap, sekularisering och religiöst arv – 

En studie om länders sekularisering och religiösa arvs påverkan på kursplanen i 

religionskunskap
31

 och Varför tappade skolan tron? – En analys av religionsämnets 

färändring relaterat till sekulariseringen i Sverige
32

 men då dessa kommer fram till snarlika 

resultat, som är av vikt för denna uppsats, som de arbeten som redovisas i bakgrundskapitlet 

tillför de inte någon ny dimension i bakgrundskapitlet. Läsaren ska dock vara medveten om 

att utbudet av forskning på området är stort; det är därför av vikt att redogöra för hur denna 

uppsats skiljer sig från massan. Den tidigare forskningen har behandlat antingen 

läromedelsanalyser eller sekulariseringsprocesser och deras påverkan på olika läroplaner och 

kursplaner under 1900-talet. Vad denna uppsats därför fokuserar på är att dels binda samman 

dessa två forskningsämnen (läromedel och sekulariseringens påverkan på läroplanen) med 

varandra för att se det hela i ett större perspektiv och dels att djupare analysera, genom 

Ammerts analysschema, hur texterna kring Jesus är uppbyggda i de olika läroböckerna. Då 

Ammerts analysschema utgör en del av uppsatsens teori återges därför hans resultat i det 

kapitlet.  

3. Genomgång av undersökningens teorier 

3.1 Ammerts analysschema 

Historikern Nicklas Ammert diskuterar i sin avhandling Att spegla världen – 

läromedelsstudier i teori och praktik om huruvida läroböckerna lever sitt eget liv, är 

oföränderliga och utgör en, sedan långt tidigare, fastslagen kunskapsbank som Sveriges elever 

förväntas sätta sig in i. Kring denna diskussion ger han två skilda svar. Det första svaret 

bekräftar till viss del tesen där Ammert menar att läroböcker, i särskilt geografi, religion och 

historia, har ett innehåll som i mångt och mycket är sig likt genom åren då dessa fakta ses som 

allmänbildande och traditionellt vedertagna.
33

 Detta är dock bara en del av sanningen, menar 

Ammert, som istället lägger större vikt vid att läroböckerna faktiskt är en del av sin samtid:  

Tydliga skillnader finns mellan samtida böcker, men också över tid. Innehållet 

kan vid en hastig anblick förefalla vara detsamma i böcker från olika tider. Om 

betraktaren nöjer sig med att söka efter enstaka ord, orter eller namn kan en 

lärobok i historia vara till synes oförändrad från 1940-talet och fram till idag. 
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Men om man studerar perspektiven, berättelserna, framställningen, de tidsbundet 

fostrande aspekterna och förklaringsdjupet är skillnaderna emellanåt stora.34 

Samma innehåll kan alltså finnas med i läroböcker under en 50-60 år lång period men det kan 

framställas och presenteras på en rad olika sätt, som i sin tur leder till att läsaren tolkar det på 

olika sätt beroende på när i tiden vi tar del av läroböckerna. Ammert menar därför att det är 

möjligt att göra en kategoriserad indelning av läroböckers olika framställningssätt beroende 

på hur böckerna förmedlar sin kunskap och till vilken mängd detta stimulerar elevernas 

analyserande och reflekterande förmåga. Ammert fokuserar på fyra olika framställningstyper 

inom vilka en text kan befinna sig: den konstaterande-, förklarande-, 

reflekterande/analyserande- samt den normativa framställningstypen. Varje lärobok kan vara 

uppbyggd på olika sätt vilket leder till att läroböckerna inte nödvändigtvis enbart tillhör en av 

framställningstyperna utan kan falla inom ramen för flera av dessa.  

Den första framställningstypen är den konstaterande som tar sig uttryck genom att läsaren får 

ta del av ett händelseförlopp men att det inte riktigt förklaras utan snarare enbart bekräftas. 

Läsaren kan även uppfatta att meningarna inte följer någon röd tråd utan tvärtom är ryckt ur 

sitt sammanhang. Meningarna är ofta kortfattade och bygger påståenden på varandra, och 

även om ämnet i sig kan väcka ett intresse hos läsaren så är inte själva texten uppbyggd på ett 

annat sätt än att den enbart slår fast att ett händelseförlopp eller skeende har ägt rum.
35

  

Den andra framställningstypen är den förklarande som inriktar sig på att svara på frågan hur 

något förhöll sig och vad detta i så fall kan betyda. Innehållet beskriver och förklarar varför 

ett händelseförlopp tar sig uttryck på just det specifika sättet genom att bland annat koppla en 

händelse till dess orsaker och konsekvenser. Läsaren känner ofta, efter att ha tagit del av ett 

innehåll av förklarande karaktär, att denne har följt med i hela händelseprocessen kring varför 

något hände eller ser ut på ett specifikt sätt. I svenska läroböcker överlag menar Ammert att 

detta, i kombination med den konstaterande, är den vanligaste framställningstypen.
36

 

Den tredje framställningstypen är den reflekterande och analyserande som går ett steg längre 

och behandlar ett fenomen eller en händelse ur flera olika perspektiv. En text av denna 

karaktär resonerar också mer kring ett ämne, bland annat genom att sätta det i relation till 

antingen läsarens egen tid eller till sammanhang som är kända för läsaren sedan tidigare. Den 

kan också dra paralleller till andra liknande exempel samt använda sig av teoretiska 

förklaringar eller modeller för att ge ett större djup i ämnet.
37

 

Den fjärde och sista framställningstypen är den normativa som förmedlar ett värderande 

budskap som är tydligt att urskilja. Detta är något som i de flesta fall är något medvetet där 

författarna strävar efter att ge en viss tolkning av fenomenet eller händelsen. Urvalet i sig kan 
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förvisso vara normativt men kriterierna för att en text ska klassificeras som normativ är då 

språket och förmedlingen av innehållet uttryckligen visar på ett värderande budskap.
38

  

I bilagan redovisas framställningstyperna genom en figur som är direkt hämtad från Ammerts 

bok
39

 och fungerar som ett hjälpmedel för läsaren för att klargöra skillnaderna mellan varje 

typ. 

3.2 Selanders sekulariseringsteori 

Religionsvetenskapsprofessorn Sven-Åke Selanders sekulariseringsteori menar att det finns 

ett tydligt samband mellan sekulariseringen i ett land med landets utformning av kursplanen 

för religionsämnet, i den mån detta ämne existerar i landet. Selander menar här att graden av 

sekularisering påverkar själva innehållet och utformningen i läroplanen mot att antingen 

behålla gamla värderingar, stärkta av bland annat kristendomens inflytande i landet, eller 

anamma icke-traditionella traditioner, mer baserade på etik och moral. Under exempelvis 

1950-talet i Sverige menar Selander att det fanns en stark politisk enighet att behålla 

kristendomskunskapen i skolan då det annars ansågs finna en risk för ett samhällsmoraliskt 

förfall samt att skolan kraftigt skulle kunna försvagas om ämnet förändrades.  Skälet till denna 

starka enighet menar Selander berodde på att Sverige då var ett relativt homogent evangeliskt-

lutherskt land. Detta synsätt har dock förändrats i takt med att religionens inflytande i landet 

förminskats till förmån för mer demokratiska värderingar. Förändringen har lett till att ämnet 

ändrat karaktär till att mer öppet förhålla sig till religioner och livsåskådningar istället för att 

ha kristendomen som utgångspunkt.
40

 Detta genererar således en läroplan i, vad Selander 

klassar som, ett starkt sekulariserat Sverige som fokuserar mindre på kristendomen och mer 

på begreppet livsåskådning i ett större sammanhang med fokus på etik- och moralfrågor i 

landet.
41

   

I denna uppsats appliceras teorin på materialet om Jesus liv och undersöker i vilken 

utsträckning det går att klargöra att läroböckerna faktiskt har blivit påverkade av 

sekulariseringsprocessen. Den förutsätter därför att 2010-talets läroböcker antingen inte 

tilldelar Jesus samma utrymme som läroböckerna på 50-talet eller att Jesus skildras på ett 

annat sätt, som en följd av dagens ökade fokus på etik och moral. Teorin sammanfogas därför 

med Ammerts analysschema för att ta reda på ifall mängden normativa inslag minskar ju 

närmare vår tid läroböckerna publicerades. 

4. Kristendomen i svensk skola 

Detta kapitel ger en sammanfattande bild av vilken plats kristendomen har i svensk skola, 

under varje undersökt decennium. Texten ska ses som en introduktion för läsaren till hur den 

svenska skolkontexten, och i synnerhet religionskunskapsämnet, ser ut och väljer att betona i 

                                                           
38

 Ammert. 2011. Sid 262, 270.  
39

 Ammert. 2011. Sid 262.  
40

 Selander, Sven-Åke. Undervisa i religionskunskap. 2003. Sid 9, 11.  
41

 Selander. 2003. Sid 12-18, 103-109.  



 
Kandidatuppsats  Anton Johansson 

 

16 

 
 

sin undervisning under 1950-, 1980- samt 2010-talet. Denna information jämförs sedan i 

kapitel 7.3 och 7.4 med de undersökta läroböckerna för att uppmärksamma eventuella likheter 

eller skillnader rörande innehåll och förmedling.  

4.1 1950-talet – Kristendomen stark trots frammarsch av andra religioner 

Som en konsekvens av andra världskriget kom allt fler människor med annan 

religionstillhörighet än kristendomen att bli en del av Sveriges befolkning. Detta 

möjliggjordes bland annat genom att flera värdegrundsförändringar realiserades under tidigt 

femtiotal där en av de viktigare i detta hänseende var religionsfrihetslagen, som bidrog till en 

ökad acceptans för andra religioner än den lutherskt kristna.
42

 I takt med att samhället 

förändrades uppstod ett behov av att skolan förnyades i samma anda. Trots att kyrkan och 

staten sedan 1800-talet alltmer börjat glida ifrån varandra, som ett resultat av ökad 

sekularisering
43

, behölls dock den faktiska kristendomsundervisningen i skolan med 

motiveringen att det annars fanns risk för ett samhällsmoraliskt förfall.
44

 Kristendomens roll 

motiverades även med att religionen var västerlandets religion samt att majoriteten av 

Sveriges befolkning fortfarande tillhörde denna trosuppfattning. I styrdokumenten framkom 

dock att viktiga icke-kristna religioner också skulle behandlas och eleverna skulle ges 

möjlighet att utvecklas på det personliga planet. Det faktum att Sverige, i större utsträckning 

än tidigare, internationaliserats har det bidragit till att religionsundervisningen anammat en 

mer icke-konfessionell roll.
45

 Algotsson skriver:  

Religionsfriheten bör inte blott fattas negativt, som en rätt att slippa bli 

indoktrinerad i en viss uppfattning. Den bör även fattas positivt, som en rätt till 

kunskap om olika alternativ, så att man kan företa ett medvetet val.
46

 

Tyngdpunkten ligger trots detta, som namnet kristendomskunskap antyder, fortfarande på att 

behandla kristendomen i undervisningen. Efter avslutad skolgång ska eleverna bland annat 

kunna redogöra för grunddragen i den kristna tron, kristendomens historia, kyrkoåret samt 

religionens inflytande på kultur- och samhällslivet. De ska även tillgodose sig kunskaper om 

Bibeln och de viktigaste psalmerna, deras författare samt i vilken kontext texterna uppkom.
47

 

Kring symbolen Jesus framkommer det i styrdokumenten att ”eleverna bör genom 

kristendomsundervisningen erhålla en samlad bild av Jesu person, hans liv och 

förkunnelse.”
48

 Skolan behåller även sina morgonandakter som visserligen inte är en direkt 

del av kristendomsundervisningen,
49

 men som likväl kastar ett konfessionellt ljus på skolan.
50
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Trots skolans strävan efter en mer icke-konfessionell undervisning såg alltså realiteten 

annorlunda ut. Algotsson menar att det kan bero på skolans fostransuppdrag:  

Detta uttryck har i debatten om religionsundervisningen använts i olika 

sammanhang. Gemensamt för olika debattörer synes ha varit att de avsett, att 

skolan förutom att meddela ”kunskap” också genom sin ”fostran” skall bibringa 

eleverna vissa attityder. I debatten om religionsundervisningen har man ofta 

avsett moralisk fostran eller fostran till kristen tro.
51

 

4.2 1980-talet – Krav på objektivitet ger minskat utrymme för kristendomen 

Under 1980-talet begärde dåvarande statsminister Olof Palme av skolministern Bengt 

Göransson att nyansera och utveckla skolinstitutionen. Målet var att tvätta bort den flum-

stämpel svensk skola haft under flera år och istället lägga fokus på en kvalitetssäkring i form 

av tydligare kunskapskrav samt undervisning med betoning på fasta kunskaper som var 

mätbara.
52

 Resultatet kom till viss del redan 1980 då den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 

80, trädde i kraft. Denna läroplan hade stora likheter med tidigare läroplaner mellan 1950-

1980, med ett allt större fokus på att objektivt tilldela eleverna kunskaper. Till skillnad från de 

tidigare läroplanerna uppvisar dock Lgr 80 ett tydligare fokus på att undervisningen ska sträva 

efter att vara elevanpassad där de ska ha större möjligheter än tidigare att vara en del i själva 

utformningen av undervisningen. Denna betoning på demokrati i skolan genomsyrade även 

religionskunskapsämnet, vars namn nu alltså flyttat fokus från kristendomscentrerat till ett 

mer allmänreligiöst perspektiv.
53

 Detta ämne blev nu en del av de samhällsorienterade 

ämnena men tilldelades inte alls samma resurser eller tid som historieämnet, geografiämnet 

eller i synnerhet det nykomponerade ämnet samhällskunskap. Själva undervisningen betonade 

att eleverna fortfarande skulle fostras av skolan, men att mindre fokus ägnades på hur de 

skulle bli det.
54

 Undervisningen skulle även sträva efter att inte låta kristendomen stå i 

centrum utan istället låta religionen jämföras med andra religioner och livsåskådningar. 

Likväl tilldelas kristendomen två av de fyra ämnesområdena som eleverna ska erhålla 

kunskaper i: 

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

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

inspirationskälla 

- Kyrkokunskap, t.ex. väckelserörelserna, katolska kyrkan, nyandliga rörelser, 

gudstro i modern tid, mission och u-landshjälp  
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- Religionshistoria, t.ex. buddhism, hinduism, islam, judendom, naturfolkens 

religioner. Musikens religiösa funktioner.   

- Andra livsåskådningar än de religiösa, t.ex. marxism och humanism.
55

 

Ämnet går alltså, genom Lgr 80, mot en mer mångreligiös- och mångkulturell prägel där 

eleven ses som en egentänkande individ som själv ska kunna bilda sig en uppfattning om sin 

identitet. Livsfrågor och självidentitet lyfts alltså fram som viktiga beståndsdelar i 

religionsundervisningen vars syfte är att bygga upp elevernas respekt för andra människor 

samt deras kulturer och religioner.
56

 Då faktum kvarstår att kristendomen ska jämföras med 

andra religioner och livsåskådningar utgör ändå fortsatt religionen grunden i 80-talets 

religionsundervisning. 

4.3 2010-talet – Kristendomen i periferin till förmån för elevens självidentitet 

Kyrka och stat separerade den 1 januari år 2000 som en konsekvens av den 

sekulariseringsprocess som pågått och fortfarande pågår i Sverige. Detta har lett till att staten 

och kommunerna inte längre äger kyrkliga organ i landet utan Svenska kyrkan ses numera 

som en egen samhällelig organisation med en definierad tro som evangelisk-luthersk.
57

 Trots 

separationen är en större mängd svenskar fortfarande medlemmar i Svenska kyrkan (65,9% år 

2013) och betalar ungefär 1 % av sin årsinkomst i kyrkoskatt.
58

 Anledningen till 

medlemskapet kan, enligt Burén, vara att: 

Most members see their membership as an expression of a Christian 

identification or of an identity colored by Christianity, even though this 

identification is increasingly interpreted within the frame of the subjectively 

experienced.
59

 

De svenskar som alltså fortsatt är medlemmar i Svenska kyrkan ser sin kristna identitet till 

största del påverkad av det subjektivt upplevda. Trots detta höga medlemsantal i Svenska 

kyrkan ligger det i dagens skola en stark betoning på att undervisningen ska vara icke-

konfessionell där varje elev ska finna sin unika egenart. Skälet till detta återges bland annat i 

Lgr-11
60

: ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald.”
61

 Skolan ska i detta hänseende vara öppen för att eleverna 

har skilda uppfattningar samt att dessa förs fram men att eleverna samtidigt ska vara 
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försäkrade mot att de inte ensidigt blir påverkade av den ena eller den andra 

livsåskådningen.
62

  

 

I den faktiska religionskunskapsundervisningen syftas det till att utveckla ovanstående 

riktlinjer ytterligare genom att tilldela eleverna kunskaper kring realiteten att människors 

värderingar till stor del hör samman med just religioner och andra livsåskådningar. Vikten 

ligger på att forma eleverna till att bli accepterande och respekterande individer för sådant 

som inte är en del av deras egen trosuppfattning.
63

 I avsnittet som berör ämnets syfte i 

läroplanen tilldelas inte kristendomen ett större utrymme än någon annan religion eller 

livsåskådning men den ges istället en form av särställning då det kommer till det centrala 

innehållet på högstadiet där kristendomen utgör en egen punkt om ämnet Religioner och 

livsåskådningar: 

- Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för 

kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. 

- Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism 

och buddhism. 

- Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. 

- Huvuddragen i världsreligionernas historia. 

- Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig 

uttryck. 

-  Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
64

 

Eleverna i dagens skola ska alltså erhålla kunskaper om en mängd olika religioner och 

livsåskådningar vilket har fått till följd att kristendomen fått ett alltmer reducerat utrymme i 

undervisningen. Trots det är kristendomen fortfarande den religion som tilldelas störst 

utrymme i religionskunskapsundervisningen. Det är likväl en stor betoning i ämnet på att låta 

eleverna forma sina egna identiteter utan en skola som förespråkar den ena eller andra 

livsåskådningen. Eleverna kommer även på olika sätt i kontakt med fler religioner idag, både i 

skolan och på fritiden, än vad som var fallet tidigare, främst på grund av den IT-revolution 

som genomförts i västvärlden de senaste åren. Kring detta ämne menar Richardson att det 

idag läggs ett större ansvar på lärarna att arbeta med området källkritik, då tillgängligheten till 
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digitala forum fått till följd att eleverna måste lära sig att granska källors tillförlitlighet i större 

utsträckning än tidigare.
65

  

5. Resultat samt slutsatser kopplade till styrdokument och teorier 

I detta kapitel redovisas de tre delar som denna uppsats valt att undersöka kring figuren Jesus 

liv i de valda läroböckerna. De sidor i varje lärobok som valts ut för bearbetningen redovisas 

under kapitel fem: genomgång av källmaterial.  

5.1 Den beskrivande delen 

Här återges i stora drag vad varje lärobok tar upp om Jesus liv i deras specifika kapitel om 

kristendomen. För att lättare urskilja generella tendenser och riktlinjer för varje decennium 

behandlas dessa var för sig där varje del avslutas med en kortare sammanfattning. Denna del 

besvarar uppsatsens första frågeställning: Vad får läsaren reda på om Jesus liv i de olika 

läroböckerna och på vilket sätt förändras detta över tid?  

5.1.1 1950-talets läroböckers skildring av Jesus 

Folkskolans Kristendomsbok (1957): Läroboken inleder med att berätta om Marias bebådelse, 

Jesus födelse och de tre vise männen där änglarna utgör en påtaglig del av innehållet genom 

att de berättade för Maria och Josef vad som höll på att hända. Handlingen hoppar sedan fram 

till då Jesus var tolv år gammal då han kom i kontakt med Johannes döparen, som döpte 

honom
66

, vid floden Jordan. Omedelbart därefter fördes Jesus upp i öknen där han blev frestad 

av djävulen att begå sådant som inte är i enlighet med Guds sons förkunnelse.
67

   

 

Handlingen hoppar sedan till en ny inriktning, Jesus första efterföljare: lärjungarna. I denna 

del får läsaren ta del av hur Jesus vann sina första lärjungar och att han valde ut tolv av dessa 

som blev hans apostlar. Därefter undervisade han dessa om bönen samt utförde diverse 

mirakel såsom lugnar en storm på sjön och förutsäger sitt eget lidande. Kapitlet fortsätter med 

att berätta att Jesus fick alltfler anhängare, för vilka han undervisade om Guds rike, och han 

välkomnade de alla, från barn till syndare och sjuka. De sistnämnda tilldelas extra mycket 

uppmärksamhet hos Jesus, vilket skildras genom flera botningshistorier i läroboken, som 

menade att deras åkommor inte alltid beror på att de har syndat inför Gud.
68

 Läroboken 

berättar sedan att Jesus existens inte enbart medförde positiva reaktioner hos alla. Här lyfts 

fariséernas fiendskap upp som menade att Jesus inte brydde sig om alla de föreskrifter som en 

gudfruktig man ska följa, något som Jesus besvarade som lögnaktighet.
69

 

 

Handlingen följer därefter hur Jesus sista påskhögtid gick till, där den skildrar hur Judas 
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Iskariot förrådde Jesus efter den sista måltiden med lärjungarna, inom vilken nattvarden 

instiftades. Jesus greps, förhördes av Pontius Pilatus, korsfästes, begravdes och återuppstod på 

den tredje dagen, till en enorm glädje för lärjungarna. Jesus bjöd in sina elva lärjungar till ett 

berg och förkunnade för dem att de nu ska gå ut i världen och göra alla människor till 

lärjungar. En tid senare meddelade Jesus att lärjungarna snart kommer få besök av den helige 

anden och när han sagt detta steg han upp till himmelen och försvann ur deras åsyn.
70

 

 

Kristendom – för klass 7-8 i enhetsskolan (1957): Texten inleds med att nämna att Jesus växte 

upp i Nasaret i Galiléen och direkt därefter hoppar handlingen fram till då Jesus var 30 år och 

lämnade sin hemstad och sitt arbete som timmerman för att bege sig till Johannes Döparen vid 

floden Jordan. Där blev Jesus döpt och under händelsen fick Jesus visshet om att han är 

Messias, Guds son, kallad till att bli en frälsare. Handlingen går sedan vidare till att kort 

nämna att Jesus, efter dopet, tillbringade en tid i öknen där Satan frestade honom. Vid 

återkomsten till civilisationen har Jesus sedan främst tre uppgifter som han koncentrerade sig 

på: hjälpa människor från lidande och sjukdom, predika om Gud och Guds rike samt 

undervisa lärjungar så att dessa kan fungera som hans sändebud.
71

 

 

Handlingen väljer sedan att fokusera på Jesus fiender, i huvudsak fariséerna och sadducéerna, 

som hade judiskt påbrå. De förstnämnda anklagade Jesus för att inte följa föreskrifterna om 

sabbaten samt reglerna om vad som är rent och orent. Sadducéerna å sin sida oroade sig 

istället för att Jesus skulle frånta deras stora makt, som de lyckats få genom att hålla sig väl 

med romarna. Ingendera grupp erkände Jesus som Messias utan stämplade honom istället som 

farlig.
72

 

 

Därefter samlade Jesus sina lärjungar på en klippa där han frågade dem vem folket säger att 

han är. När de svarade att folket säger att han är alltifrån Johannes Döparen till Jeremia och 

Elia frågade han istället sina lärjungar vem de anser att han är. När Petrus svarade att Jesus är 

Messias sa Jesus att det på denna klippa ska byggas hans församling och att ingen av 

lärjungarna fick avslöja vem han var för folket. Kapitlet avlutas sedan med att Jesus 

förkunnade för dem att han kommer att lida väldigt mycket men att han också kommer att 

återuppstå.
73

 

 

Efter denna förkunnelse för lärjungarna går läroboken in på det ämne som evangelierna i 

störst utsträckning redogör för, påskhögtiden och tiden därefter. Det inleds med söndagen då 

Jesus red in i Jerusalem och blev kallad Messias av folkskarorna för att dagarna därpå berätta 

att Jesus undervisade i templet samt gladde sig över änkans offergåva. Under torsdagen åt 

Jesus sin sista måltid med lärjungarna och samma natt blev han gripen av soldater, som fick 
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hjälp att urskilja Jesus av Judas Iskariot. Läroboken avslutar med att nämna att Jesus dömdes 

till döden, genom korsfästelse, av Pontius Pilatus samt nämner glädjebeskedet då det visade 

sig att Jesus återuppstått.
74

 

 

Bibeln och vår tro (1957): Läroboken inleder med att konstatera att Jesu födelse tillhör den 

del av evangelierna som är mest osäker, då enbart Matteus och Lukas skriver något om den. 

Istället väljer författaren att börja berättelsen om Jesus då denne var runt 30 år gammal. Jesus 

blev då döpt av Johannes Döparen, vilket ledde till att han då kände av kallelsen att bli 

Messias. Därefter blev Jesus testad av Frestaren att bryta den väg som Gud skapat åt honom, 

genom att ta en enklare väg. Jesus stod dock emot genom att säga att man icke ska fresta 

Herren.
75

 

 

Handlingen går sedan vidare till att berätta om de platser där Jesus framträdde med sina 

förkunnelser och nämner här bland annat städer som Nasaret, Korasin, Betsaida och Kana. 

Författaren skriver även att Jesus framförde sina budskap varhelst det fanns människor: på ett 

berg, hemma i husen eller på Genesarets strand. De som i huvudsak följde efter honom vart 

han än gick var lärjungarna och de viktigaste av dessa för Jesus var Petrus, Andreas, Jakob 

och Johannes. Då Jesus inte var ensam om att vandra omkring i Galileen och förkunna sin tro 

tilldelar läroboken därför två kapitel till att beskriva hur Jesus skiljde sig från de andra, 

vanliga skriftlärda. Bland annat beskrivs att han kom med ett eget budskap och framträdde 

som en faktisk profet, till skillnad från de andra. Han utförde även en rad mirakel såsom 

botande av sjuka, uppväckande av döda och vandring på vattnet. Det som verkar ha chockerat 

de religiösa ledarna mest var ändå det faktum att Jesus gärna umgicks med alla typer av 

människor, i synnerhet syndarna, och att han valde att inte följa de flesta av de uppsatta 

föreskrifterna om hur man skulle bete sig. Fariséerna nämns som den största 

motståndsgruppen.
76

 

 

Nästa kapitel i läroboken berör vilken retorik Jesus använde sig av för att nå ut till 

folkmassorna. Här nämns exempelvis att han gärna talade i liknelser och ibland även i 

allegorier kring sättet att leva på jorden men ibland även som uttryck för Guds rike. Han 

manade också folkmassorna till bättring där kravet inte är att, som i judendomen, följa en 

massa uppsatta lagar utan istället slutas samman kring det dubbla kärleksbudet. När domens 

dag väl kommer är det nämligen för sent att ångra sig, få nåd och bli en del i Guds rike. 

Därefter ges läsaren en beskrivning om vem Jesus ville vara, där författaren bland annat 

förklarar att Jesus själv inte ville bli kallad Messias utan istället Människosonen.
77

 

 

Läroboken avslutar sin del om Jesus liv med hans lidande, död och återuppståndelse. 
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Motståndet mot att Jesus gjorde anspråk på att vara Messias och att han sålunda också bröt 

mot den judiska lagen blev till slut för stort. Dagarna innan hans död spenderade han i 

Jerusalem, dit han kom inridandes på en åsna till tonerna av folkskarorna som sjöng Hosianna 

Davids son. Han rensade också templet från de köpmän som bedrev handel därinne, vilket 

ledde till att spänningen mellan honom och de religiösa ledarna nu hade nått sin höjdpunkt. 

Läroboken skriver vidare att efter den sista måltiden på torsdagskvällen förrådde Judas 

Iskariot Jesus genom att ange honom för vakterna. Jesus fördes då till Pontius Pilatus och 

dömdes där till döden genom korsfästelse. Då han, några timmar senare, bekräftades död, 

transporterades hans kropp till en klippa där han begravdes. Efter tre dagar av sorg hos 

lärjungarna berättas det dock att graven var tom och att Jesus kort därefter visade sig för 

lärjungarna. Inte på samma sätt som tidigare, då han ena stunden var mitt ibland dem för att 

andra stunden försvinna bort. Läroboken avslutar kapitlet genom att skriva att Jesus 

återuppståndelse inte kan bevisas på något annat sätt än genom personlig övertygelse.
78

 

 

Sammanfattningsvis ger 1950-talets läroböckers texter om Jesus liv en mycket detaljerad bild 

av händelseförloppet, oftast i kronologisk ordning med betoning på faktakunskaper. Det läggs 

mest fokus på perioden då Jesus är cirka 30 år fram till hans död, vilket den sista läroboken 

(Bibeln och vår tro) förklarar med att evangelierna inte redogör speciellt utförligt om tiden 

dessförinnan. Samtliga studerade läroböcker lägger även stor vikt på Jesus särdrag gentemot 

vanliga människor, genom att bland annat berätta om hans utförda mirakel, hans fortsatta tro 

trots motståndet från judarna och hans återuppståndelse. Jesus framstår därför som en 

handlingskraftig människa som behåller sin tro genom hela livet, något som samtliga 

författare lyfter fram snarare än kritiserar. Lärjungarna å sin sida tilldelas också en stor plats i 

de tre läroböckerna men dessa agerar passivt i texterna och fungerar mer som medier som 

Jesus använder sig av för att få ut sina budskap. 

5.1.2 1980-talets läroböckers skildring av Jesus 

Religion och liv (1980): Lärobokens avsnitt om Jesus liv är uppdelad i två kapitel, det första 

berör den Jesus som framkommer i evangelierna och det andra fokuserar istället på hur man 

kan se denna symbol för kristendomen på olika sätt. Det första kapitlet inleder med att skriva 

om profeten Johannes som förkunnar att Messias snart skulle komma till världen och att alla 

därför måste döpa sig i floden Jordan för att kunna bättra sig. Hit kommer Jesus från Galiléen 

och låter döpa sig, vilket evangelierna ser som inledningen till hans livsverk. Efter detta drar 

sig Jesus tillbaka till öknen för att förbereda sig inför sin framtida uppgift. Där blir han frestad 

av Djävulen men lyckas stå emot och börjar sedan vandra runt i Galiléen med syftet att 

predika. Läroboken skriver här att många människor troligtvis blev djupt besvikna på Jesus 

predikningar om Guds rike då han inte alls talade om ett nytt och mäktigt rike likt det som 

kung David hade utan istället om ett rike som inte finns här på jorden.
79
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Nästa del i kapitlet berör hur Jesus menade att hans predikningar skiljde sig från de tankar 

som redan fanns i området. Genom att säga att alla människor kan bli en del i Guds rike, där 

det dubbla kärleksbudet sågs som det viktigaste att följa, menade Jesus att han inte kom med 

någon ny religion, utan snarare ville han fullborda den judiska religionen som redan fanns. 

Läroboken berättar vidare att Jesus gärna visade en särskild kärlek till människor som 

upplevde svårigheter i livet eller som klassades som hans fiender. Detta skildras i läroboken 

genom en genomgång av bergspredikan och dess betydelse. Sedan följer en del som behandlar 

Jesus underverk, bland annat hans förmåga att uppväcka döda människor, utföra naturunder 

och botande av sjuka. Dessa sjukdomar skulle inte ses som straff för synder de begått utan 

istället som ett resultat av det ondas makt, menade Jesus.
80

 

 

Kapitlet avslutas med att diskutera i vilka olika gestalter som Jesus uppträdde i. Här nämns 

exempelvis att han uppträdde som den lidande tjänaren, som Guds son och som den 

anspråksfulle. Denna del redogör också för Jesus sista dagar på jorden som bland annat berör 

hans ankomst till Jerusalem, att han drev iväg de som utförde handel i templet samt att de 

religiösa ledarna fick hjälp av Judas att hitta platsen där Jesus vistades på. Jesus korsfästes 

men en kort tid senare återuppstår han och befaller sina lärjungar att gå ut och göra alla folk 

till lärjungar.
81

 

 

Det andra kapitlet i läroboken som berör Jesus liv tar upp ett mer källkritiskt perspektiv där 

författarna problematiserar det faktum att evangelierna, som skrevs ner långt efter Jesus död, i 

princip är den enda källa vi har om Jesus liv.  Kapitlet ger också en kort återgivning om det 

lilla vi ändå vet om Jesus, kopplat till evangelierna, där författarna behandlar vissa områden 

såsom uppväxttid, verksamhet och lärjungar. Det avslutas med att låta bibelforskare komma 

till tals där merparten verkar vara överens kring att en stor del i evangeliernas texter faktiskt 

har inträffat men att läsaren av evangelierna likväl ska vara medveten om att 

evangelieförfattarna tyckt och trott i många fall. De säger även att det finns belägg för att både 

definiera Jesus som en människa och som Guds son.
82

 

 

Fakta om religioner och livsfrågor (1980): Läroboken poängterar först kort att det finns 

väldigt lite information om Jesus barndomsår i Bibeln och nämner egentligen bara det korta 

utdraget i Lukasevangeliet då Jesus är tolv år och besöker templet i Jerusalem. Författarna 

skriver dock att man kan anta att Jesus hade en fattig uppväxt och att han utbildade sig till 

samma yrke, timmerman, som sin far. Han tros också ha känt till de båda judiska partierna, 

sadducéerna och fariséerna, som fanns i landet under samma tid och att många människor 

väntade på att den starke ledaren, Messias, skulle komma. Handlingen hoppar sedan fram till 

då Jesus var cirka 35 år gammal och lämnade Nasaret för att predika i landet om Guds rike. 

Han träffade då bland annat Johannes Döparen, och blev döpt av densamme, samt ett antal 
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lärjungar som bestämde sig för att följa med på hans färd. I cirka tre år vandrade han runt, 

främst till människor som klassades som förtryckta och fattiga, och predikade om Guds rike, 

varpå han vann alltfler anhängare.
83

 

 

Alla delade dock inte den meningen. Läroboken beskriver hur fariséer och andra grupper gick 

till hårt motstånd mot Jesus när det talades om hur han uträttade diverse mirakel såsom att 

blinda fick tillbaka sin syn, att döva kunde höra och att personer uppväcktes från de döda. 

Motståndet mot Jesus växte hela tiden och till slut fattade Stora Rådet beslutet att Jesus skulle 

gripas och dömas. De fick med sig en av Jesus lärjungar, Judas, som gick med på att förråda 

Jesus efter en festmåltid under påsken. Jesus fördes till Pontius Pilatus där han dömdes till 

korsfästning. Då tre dagar passerat sedan Jesus dött uppstod dock total förvirring när det 

visade sig att graven var tom. Läroboken skriver att ingen riktigt kan förstå vad som hände 

och ger tänkbara orsaker såsom att Jesus bara var skendöd eller att lärjungarna hade stulit 

kroppen.
84

 

 

De avslutande två sidorna tar upp hur forskare ställer sig till den information om Jesus som 

framkommer i Bibeln. De menar att Bibelns syfte är att övertyga läsarna om att det som 

beskrivs i Bibeln faktiskt inträffade. Svårigheterna med att kontrollera dessa fakta är många, 

eftersom det i stort sett inte finns några andra källor om Jesus än just evangelierna. Forskarna 

ställer sig ändå kritiska till en del av de under som Jesus påstått ha genomfört men att han 

samtidigt måste ha utfört handlingar som väckte stor uppmärksamhet på den tiden. Ett 

exempel på detta var hans livslära, med betoningen på att låta kärleken till Gud stå i centrum, 

som var mycket radikal och konkret vid den tidpunkten, till skillnad från många andra samtida 

profeter. Avslutningsvis tar läroboken också kort upp vilken roll Jesus har i både islam och 

judendomen, där de förstnämnda anser att han är en viktig profet, om än inte Guds son, medan 

judendomen istället förnekar att han skulle vara den Messias som de kristna tror att han är.
85

 

 

SAMS Religion för högstadiet (1989): Läroboken inleder med att klargöra att vår tideräkning 

börjar i och med Jesus födelse år 0
86

, men att dagens forskare istället tror att Jesus var född 

några år före år 0. Jesus beskrivs i läroboken som en skriftlärd man som troligtvis försörjde 

sig genom att vara snickare. Sin begåvning att tyda skrifter tros Jesus ha fått genom att i ung 

ålder ha uppehållit sig i ökentrakterna kring Döda havet, där just många skriftlärda befann sig. 

Läroboken tar sedan upp vad man vet om Jesus som historisk person. Författarna skriver här 

att det är först när Jesus är 30 år gammal som hans verksamhet faktiskt uppmärksammades, 

genom att han då predika i synagogor och på gator och torg. Han fick även en god kontakt 

med sjuka och sägs ha botat dem som trodde på honom. Det dröjde därför inte speciellt länge 

efter att han börjat predika som relativt många av hans anhängare trodde på att han var den 
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Messias som de hade väntat på. Jesus förbjöd dock både folkskarorna i stort och i synnerhet 

hans egna lärjungar att kalla honom för det, trots att han troligen själv ansåg sig vara Messias. 

Skälet till detta var att Jesus inte ville att det skulle startas ett uppror som skulle leda till att 

andras blod än hans eget skulle flyta.
87

 

 

Nästa del i kapitlet om Jesus liv behandlar att Jesus gärna talade i liknelser där läroboken ger 

utdrag från Bibeln för att tydliggöra att han gärna umgicks med syndare samt tänjde på bland 

annat lagen om äktenskap samt sabbatsreglerna. Jesus valde även att kalla sig själv 

Människosonen, vilket dagens forskare inte med säkerhet vet varför. De spekulerar kring att 

skälet kan vara att det namnet inte har lika stor politisk innebörd som Messias har. Trots detta 

fick Jesus många fiender, vilket läroboken ger olika förklaringar till. Bland annat ges 

förklaringar såsom att sadducéerna såg sin makt hotad om Jesus fick för många anhängare, att 

de rättrogna blev upprörda över att han varken följde den judiska lagen eller umgicks med 

rent folk samt att Jesus drev bort de som utförde handel i templet. Detta blev till slut Jesus fall 

då han dömdes till döden genom korsfästning av den romerske landshövdingen. En kort tid 

efteråt sägs hans anhängare ha sett honom i syner och att han därför hade uppstått igen från de 

döda. De fick därför tillräckligt med mod till att börja bygga upp den första församlingen.
88

 

 

Sammanfattningsvis tar 1980-talets läroböcker relativt detaljerat upp Jesus liv. Detta sker 

dock inte alltid i kronologisk ordning utan ett större fokus är riktat till vad som särskilde Jesus 

från det vanliga folket och hur den samtida kontexten såg ut. Det är exempelvis relativt 

vanligt i dessa texter att läsaren får ta del av motståndarnas- samt det vanliga folkets 

perspektiv i händelseförloppet knutet till Jesus liv. Kring Jesus diskuterar också samtliga 

läroböcker utifrån flera perspektiv hur man kan förstå Jesus sett i den kontext han verkade i. 

Detta avspeglar sig bland annat genom att fokus snarare är riktat på att diskutera om 

fenomenet Jesus än att Jesus själv agerar aktivt i texterna genom citatåtergivningar. 

Lärjungarna finns också med i samtliga läroböcker men dessa står för det mesta bara 

omnämnda och är i sig inte aktivt agerande. Ett stort fokus är också riktat till att mer 

källkritiskt behandla den information vi har om Jesus. Författarna medvetandegör det faktum 

att informationen om Jesus liv i evangelierna är rätt begränsat och att bristen på andra källor 

leder till att man ska anförtro informationen i evangelierna med ett visst källkritiskt avstånd. 

5.1.3 2010-talets läroböckers skildring av Jesus 

SO: S Religion Ämnesbok (2012): Berättelsen om Jesus liv tar sin början med att den judiska 

kvinnan Maria, som var förlovad med snickaren Josef, blev tilltalad av ängeln Gabriel att hon 

skulle föda en son, något som Gud hade bestämt. Trots att Josef inte var far till barnet valde 

han att följa med Maria till Betlehem där sonen, som fick namnet Jesus, föddes. Kort efter 

födseln fick Maria reda på att alla nyfödda pojkar i Betlehem måste dö, eftersom kungen hade 

fått höra att en pojke i framtiden skulle ta över hans rike. Tillsammans med Jesus flydde 
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Maria och Josef till Egypten och stannade där tills kungen dött. Handlingen går sedan vidare 

till att berätta om Johannes som befann sig vid floden Jordan där han lät döpa folk i vattnet 

samtidigt som han väntade på den Messias som Gamla testamentet sagt skulle komma. När 

Jesus kom dit och döpte sig delade himlen sig och en röst meddelade att Jesus var den 

utlovade Messias.
89

 

 

Läsaren får sedan ta del av hur Jesus på 30-talet e. Kr fick en storm ute på sjön att lugna ned 

sig, att han menade att det viktiga i tron var kärleken mellan människor samt att han under 

denna tid även började få några efterföljare, så kallade lärjungar. Deras uppdrag var att se till 

att Guds budskap nådde ut till så många människor som möjligt. Därefter tar läroboken upp 

några liknelser som Jesus predikade om och hur dessa liknelser mottogs med blandade åsikter 

hos befolkningen. Exempelvis såg inte fariséerna med blida ögon på Jesus verksamhet då de 

menade att enbart judarna kunde tro på Gud och att det därför inte var förenligt med deras tro 

att låta kärleken mellan människor vara det centrala. Detta motstånd var Jesus medveten om 

och berättade för sina lärjungar att han under påsken skulle bli förrådd av en av dem, bli dömd 

till döden och sedan återuppstå igen på den tredje dagen. Detta var också något som inträffade 

då han blev förrådd av Judas, dömd till korsfästelse och när tre dagar hade passerat var hans 

grav tom. Han visade sig då för sina lärjungar och sa att det nu var deras tur att sprida Guds 

budskap på jorden. Efter fyrtio dagar fördes han sedan upp till Gud i himlen. Läroboken 

avslutar med att ge Nya testamentets förklaring till varför Jesus var tvungen att dö: han tog 

nämligen på sig alla människors synder i och med sin korsfästelse.
90

 

 

Re Religion 7-9 (2014): Delen i lärobokens kapitel om kristendomen som berör Jesus liv 

inleds med att berätta för läsaren om den unga flickan Marias uppenbarelse där hon såg 

ängeln Gabriel. Gabriel meddelade Maria att hon skulle föda en son genom en helig andes 

kraft och tilldela honom namnet Jesus. Med sin trolovade, Josef, vandrade Maria till Betlehem 

där hon födde barnet och sedan, efter en tids flykt i Egypten från Herodes som ville döda 

barnet, bosatte de sig i Nasaret. Handlingen förflyttas sedan till att berätta om Johannes 

Döparen, som vid floden Jordan dels predikade om en framtida Messias och dels lät 

människor döpa sig för att rena dem från deras synder. Där blev även Jesus döpt och strax 

därefter började han samla lärjungar, något som läroboksförfattarna menar är mycket vanligt 

inom de flesta religioner. Efter att ha samlat tolv stycken lärjungar började Jesus ge sig ut och 

predika i synagogorna runtom Galileen. Författarna nämner även att några kvinnor valde att 

följa med där särskilt Maria från Magdala beskrivs som en särskilt viktig person. Sin mest 

kända predikan höll Jesus uppe på ett berg där han bland annat talade om att man skulle älska 

sina fiender och även visa sin kärlek till alla människor, det sistnämnda sammanfattade han 

som det dubbla kärleksbudet.
91
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Det var dock inte alltid lätt för folket att förstå vad Jesus predikade om, då han ofta talade i 

liknelser med referenser från vardagslivet. Detta var dock inte hans enda aktivitet, utan han 

ägnade sig även åt att bota sjuka, mätta tusentals med begränsad mängd mat samt 

återuppväcka döda. Samtidigt fick Jesus många fiender eftersom han inte följde den judiska 

lagen in i minsta detalj och anklagade flertalet ledare för att inte ha någon inre kärlek till 

sympati. Han umgicks även med syndare, protesterade mot handeln i templet och förlät 

människors synder, något som annars bara Gud kunde göra.
92

 

 

Läroboken tar sedan upp påsken där Jesus och hans lärjungar samlades i Jerusalem för att äta 

en påskmåltid. Senare på kvällen dök en stor skara människor med svärd upp och grep Jesus, 

efter att ha fått honom utpekad av lärjungen Judas. Lärjungarna valde i samma stund att 

överge Jesus och fly därifrån. Jesus blev sedan förhörd av det Stora Rådet och därefter dömd 

till korsfästelse av Pontius Pilatus. När Jesus hade dött lades han ner i en grav i ett berg men i 

gryningen på påskdagen var hans kropp försvunnen. Kort därefter visade sig Jesus för 

lärjungarna, sa att det nu var deras tur att ge sig ut i världen och predika. 40 dagar senare 

lyftes han upp i himlen och försvann.
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Prio Religion Stadiebok (2014): Läroboken går direkt in på Nya testamentets text om 

Johannes Döparen som befann sig vid Jordanfloden och döpte folk. Han levde ett enkelt liv 

där han predikade för människorna bland annat om vikten av att visa medmänsklighet. Hit 

kom Jesus och blev döpt och kort därefter drog han sig undan i öknen för att förbereda sig för 

ett uppdrag som inte var kopplat till makt i världen. Under samma tid blev han frestad av 

djävulen som lovade rikedom och makt om Jesus följde honom. Jesus avvisade dock djävulen 

och började istället söka upp människor och predika om att Guds rike nu var nära.
94

 

 

Sedan hoppar handlingen tillbaka cirka 30 år till staden Nasaret där den unga kvinnan Maria 

får besök av ängen Gabriel som meddelar henne att hon ska föda en son och ge honom 

namnet Jesus. Tillsammans med sin trolovade, Josef, begav Maria sig till Betlehem för att 

skattskrivas men det blev också platsen där hon födde sitt barn. Precis efter födseln lockade 

stallet, där Maria hade fött, till sig stjärntydare från olika länder eftersom en stjärna hade lyst 

ovanför. Jesus blev sedan omskuren, som alla judiska pojkar blir, och växte upp i staden 

Nasaret med sina bröder och systrar. Han lärde sig där att tala arameiska och säkerligen också 

hebreiska.
95

 

 

Handlingen flyttar sedan återigen till att skildra tiden efter Jesus dop då han började vandra 

runt och predika i städer och byar. Han samlade ihop en grupp på tolv stycken lärjungar som 

följde honom vart han än gick och ofta tillägnades de sjuka samt syndare extra mycket tid och 
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energi. Oftast talade han om bli välkommen i Guds rike, som inte var av denna värld, vilket 

ledde till att allt större skaror valde att lyssna på honom. Alla var dock inte nöjda med hans 

predikningar. Det fanns dem som såg honom som ett hot mot både samhället i stort och i 

synnerhet mot den judiska religionen, eftersom han gav människor syndernas förlåtelse, något 

som enbart Gud kunde göra.
96

 

 

Läroboken berör sedan Jesus sista påsk. I staden blev Jesus upprörd över den handel som 

pågick i templet och kallade personerna där för rövare. Under en festmåltid med lärjungarna 

blev Jesus således gripen av romerska soldater, som fått hjälp av Judas, och fördes till 

romarnas ståthållare, Pontius Pilatus, med motiveringen att Jesus utgjorde ett tillräckligt stort 

hot som orosmakare i landet. Jesus dömdes till döden genom korsfästelse och dog redan 

samma eftermiddag. På morgonen efter sabbaten besökte två kvinnor graven, men då var 

Jesus kropp försvunnen och istället meddelade en ängel dem att Jesus hade uppstått. Mycket 

riktigt visade sig Jesus för sina lärjungar ytterligare några gånger därefter och meddelade dem 

att det nu var dags att göra alla folk till lärjungar och att han är med dem till tidens slut. Sedan 

steg han upp i himlen och försvann.
97

 

 

Sammanfattningsvis får läsaren en relativt detaljerad inblick i Jesus liv genom 2010-talets 

studerade läroböcker. Det läggs här ett stort fokus på Marias bebådelse och överlag tilldelas 

kvinnor ett allt större utrymme. Samtliga läroboksförfattare nämner även tiden i Egypten, då 

Jesus, Maria och Josef är på flykt från kung Herodes. Med ett mindre undantag i Prio Religion 

Stadiebok (som inledde med Jesus dop) så följer läroböckerna en kronologisk ordning där 

klart mest utrymme tilldelas påskhögtiden och de händelser som ägde rum då. Texterna 

beskriver Jesus mest som en egen aktiv och handlingskraftig man snarare än att redogöra för 

olika perspektiv på hur man kan förstå honom i den kontext han levde i samt som symbol för 

kristendomen. Läroböckerna kopplar heller inte i någon speciellt stor utsträckning Jesus och 

hans liv till andra religioner och något större källkritiskt reflekterande kring evangelierna 

ingår inte i de studerade texterna. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 

källkritiska övningar antingen berörs i andra kapitel eller tilldelas lärarens ansvar. 

5.2 Den analyserande delen 

Här kopplas utdrag av läroböckernas texter om Jesus liv till Ammerts analysschema, det vill 

säga till det funktionella perspektivet. Då texterna kan ta sig olika uttryck beroende på vad i 

Jesus liv som behandlas behöver alltså en lärobok inte nödvändigtvis kategoriseras som enbart 

en av framställningstyperna. Denna del besvarar uppsatsens andra frågeställning: Hur är 

lärobokstexterna om Jesus liv uppbyggda, utifrån Ammerts analysschema, och på vilket sätt 

förändras detta över tid? 
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5.2.1 1950-talets framställning av Jesus 

1950-talets läroböcker är överlag väldigt inriktade på att förmedla faktakunskaper vilket bland 

annat tar sig uttryck genom flertalet namn- och platsåtergivelser. Läroböckerna förmedlar 

även delen om Jesus liv främst på ett förklarande sätt. Ett exempel på detta är:  

Efter en tid utvalde Jesus bland sina lärjungar tolv, som särskilt skulle följa 

honom på hans vandringar. Han sände också ut dem två och två, för att de liksom 

han själv skulle predika evangelium och bota sjuka. De skulle som hans apostlar 

(grek. = sändebud) fullfölja hans verk. De var tolv, därför att Israels folk hade 

bestått av tolv stammar. De tolv apostlarna skulle utgöra begynnelsen till ett nytt 

Guds folk.
98

 

Texten ger förklaring till varför Jesus valde ut just tolv stycken lärjungar, genom att Israels 

folk hade bestått av tolv stammar och att hans valda lärjungar nu skulle bilda ett nytt Guds 

folk. Författaren förklarar också begreppet apostel och sätter in det i sammanhanget att 

lärjungarna nu skulle ge sig ut i världen och predika samt bota sjuka. Läsaren får alltså ta del 

av en bakgrund där författaren förklarar skälet till det specifika antalet lärjungar och en 

konsekvens genom att lärjungarna nu skulle föra Jesus budskapet vidare och utgöra stommen 

för nästa generation av Guds folk. Ett annat exempel på ett förklarande framställningssätt i 

läroböckerna är: 

Men på första veckodagen kommo kvinnorna tidigt i själva dagbräckningen till 

graven med de välluktande kryddor, som de hade tillrett. Och de funno stenen 

vara bortvältrad från graven. Då gingo de ditin, men funno icke Herren Jesu 

kropp. När de nu icke visste, vad de skulle tänka härom, se, då stodo två män 

framför dem i skinande kläder. Och de blevo förskräckta och böjde sina ansikten 

ned mot jorden. Då sade männen till dem: >>Varför söken I den levande bland de 

döda? Han är icke här, han är uppstånden. Kommen ihåg, vad han talade till eder, 

medan han ännu var i Galileen, huru han sade: ’Människosonen måste bliva 

överlämnad i syndiga människors händer och bliva korsfäst; men på tredje dagen 

skall han uppstå igen.’>> Då kommo de ihåg hans ord.
99

   

Skildringen av hur kvinnorna upptäckte att Jesus kropp var försvunnen är mycket detaljerad 

och skriven i en berättande stil. Läsaren kan här ta del av en förklaring som pekar på att Jesus 

själv sagt, innan sin död, att han skulle bli överlämnad i syndiga människors händer och sedan 

återuppstå. Således besvaras frågan hur försvinnandet gick till och vad det berodde på, genom 

kvinnornas möte med de två männen i skinande kläder, vilket gör att texten klassificeras som 

förklarande i sin karaktär.  

1950-talets läroböcker har även vissa drag åt det konstaterande framställningshållet, vilket i 

huvudsak representeras genom läroboken Bibeln och vår tro:  
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Jesus växte upp i den lilla staden Nasaret i Galiléen. När han var ungefär 30 år 

gammal, lämnade han sin hemstad och sitt yrke som timmerman. Han gick till 

Johannes Döparen vid Jordan och blev döpt av denne. Dopet var för honom en 

vigning till hans stora uppgift. Han fick vissheten, att han var Messias, Guds son, 

kallad till att bli frälsare(---). Närmast efter dopet var han en tid ensam i öknen 

och frestades av Satan.
100

 

Vi får här inte ta del av varför Jesus växte upp i just Nasaret eller varför han vid cirka 30 års 

ålder valde att lämna denna stad och sitt yrke. Johannes Döparen, dennes roll eller dopet i sin 

helhet, ges inte heller någon ingående beskrivning utan författarna bekräftar bara själva 

händelseförloppet. Texten ger heller inte någon förklaring till varför Jesus fick vissheten att 

han var Messias just vid dopet eller vad det berodde på att Satan frestade honom under 

vistelsen i öknen. Texten återger med andra ord enbart de fakta som författarna vet 

framkommer i evangelierna.  

Samtliga studerade läroböcker under 1950-talet har också, i olika hög utsträckning, inslag av 

den normativa framställningstypen. Ofta är de knutna till händelsen då Jesus blir förrådd av 

Judas: ”Jesus gripes av soldater ur tempelvakten. Judas Iskariot, förrädaren bland Jesu egna 

lärjungar, har visat dem vägen.”
101

 Ordet förrädare har en negativ stämpel och ger läsaren 

indikationer på vad författarna faktiskt klassificerar som ett dåligt uppträdande.  Hade istället 

synonymen angivare skrivits hade den varit mer neutralt laddad eftersom den inte antyder ifall 

personen i fråga agerade på ett bra eller dåligt sätt. Ett annat exempel på en text med 

normativa inslag är:  

Berättelsen om hans frestelse är ett försök att åskådligt återge Jesu brottning 

med frågan om vad hans Messias-kallelse innebar. Han frestades att 

missbruka sin ställning som Messias till sin egen fördel och försöka vinna 

världslig makt genom att vika av från den väg som Gud hade förelagt honom. 

Berättelsens höjdpunkter är Jesu svar till frestaren: >>Människan skall leva 

icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.>>
102

 

Författaren framhäver Jesus i denna del som en person som klarar av att hålla sig borta från 

frestelser som inte är förenliga med Guds uppdrag. Genom att också skriva att Jesus svar till 

frestaren, där han menar att tron på Gud ger så mycket mer, är berättelsens höjdpunkt ger 

tydliga anvisningar till läsaren att detta är något som är eftersträvansvärt. Jesus framställs 

även i texten som den gode medan hans svar till frestaren indikerar på att denne istället 

symboliserar det förkastliga.  

5.2.2 1980-talets framställning av Jesus 

Läroböckerna från detta decennium visar på en framställning som i synnerhet kan definieras 

som förklarande och analyserande, utifrån Ammerts analysschema. Det finns även inslag av 
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den konstaterande- och, till viss del, den normativa framställningstypen, men då dessa inte 

utmärker sig lika mycket som de andra två typerna behandlas de därför inte nämnvärt i detta 

kapitel. Läroböckerna under decenniet anammar även ofta en berättande form vilket detta, 

förklarande, exempel visar:  

Kort tid efteråt återsamlades de dock i Jerusalem. De nyss så skräckslagna 

anhängarna visade nu prov på ett märkvärdigt mod. De var övertygade om att 

Jesus uppstått från döden. De talade om hur de mött honom på nytt i underbara 

syner. De vågade till och med organisera en församling i själva Jerusalem, där de 

predikade om Jesus.
103

 

Citatet har många värdeladdade ord (såsom skräckslagna, märkvärdigt och underbara) som 

används för att nå ut med informationen på ett berättande sätt. Genom analysschemat får vi 

dock reda på att texten likväl är av förklarande karaktär eftersom vi får reda på orsaken och 

bakgrunden till lärjungarnas ageranden: att de var övertygade om att Jesus hade uppstått och 

att de mött honom i underbara syner. Genom texten får vi också reda på vad som hände sedan, 

nämligen att lärjungarna började organisera en församling där de predikade om Jesus. De 

värdeladdade orden som förekommer kan också kasta ett normativt ljus på citatet genom att 

lärjungarna lyftes fram som modiga, drivna och plikttrogna individer. Ett annat sätt att 

framställa texten på ett förklarande sätt i 1980-talets läroböcker återges i nedanstående citat. 

Citatet fungerar i läroboken som en förklaring på bergspredikan som behandlas tidigare i 

kapitlet om Jesus: 

Kraven i bergspredikan är som sagt ”omänskliga”. Varje människa måste veta att 

hon inte kan uppfylla dem, svag som hon är. Hon inser att hon behöver frälsning 

från ondskan. Kristna tyder ofta bergspredikan på följande sätt: Jesus lägger här 

fram Guds rikes lag. Så lever man i Guds rike, helt enkelt. Utan hoppet om 

frälsning blir bergspredikan orimlig i sina krav.
104

 

Författarna väljer alltså att förklara att det som behandlades i bergspredikan inte går att uppnå 

för de kristna utan hoppet om frälsning. Läsaren får därför svar på vad bergspredikan betyder 

men också hur man, som kristen, kan förstå den som Guds rikes lag och att man fortfarande är 

en del av ondskan om man inte väljer att följa den. Således tilldelas detta citat även en 

analyserande stämpel. Fler sådana exempel är tydliga att finna under 1980-talet: 

Vem ansåg Jesus själv att han var? På denna punkt är forskningen inte enig. Så 

mycket är emellertid klart, att Guds rike hörde samman med hans person. Han 

anser sig själv handla å Guds vägnar. Om han däremot själv gjorde anspråk på 

titlar som Messias och Människosonen är tveksamt.
105

 

Läsaren ges här möjlighet att själv få reflektera över vem Jesus är och texten behandlar både 
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Jesus egna perspektiv samt dagens forskares perspektiv på ämnet. Att författarna med andra 

ord inte tilldelar Jesus en bestämd karaktär utan låter istället ämnet vara upp till den enskilde 

läsaren att avgöra får texten både en analytisk och en reflekterande karaktär. Vi får här bland 

annat svar på frågan om hur man kan förstå Jesus som symbol och hur man kan resonera sig 

fram till olika svar baserat på vilket perspektiv man väljer att studera. Läroböckerna knyter 

även ofta an till läsarens egna erfarenheter och förkunskaper: 

Vår tideräkning börjar med Jesu födelse. Det är för oss år 0. Men numera anser 

de flesta forskare att Jesus var född några år före vår tideräknings början. Den 

skatteskrivning som det talas om i berättelsen om Jesu födelse, ägde troligen rum 

7 år före år 0. Kung Herodes dog år 4 före år 0.
106

 

Genom att koppla till vårt sätt att räkna tid på ges läsaren här en ökad förståelse och intresse 

för vilken roll Jesus faktiskt fortfarande spelar. Lärobokstexten tar också upp det faktum att vi 

bör vara kritiska mot just detta årtal som anges som Jesus födelseår. Den ger sålunda läsaren 

en möjlighet att inta ett kritiskt och reflekterande perspektiv kring Jesus person, sett i ljuset av 

vår egen tid. 

5.2.3 2010-talets framställning av Jesus 

De studerade läroböckerna för detta decennium uppvisar främst en konstaterande 

framställningstyp. Läsaren får med andra ord oftast inga förklaringar till varför något sker 

eller hur det gick till, utan erhåller istället enbart en redovisning av fakta om Jesus liv. Här och 

var finns förklarande inslag närvarande i texten men dessa utgör en minoritet sett till mängden 

konstaterande text. Ett exempel på en klart konstaterande framställning är: 

Marias kusin Elisabet hade också fött en son, Johannes. När han blev vuxen 

bosatte han sig vid floden Jordan och predikade Guds vilja. I floden Jordan döpte 

Johannes dem som ville förändra sina liv. Han talade ofta om att Messias snart 

skulle komma, som det stod skrivet i Gamla testamentet. Gud skulle sända en 

konung, Messias, Guds rike skulle komma med evig fred på jorden.
107

 

Efter att ha läst texten får läsaren svar på frågor såsom vem Johannes var och vad som hände i 

Jordanfloden men inte hur detta ska förstås. Författarna förklarar till exempel inte varför 

Johannes valde just Jordanfloden att vistas vid, varför just han predikade om Guds vilja samt 

vad denna vilja bestod av. Läsaren får heller inte reda på varför Johannes fann det så viktigt 

att låta folk döpa sig eller vilken roll Messias faktiskt skulle spela när denne blev sänd från 

Gud. Ett annat konstaterande exempel finner vi i: 

Enligt Nya testamentet var Josef och Maria nio månader senare på väg till 

Betlehem i Judéen för att skattskriva sig. Medan de var där födde Maria sitt barn 

och gav honom namnet Jesus. De återvände sedan till Nasaret, efter att först ha 
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varit på flykt i Egypten. Gud hade, enligt Nya testamentet, varnat Josef i en dröm 

om att Herodes skulle försöka döda Jesus.
108

 

Genom att läsa texten får läsaren en bild av händelseförloppet kring Jesus födelse men den 

utelämnar i stort sett alla svar på de varför-frågor som läsaren kan tänkas ha: Varför var de 

tvungna att skattskriva sig just i Betlehem och varför var de på flykt i just Egypten? Läsaren 

får heller ingen närmare beskrivning av vem Herodes var och varför just han hade ett intresse 

av att döda Jesus. För att finna lärotexter om Jesus liv som är mer av förklarande karaktär 

behöver läsaren ta del av Prio religion stadiebok som, mer än de andra två läroböckerna, 

framställer Jesus liv på detta sätt. Här går exempelvis att läsa: 

Jesus fick även fiender som såg honom som ett hot mot både ordningen i 

samhället och mot religionen. De försökte hitta saker att anklaga honom för. En 

sådan sak var att han gav människor syndernas förlåtelse. Det var att häda Gud! 

Endast Gud kunde förlåta synder.
109

 

Läsaren får här inte enbart konstaterat för sig att Jesus hade fiender, utan också varför han 

hade det.  Texten talar om att Gud var den ende som kunde förlåta synder, vilket beskriver för 

läsaren vilken kontext/bakgrund som Jesus levde och verkade i. Ett svar på frågan om vad 

hatet mot Jesus berodde på omnämns alltså i texten vilket tilldelar den en förklarande 

framställningstyp. Någon lärobok som är till övervägande del analyserande i sin karaktär går 

heller inte att finna i de tre läroböckerna. Det enda stycke i samtliga läroböcker som går att 

koppla till ett analytiskt perspektiv är delen om Maria Magdalena i Re Religion: 

Även några kvinnor följde med Jesus på hans vandringar. En av dem var Maria 

från Magdala (kallas också Maria Magdalena). Enligt Nya testamentet var hon 

närvarande vid både Jesus död och hans återuppståndelse. Hon måste därför ha 

varit en viktig lärjunge. En del tror att hon till och med var Jesus fru. Många som 

vill ge kvinnorna en större roll inom den kristna kyrkan idag brukar hänvisa till 

Maria Magdalenas liv.
110

  

Texten lyfter fram Maria Magdalena som en viktig lärjunge och knyter också an till läsarens 

tid genom att tala om att Marias liv kan ses som ett argument för att ge kvinnorna en större 

roll i den kristna kyrkan idag. Läsaren får på så vis nutidsanknytning och får ta del av Maria 

Magdalena ur olika perspektiv, dels som viktig lärjunge och dels som en möjlig fru till Jesus. 

Det ger därför också texten en reflekterande framställning där läsaren ges insikter att fundera 

på vilken roll Maria faktiskt spelade och fortfarande spelar för den kristna kyrkan. 

5.3 Syntesdelen  

I denna del kopplas det som framkommit i den beskrivande och den analyserande delen med 

vad de faktiska styrdokumenten under de valda decennierna menar att eleven ska ha 
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kunskaper i efter avslutad termin eller kurs, det vill säga det strukturella perspektivet. Här 

behandlas varje decenniums centrala innehåll i kristendomskunskap/religionskunskap samt, i 

den mån de existerar, dess kunskapskrav för att undersöka hur väl läroböckerna matchar 

samtidens styrdokument. De slutsatser som denna del kommer fram till är enbart baserade på 

de nio undersökta läroböckernas texter om Jesus liv. Läsaren ska därför vara medveten om att 

denna syntesdels slutsatser mycket väl hade kunnat se annorlunda ut om ett annat innehåll i 

läroböckerna valts ut, eller om andra läroböcker under de valda decennierna undersökts. 

Denna del besvarar uppsatsens tredje frågeställning: På vilket sätt kan lärobokstexternas 

skildringar av Jesus kopplas till de samtida skolkontexterna och hur förhåller sig detta till 

Selanders sekulariseringsteori? 

5.3.1 Till vilken grad är 1950-talets läroböcker en produkt av sin samtid? 

Undervisningsplanen för rikets folkskolor (U-55) inleder kapitlet om kursplaner med 

kristendomskunskapen och har inga uppsatta kunskapskrav som gäller för varje betygssteg. 

U-55:s mål med kristendomskunskapen är att ge eleverna kunskaper i de bibliska skrifternas 

huvudsakliga innehåll samt kristendomens historia, tro och etik. Tyngd läggs också på att få 

eleverna att uppfatta allvaret och betydelserna av olika frågeställningar på så vis att det 

främjar deras personliga utveckling. Undervisningen ska även behandla andra religioner men 

då dessa definieras som icke-kristna religioner är det tydligt att kristendomen utgör normen 

för kunskapsinhämtningen. Detta speglar sig även i det centrala innehållet, vars uppdelning är 

klassvis, där sjundeklass går igenom kristendomens historia (med återblick på Jesus 

förkunnelse) och grunddragen i den kristna tron men även viktiga icke-kristna religioner, mot 

förmodan att skolan inte erbjuder längre skolgång. De skolor som har fortsatt skolgång, med 

åttonde och nionde klass, ska undervisningen först fokusera på icke-kristna religioner samt 

kristendomens inflytande på samhällslivet, sett i ett nutida perspektiv. Det sista året ligger all 

tyngd på att eleven ska lära sig bibelkunskap samt om Jesus liv och förkunnelse.
111

 

Kristendomen spelar alltså en mycket central roll under 1950-talets skola vilket speglar sig väl 

i de studerade läroböckerna från samma decennium. I dessa får läsaren en ofta grundlig 

genomgång om Jesus liv och hans gärningar, som heller inte intar ett källkritiskt perspektiv, 

något som överensstämmer med styrdokumentet som inte lägger någon vikt vid det. 

Sidomfånget om Jesus liv är också av omfattande karaktär visar den beskrivande delen vilket 

tyder på att Jesus uppfattas som en central gestalt att få kunskap om hos eleverna.  

 

Den analyserande delen i uppsatsen vittnar om att Jesus liv inte enbart förklaras, och i några 

fall också analyseras, utan även framställs på ett normativt sätt. Det läggs bland annat stor vikt 

på att redogöra för de olika miraklen som Jesus utförde där hans sätt att agera kan uppfattas 

som det klart mest eftersträvansvärda. Detta är också i enlighet med styrdokumentet som 

bland annat kallar eleverna för lärjungar och betonar deras behov av trygghet.
112

 Detta leder 

även till att styrdokumentet inte anser det särskilt nödvändigt att bedriva en undervisning som 
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kritiskt granskar evangelierna eller som ser kristendomen i ett komparativt perspektiv med 

övriga världsreligioner. Selanders sekulariseringsteori överensstämmer därför väl med detta 

årtiondes läroböcker som är tydligt normativa, som en följd av den starka ställning 

kristendomen hade i Sverige under denna tid. Eleverna ska dock inte, enligt U-55, få sin rätt 

till tankefrihet kränkt vilket ändå tyder på att eleverna själva får ta ställning över det innehåll 

som läroböckerna ger ut.
113

 Detta behöver dock alltså inte betyda att läroböckerna behöver ha 

en objektiv framställning.  

 

De resultat som framkommer i den beskrivande delen i uppsatsen ger visserligen inte stöd för 

att Jesus liv beskrivs i större sammanhang eller knyts an till elevernas tid och intressesfär men 

begreppet bör i styrdokumentet sätter heller inte kravet hos läroboksförfattarna att de måste ha 

med det. Genom att styrdokumentet i så pass hög utsträckning betonar just Jesus liv, och i 

synnerhet kristendomen i stort, finns det ändå skäl till att ge dessa böcker samtidsstämpeln. 

Skälet till detta är bland annat att det stora fokus som läggs på just kristendomen också kräver 

ett stort behov av att framställa det på ett förklarande sätt, som gör det begripligt för eleverna 

att ta ställning till. Något som läroböckerna svarar mot. Detta, i kombination med den 

normativa inriktningen samt de uppfyllda kraven från styrdokumentet att undervisningen 

ingående ska behandla Jesus, ger 1950-talets läroböcker överlag stämpeln över att vara en 

produkt av sin samtid. 

5.3.2 Till vilken grad är 1980-talets läroböcker en produkt av sin samtid? 

Lgr-80 har inga fastslagna kunskapskrav där det tydligt framgår vad eleven förväntas kunna 

för att uppnå ett specifikt betyg. Ämnet religionskunskaps syfte behandlas även tillsammans 

med de andra samhällsorienterade ämnenas syften vilket kan göra det svårt för uttolkaren att 

alltid veta exakt vad som räknas till det religionsvetenskapliga ämnet och vad som inte gör 

det. Det kan också tolkas som att eleven ska få kunskap i samtliga delar som omnämns i detta 

gemensamma syfte i alla fyra samhällsorienterade ämnena. Eleven ska då, efter att ha avslutat 

sina högstadiestudier, bland annat ha erhållit en ökad förståelse för andra människor och deras 

kulturer, respektera alla folk och deras värderingar och levnadssätt men också bedöma folk 

utifrån deras specifika tid och de förutsättningar som då rådde.
114

 Detta svarar de undersökta 

läroböckerna mycket väl emot. Läroböckerna för kontinuerligt ett källkritiskt resonemang, 

visar den beskrivande delen, kring Jesus liv och där det passar hänvisas även Jesus eller hans 

gärningar till andra religioner eller till vår tid. Jesus diskuteras här alltså betydligt mer som en 

historisk person än som någon eftersträvansvärd förebild. Genom att läroböckerna även till 

stor del har ett förklarande, och i flera fall även ett analyserande, framställningssätt ger detta 

eleven möjlighet till att faktiskt förstå, själv få reflektera kring och ta ställning över olika 

skeenden i Jesus liv. 

 

Den beskrivande delen i denna uppsats ger ofta en relativt ingående genomgång om Jesus liv 
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och hur man kan förstå det vilket gör att Jesus, och då på samma gång kristendomen i sin 

helhet, värderas av författarna som något som är centralt för eleven att få kunskap om. Även 

detta speglar sig väl i styrdokumenten genom att det centrala innehållet behandlar 

kristendomen enskilt på två av de fyra punkterna, där den första punkten berör just Jesu 

förkunnelse och Jesu som Kristus. Detta går även att koppla till följande mening i det 

gemensamma syftet: 

Eleverna skall få vidgade kunskaper om den kristna religionen med bibeln i 

centrum. Även om kristendomen betyder mest för att förstå vår egen kultur, skall 

det kristna arvet jämföras med andra religiösa traditioner och livsåskådningar.
115

 

Styrdokumenten gör alltså en klar åtskillnad mellan religionerna där inte bara kristendomen 

ska stå i centrum för undervisningen utan där det också uttryckligen står att denna 

trosuppfattning betyder mest för att förstå vår egen kultur. De övriga världsreligionerna och 

livsåskådningarna tilldelas de två sista punkterna i det centrala innehållet vilket gör att eleven 

visserligen ska få kunskaper och en ökad förståelse för andra människor, men att detta ska ske 

med kristendomen som tydlig utgångspunkt i lärandet. Undervisningen är därför fortsatt 

kristendomscentrerad, om än på ett mer objektivt sätt, och det faktum att Jesus får en stor 

plats i läroböckerna där hans liv sedan kopplas till vår tid och andra religioner är därför helt i 

enlighet med vad Lgr-80 betonar. Kristendomens plats, och förmedlingen om densamme, i 

undervisningen har ändå minskat jämfört med 50-talet vilket leder till att Selanders 

sekulariseringsteori visar på att sambandet med sekulariseringen och den minskade mängd 

normativa inslag i läroböckerna överensstämmer. Det ska dock nämnas att det finns normativa 

inslag i vissa delar av läroböckerna, vilket strider mot skolans ökade krav på objektivitet. Då 

dessa ändå är relativt marginaliserade, till förmån för en mer objektiv framställning, ges ändå 

1980-talets läroböcker stämpeln över att vara en produkt av sin samtid. 

5.3.3 Till vilken grad är 2010-talets läroböcker en produkt av sin samtid? 

Ämnet Religionskunskap tilldelas ett eget utrymme i Lgr-11 och har såväl ett eget centralt 

innehåll som specifika kunskapskrav för varje betygssteg. Efter avslutade högstadiestudier 

förväntas eleven bland annat ha utvecklat kunskaper om religioner och andra livsåskådningar 

runtom i världen men även hur man kritiskt ska granska de källor, kopplade till religioner och 

andra livsåskådningar, som man använder sig av. Kristendomen utmärker sig i texten om 

ämnets syfte endast genom en mening: ”Undervisningen ska även ge kunskap om och 

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

värderingar.”
116

 I den konkreta undervisningen, det vill säga det centrala innehållet, tilldelas 

kristendomen en egen av de sex punkterna under kategorin Religioner och andra 

livsåskådningar där eleven ska kunna ska få kunskap om de centrala tankegångarna och 

urkunderna inom religionen samt vilka utmärkande drag de tre huvudinriktningarna har. Trots 

att Jesus i sig inte benämns i detta centrala innehåll tilldelas han ändå en relativt stor plats i 
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läroböckerna där läsaren får ta del av hans liv från Marie bebådelse till himmelsfärden. 

Sidomfånget är förvisso inte speciellt omfattande men ofta detaljerat vilket gör att 

läroboksförfattarna ändå finner honom ytterst central för att förstå kristendomens grundtankar. 

Förmedlandet av Jesus liv i läroböckerna har dock inga normativa inslag och detta 

tillsammans med uteblivandet av Jesus i det centrala innehållet leder till att Sverige, utifrån 

Selanders teori, därför kan klassificeras som ett sekulariserat land.  

 

Den beskrivande delen i uppsatsen visar emellertid att läsaren inte får, i någon större 

utsträckning, ett källkritiskt resonemang kring Jesus genom att ta del av innehållet i 

läroböckerna, något som betonas i Lgr-11. Det som läroböckerna tar upp bekräftar i huvudsak 

den information vi har om Jesus utan att faktiskt förklara hur man kritiskt bör se på 

evangelierna. Det är här än en gång viktigt att betona att källkritiska resonemang mycket väl 

kan finnas i de delar av läroböckerna som inte analyserats men det kan ändå ses som 

anmärkningsvärt att Jesus, som är en såpass central gestalt inom kristendomen och även i 

andra religioner, inte tilldelas ett genomgående kritiskt perspektiv. Detta är inte det enda som 

läroböckerna inte svarar upp till i någon högre utsträckning, utan de fallerar också på punkten 

som berör Ammerts analysschema. Genomgående i Lgr-11:s del om religionskunskap 

används nämligen begreppen reflektera och analysera som något som eleverna förväntas göra 

i samband med undervisningen.
117

 Sett till de resultat som framkommer i uppsatsens 

analyserande del motsvarar inte läroböckerna dessa krav från styrdokumenten utan har istället 

en mer konstaterande och i vissa fall förklarande framställning. Detta gör att läroböckerna i 

sig inte stimulerar eleverna till ett reflekterande och ett analyserande ställningstagande 

rörande Jesus utan detta får inhämtas genom annan undervisning. På dessa punkter är alltså 

inte 2010-talets läroböcker i någon högre utsträckning en produkt av sin samtid då de inte kan 

leva upp till styrdokumentens krav. Till denna diskussion kan det ändå tilläggas att dessa 

läroböcker inte genomgick en granskning av Läroboksnämnden (som avskaffades 1983)
118

 

vilket kan ha en viss påverkan på resultatet.   

 

En annan infallsvinkel är dock kunskapskraven där de uppsatta kraven för betyget E omsluts 

av begrepp såsom grundläggande, enkla och beskriva där läroböckerna faktiskt kan 

klassificeras som tillräckliga för att eleven ska uppnå detta betyg. Jesus liv beskrivs just på ett 

grundläggande och enkelt sätt i läroböckerna utan några större utvecklade resonemang om 

bland annat orsaker och konsekvenser eller något kritiskt reflekterande över de källor vi har 

att förlita oss på. De högre betygen C och A kräver dock att eleven ska förklara och visa på 

samband vilket leder till att läroböckerna behöver kompletteras med annan, mer analyserande, 

kunskapsinhämtning för att eleverna ska kunna uppnå dessa.
119

 Den genomgående 

uppmaningen i styrdokumenten att eleverna ska lära sig att analysera och reflektera kring 

religioner, livsåskådningar och sin egen identitet generar dock i en slutsats att 2010-talets 
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läroböcker, baserat på det som framkommer om Jesus liv, inte är en produkt av sin samtid i 

speciellt stor utsträckning.  

5.4 Förändringen över tid 

Undervisningen i skolan som berör religioner och livsåskådningar har förändrats nämnvärt 

under de dryga sextio åren som denna uppsats har behandlat. På 1950-talet hette ämnet 

kristendomskunskap, låg först av alla kursplanerna i U-55 och undervisningen var kraftigt 

kristendomscentrerad där tydliga instruktioner för vad som skulle behandlas i varje årskurs 

fanns. Jesus person och liv tilldelas en central roll i styrdokumenten då han är ett ständigt 

återkommande tema som undervisningen förväntas behandla. Detta framkommer också 

genom läroböckerna från detta decennium, som visar på en detaljerad redogörelse över Jesus 

liv där de olika skeendena ingående beskrivs och förklaras. Texterna framställs även på ett 

överlag klart normativt sätt där Jesus gärningar lyfts fram som de eftersträvansvärda. Kopplas 

detta till styrdokumentet visar det på att läroböckerna mycket riktigt följer de riktlinjer som 

satts upp gällande undervisningen. Detta tar sig bland annat uttryck genom att styrdokumentet 

kallar eleverna för lärjungar och betonar vikten av trygghet för eleverna, något som en 

normativ framställning av kristendomen troligen förväntades ge.  

 

Under 1980-talet läggs istället ett allt tydligare fokus på att undervisningen ska vara så 

objektiv som möjligt där eleverna samtidigt ska få en större frihet, än under 1950-talet, att 

själva få reflektera kring sina livsfrågor. Ämnet heter heller inte längre kristendomskunskap 

utan har bytt namn till religionskunskap, som mer neutralt ska behandla världens religioner 

och livsåskådningar. Detta decennium tilldelar dock inte ämnet lika mycket uppmärksamhet 

som det gjorde på 1950-talet vilket bland annat visar sig genom att ämnet nu är en del av de 

samhällsorienterade ämnena, med gemensam kursplan, där istället samhällskunskapen lyfts 

fram och får mer resurser och tid. I den faktiska undervisningen i religionskunskap är det 

fortsatt ett stort fokus på kristendomen, trots kravet på objektiviteten. Detta motiveras genom 

att kristendomen är den religion som påverkat och påverkar vårt land i störst utsträckning och 

av den anledningen bör den få ett ökat utrymme i undervisningen. Läroböckerna från denna 

tid visar dock på en framställning som, om än med några mindre undantag, objektivt försöker 

förklara Jesus liv och gärningar. Det läggs här också en större tyngd, än under 1950-talet, på 

att ge eleverna möjligheter till att själva få analysera och reflektera kring vem Jesus var och 

hur man kan koppla hans liv för 2000 år sedan till hur vi lever idag. Detta är också något som 

styrdokumentet, Lgr-80, betonar vilket gör att läroböckerna följer de riktlinjer som skolan har 

på ett mycket tydligt sätt. När det kommer till bedömandet av kunskaper saknar dock Lgr-80, 

likt U-55, kunskapskrav för varje betygssteg och av det skälet är det mer upp till den specifike 

läraren att till exempel avgöra i vilken utsträckning behovet av analysering och reflektering 

krävs för att uppnå ett visst betyg.   

 

I dagens styrdokument, Lgr-11, har religionskunskapen återgått till att ha en egen kursplan 

och i denna lyfts det fram att eleverna ska få kunskaper om dels kristendomen men också dels 
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övriga världsreligioner och livsåskådningar. Undervisningen ska också behandla religioner 

och livsåskådningar i ett komparativt- och ett kritiskt perspektiv, något som inte lika tydligt 

framgår i de tidigare decenniernas kursplaner. Det läggs också fortsatt ett stort fokus, likt 

1980-talet, på att eleverna själva ska få reflektera över sin identitet och livsfrågor. Dessa 

riktlinjer som undervisningen har idag speglar sig dock inte i speciellt stor utsträckning i 

läroböckerna. Dessa visar istället på en framställning som i huvudsak är konstaterande vilket 

således inte ger eleverna ingångar till att tänka analytiskt eller kritiskt på, i detta fall, Jesus liv. 

De ger av dessa anledningar heller inte eleven i någon större utsträckning underlag för att 

reflektera kring sin egen identitet. Det är nu också allt tydligare att undervisningen flyttats 

från ett klart kristendomscentrerat perspektiv till att istället inrikta sig på att ge en bredare bild 

av flera religioner och livsåskådningar. I styrdokumentet gör sig detta närvarande genom att 

enbart en av de sex punkterna i det centrala innehållet behandlar specifikt kristendomen. Detta 

speglar sig även i läroböckerna som visar på en än mer objektivare framställning av 

kristendomen än under 1980-talet. I både ämnets syfte och i de kunskapskrav som finns står 

det likväl att eleverna ska arbeta med begrepp såsom att analysera och reflektera och då inte 

lärobokstexterna om Jesus liv gör det måste undervisningen kompletteras av annat material 

för att täcka styrdokumentets krav.  

 

Ett intressant perspektiv är ändå att samtliga nio undersökta läroböcker från 1950-talet till 

idag redogör för i stort sett samma innehåll rörande Jesus liv (de enda större skillnaderna som 

går att uppmärksamma är att 1950-talets läroböcker fokuserar mer på Jesus mirakel, 1980-

talets på källkritiskt resonemang och 2010-talets på att lyfta fram kvinnorna betydligt mer) 

men att sidomfånget oftast avslöjar på vilket sätt detta framställs. 1950-talets läroböcker 

tilldelar betydligt större sidomfång till Jesus liv än vad 2010-talets gör, vilket gör att dessa 

böcker har större möjligheter att utveckla sitt resonemang till ett mer förklarande 

framställningssätt. Under samma tidsperiod har även styrdokumenten förändrats avsevärt 

vilket leder fram till följande slutsatser baserat på denna uppsats undersökning: 

 

- Under 1950-talet tilldelas ämnet ett stort utrymme där styrdokumentets krav på 

kristendomscentrerad undervisning återspeglas i de samtida läroböckerna genom en 

förklarande och normativ framställning.  

 

- Under 1980-talet tilldelas ämnet ett mer begränsat utrymme där styrdokumentets krav 

på en objektiv undervisning återspeglas i de samtida läroböckerna genom en 

förklarande och, i många fall, analyserande framställning.  

 

- Under 2010-talet tilldelas ämnet på nytt ett stort utrymme där styrdokumentets krav på 

en objektiv och reflekterande undervisning inte återspeglas i någon nämnvärd 

utsträckning i de samtida läroböckerna som istället har en klart övervägande 

konstaterande framställning.  
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Att fokus även har flyttats från ett kristendomscentrerat till ett mer allmänreligiöst perspektiv 

kan bero på att författarna har lättare att utgå ifrån och skriva om den kontext som råder i det 

samhälle de lever i, något som även Pääkkönen diskuterar.
120

 Det är således inte särskilt 

anmärkningsvärt att 1950-talets läroböcker ägnar en så pass övervägande del åt just 

kristendomen och Jesus medan samma ämnen tilldelas ett mer marginaliserat utrymme under 

2010-talet, eftersom samhället har förändrats under samma tid. Olsén skriver dock att 

kristendomen i de läroböcker hon studerat på 2000-talet fortsatt är dominerande då det är den 

religion som vårt land präglats mest av.
121

 Detta framkommer också i denna uppsats där 

läsaren fortsatt får en detaljerad bild av Jesus liv, trots att styrdokumenten inte kräver det. 

Framställningen av Jesus liv i läroböckerna har dock förändrats med åren till att numera 

inneha en mer sekulariserad och objektiv karaktär, jämfört med 1950-talets klart normativa 

framställning. Sveriges sekularisering har därför inte enbart påverkat kursplanens utformande 

utan även läroböckernas, som följer i samma spår. Dagens styrdokuments betoning på 

elevernas självidentitet tillsammans med läroböckernas uteblivande av normativa inslag 

rörande Jesus liv ger därför underlag till att konstatera att Selanders sekulariseringsteori är väl 

förenlig med de resultat som denna uppsats visar på. Uppsatsens rubrik, som ställer frågan om 

Jesus är en förebild eller en historisk person i skolans värld, där begreppet förebild är kopplat 

till mängden normativitet och begreppet historisk person till graden av objektivitet och 

källkritiska reflektioner, ger därför följande utveckling: 

 

- 1950-talets läroböcker framställer honom som en eftersträvansvärd förebild genom 

konkreta normativa inslag. 

 

- 1980-talets läroböcker framställer honom som en historisk person genom flertalet 

källkritiska inslag. 

 

- 2010-talets läroböcker framställer honom varken som en förebild eller en historisk 

person då bristen på både normativa inslag och källkritiska reflektioner gör hans 

karaktär mer odefinierad.  

 

Listan kan självklart byggas på i framtiden, för att få en än mer heltäckande bild av ämnet. 

Uppsatsen ska därför betraktas som en slags inledning på att se läroböcker i ett 

förändringsperspektiv och koppla dessa till framställningstyper och styrdokument. Som lärare 

är det nämligen av centralt värde att vi är medvetna om den tid vi lever i och vilka 

konsekvenser detta får på de läromedel vi faktiskt använder oss av i undervisningen. Det är 

också ofrånkomligt att ställa frågan: Hur ser läroböckerna ut om ytterligare 30 år, när vi 

troligtvis har andra styrdokument och är aktiva lärare? Det hoppas jag att framtida forskningar 

kan avslöja.  
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6. Sammanfattning  

Denna uppsats har undersökt vad tre läroböcker under varje valt årtionde: 1950-, 1980- och 

2010-talet i ämnet religionskunskap tar upp om Jesus liv samt hur detta innehåll framställs 

och sedermera har förändrats i takt med att Sverige under samma period blir mer och mer 

sekulariserat. Resultaten har därefter kopplats till samtidens styrdokument för att undersöka 

hur väl läroböckerna faktiskt motsvarar de krav som skolan satt upp angående 

religionskunskapsundervisningen. Metoden har varit av kvalitativ karaktär där samtliga 

lärobokstexter analyserats genom Ammerts analysschema och Selanders sekulariseringsteori 

för att det skulle vara möjligt att likvärdigt jämföra årtiondena med varandra.  

Resultatet visar bland annat att 1950-talets lärobokstexter om Jesus liv skildrar hans liv 

mycket detaljerat där ett relativt stort fokus läggs på hans mirakel. Framställningen är både av 

förklarande och av normativ karaktär vilket är helt i enlighet med styrdokumentet som 

tydliggör att undervisningen ska vara just kristendomscentrerad. 1980-talets styrdokument 

lägger istället större vikt på en skolgång där övriga världsreligioner samt elevens 

identitetsskapande också ska tilldelas ett stort utrymme. Läroböckerna från detta årtionde 

följer till stor del samma utveckling genom att de nu skildrar Jesus liv både mer objektivt men 

också mer analyserande och reflekterande. Ännu tydligare spår av sekulariseringen finner vi i 

dagens styrdokument och läroböcker, som inrymmer ytterst få normativa inslag. Jesus liv 

återges dock fortsatt relativt ingående, trots att styrdokumentet inte kräver det, vilket leder till 

att läroboksförfattarna själva finner Jesus liv viktigt för undervisningen. Framställningen i 

läroböckerna är dock främst av konstaterande karaktär vilket inte återspeglas i 

styrdokumenten som istället betonar att undervisningen genomgående ska ha inslag av 

analysering och reflektering då ett stort fokus ska läggas på elevens identitetsskapande. 

Resultatet är därför väl förenligt med Selanders sekulariseringsteori, som visar på ett samband 

mellan mängden normativa inslag i religionskunskapsundervisningen och graden av 

sekularisering i landet. Uppsatsen kan därför med fördel ses som ett diskussionsunderlag för 

lärare angående deras förhållande till läroböcker i undervisningen. 
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Bilaga Ammerts analysschema 

 

Framställningstyp: Vad läroboken förmedlar: Svarar på följande fråga från 

läsaren: 
Konstaterande Redovisning, bekräftelse, fakta Vad är? Vem är? Vad hände? När? 

Hur mycket? Hur ofta? 

Förklarande Förklaring, beskrivning, bakgrund, 

konsekvens 

Vad betyder det? Hur gick det till? 

Vad beror det på? Vad hände 

sedan? 

Reflekterande/analyserande Anknytning till läsaren, hennes 

erfarenheter och förkunskaper. 

Kopplingar till parallella 

sammanhang, teoretiska begrepp 

eller modeller 

Hur kan jag förstå det? Vad kan det 

jämföras med? Varför resonerar 

man så? Vad kunde ha hänt 

annars? 

Normativ Explicit eller implicit värdering, 

tolkar och bedömer åt läsaren. Ger 

utsagor om gott-ont, rätt-fel. 

Är det bra eller dåligt? Vilka var de 

goda? Hur ska man 

göra/vara/tänka? 
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