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Abstract 

Titel: Textbook analysis – Christianity in textbooks for upper secondary school 

Language: Swedish  

Keywords: Textbooks, Christianity, regulatory documents, school, religion  

 

In 1962 the Swedish school curriculum changed from referring to Christianity to speaking of 

religious studies. But the newest regulatory documents from 2011 still separate Christianity 

from other religions, which shows a clear difference between Christianity and other religions 

where Christianity is considered to be more important. 

This study focus on how Christianity is described in eight different textbooks in religion for 

upper secondary school. The textbooks are written from 1994 to 2014, so the textbooks are 

written to comply with three different regulatory documents, which can explain some 

differences between them.  The essay also looks at two books used by two different religious 

denominations, the Church of Sweden and the Pentecostal church. The main purpose here is 

to see how the two differ from each other and from the school textbooks.  

Christianity is described in different ways and the books focus on different things despite the 

fact that they are all used for secondary school. Aspects of Christianity that have big focus in 

one textbook are barely mentioned in another. What all eight of them have in common is how 

little space the Orthodox Church is given. Differences between school textbooks and 

denominational textbooks are noticeable. Denominational textbooks do not tell the reader 

about Christianity, like school textbooks do, they tell the reader how to be a Christian and 

what that means.  
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1.Inledning 

När jag var ute på min verksamhetsförlagdautbildning (VFU) och planerade mina lektioner 

hade jag som utgångspunkt att se över de läroböcker skolan hade i mitt ämne, 

religionskunskap. Läroboken var en måttstock för mig i min planering i vad som ska ta plats i 

undervisningen. Något som dock blev tydligt för mig ganska snabbt under min VFU-period 

var att de tre läroböcker skolan använde (klasserna hade olika läroböcker) skilde sig avsevärt 

mycket i omfång på fakta de presenterade, även då böckerna skrev om samma religion och 

riktade sig till samma åldrar, årskurs 7-9.  

I den här studien görs en läromedelsanalys mellan åtta olika läroböcker där fokus ligger på att 

titta på kristendomen. Hur presenterar respektive lärobok kristendomen? Områden som 

kommer att studeras är heliga skrifter, inriktningarna, treenigheten och väckelser och 

frikyrkor. Kristendomen är den största religionen i världen och den religion som är störst i 

Sverige. Att kristendomen därmed får ta plats i skolans religionsundervisning och i 

läromedlen är inte anmärkningsvärt.  

Denna läromedelsanalys skiljer sig från andra läromedelsanalyser då det även görs en 

jämförelse mellan de läromedel som används i religionsundervisningen i skolan och de 

material/läromedel som samfunden använder i sin undervisning i den kristna tron i sina 

bibelskolor och ungdomsgrupper. Finns det några skillnader mellan skolans läromedel och 

samfundens läromedel?  

Antalet läromedel i landet är många och utgivningsåren likaså. Att uppdatera skolans 

läromedel i takt med nya läroplaner är inte alltid möjligt. Det finns ingen statlig 

läromedelsgranskning i Sverige, det är förlagens ansvar.
1
 I lgr11, vilken är den senaste 

läroplanen, står det specifikt för religionsämnet att man ska beröra centrala tankegångar och 

urkunder för kristendomen och dess tre olika inriktningar.
2
 Det läggs därmed ett tydligt fokus 

på kristendomen i skolans religionsundervisning. Likaså ska undervisningen ge plats åt 

kristendomen i Sverige.
3
 

Läroböckerna som idag används i skolornas religionsundervisning skiljer sig åt. Samtidigt 

                                                             
1 Carlsson 2011:24 
2
 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap 

13/1-16  
3 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap 
13/1-16 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
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som alla elever runt om i landet läser samma ämne, religionskunskap 7-9, tilldelas de olika 

typer av läromedel med olika fakta. En del av böckerna är väl detaljerade medan andra håller 

sig mer kortfattat.  

1.1 Disposition  

Studiens struktur och uppbyggnad kommer att presenteras här. Kapitel 1, uppsatsen inledande 

kapitel där uppsatsen syfte och den frågeställning som ska besvaras i uppsatsen presenteras. 

Kapitel 2, där valet av metod för studien redogörs samt vilket material som ligger till grund 

för studien. Här presenteras också valet av teori. Kapitel 3 är tidigare forskningskapitlet där 

delvis andra uppsatser om läromedelsanalyser presenteras. Kapitel 4 är studiens 

bakgrundskapitel. Här finns de läroplaner som de läroböcker som studien bygger på är skrivna 

inom. Kapitel 5 presenterar mitt resultat och analys av läroböckerna som ligger till grund för 

studien. I kapitel 6, diskussionskapitlet, diskuterar jag mitt resultat med hänvisningar till mitt 

syfte, teori och tidigare forskning.  Kapitel 7, uppsatsens sista kapitel sammanfattar uppsatsen. 

Här presenteras även slutord med mina egna tankar.  

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur kristendomens heliga skrifter, inriktningar, 

treenigheten samt väckelser och frikyrkor presenteras i skolans läromedel. Dessa läromedelen 

ska sedan jämföras med de läromedel som används i 

ungdomsverksamheterna/ungdomsgrupperna för samma åldrar i två olika religiösa 

församlingar, en tillhörande Pingstkyrkan och en Svenska kyrkan. Åtta olika läroböcker för 

årskurs 7-9 i religionskunskapsämnet studeras. Läroböckerna är utgivna olika år och under 

olika läroplaner, men är fortfarande aktuella då de fortfarande används i 

religionsundervisningen.  

1.3 Frågeställning 

 Hur presenteras kristendomen i olika läroböcker för skolan rörande heliga skrifter, 

inriktningarna, treenigheten och väckelser och frikyrkor? 

 Vilka skillnader finns mellan skolans undervisningsmaterial och de 

undervisningsmaterial som samfunden använder?  
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När jag skriver läroböcker menar jag skolan och samfundens läroböcker som valts ut för den 

här studien. Böckerna presenteras i metod och material kapitlet 2.2. 

.  
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2. Metod, material och teori 

I följande kapitel presenterar och diskuterar jag den metod som används vid den här studien. 

Jag presenterar även det material som ligger till grund för min läromedelsanalys samt valet av 

de läroböcker som studien bygger på. Den teori som studien bygger på kommer också att 

redogöras för här.  

2.1 Metod 

Den här studien utgår ifrån en kvalitativ textaanalys. I studien var det innehållet i läroböcker 

som skulle studeras och analyseras. Noggrann läsning av läroböckerna var därmed en 

nödvändighet vilket resulterar i valet av en kvalitativ textanalys. Jag har använt mig av 

Metodpraktikan- konsten att studera samhälle, individ och marknad. Med en kvalitativ 

textanalys är det helheten i texten, eller de delar som är centrala för forskaren, som är viktigt 

medan det är summan av delarna som blir centralt vid en kvantitativ.
4
 I den här studien var det 

av intresse att studera helheten i texterna. Precis som i all forskning börjar textanalyser med 

att man har en övergripande frågeställning.
5
 Det går att urskilja två huvudtyper av 

textanalytiska frågeställningar för att illustrera vilket användningsområde metoden har. Det är 

frågeställningar som handlar om att systematisera innehållet i de texter som används i studien, 

och frågeställningar som handlar om att innehållet i texterna kritiskt granskas.
6
 Det som görs i 

den här uppsatsen är att innehållet i texterna kritiskt granskas. Filosofen Mats Furberg har 

fångat det centrala tillvägagångssättet av användandet av en kvalitativ textanalys. Texterna 

ska läsas aktivt och frågor ska ställas till texten för att se om texten eller man själv kan 

besvara frågorna.
7
  

Med en kvalitativ textanalys går man igenom det material man vill studera genom noggrann 

läsning av materialet i sin helhet eller olika delar. I det här fallet lästes heliga skrifter, 

inriktningarna, treenigheten och väckelser och frikyrkor. Övriga avsnitt av kristendomen har 

inte lästs då de inte är relevant för analysen. Jag valde att analysera dessa delar av 

kristendomen därför att heliga skrifter, inriktningarna och treenigheten är centrala delar av 

kristendomen. Medan väckelser och frikyrkor inte alltid känns lika självklara i 

                                                             
4
 Esaiasson 2012:210 

5 Esaiasson 2012:217 
6 Esaiasson 2012:211 
7 Esaiasson 2012:210 
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religionsundervisningen av kristendomen utan dessa valdes mer av ett personligt intresse. 

Gällande analysen av samfundens böcker har dessa först lästs i sin helhet, därefter har utvalda 

delar lästs mer noggrant. De delar som lästs mer noggrant var de delar som gick att koppla till 

heliga skrifter, inriktningarna, treenigheten och frikyrkor och väckelserörelser. Anledningen 

till att jag läste hela Con dios(Svenska kyrkan) och Vägens folk(Pingstkyrkan) var att 

uppbyggnaden av dessa böcker skiljer sig från skolans läroböcker och materialet jag sökte 

efter var mer utspritt.  

2.2 Material och urval 

Materialet jag använt mig av består av åtta olika läromedel för religionskunskapsämnet. 

Böckerna är utgivna olika år och från olika förlag. En del av böckerna är uppdelade i tre olika 

böcker, de vill säga en bok för årskurs 7 den andra för årskurs 8 och den tredje för årskurs 9 

medan andra böcker har allt undervisningsmaterial samlat i en och samma bok, ingen 

uppdelning av årskurser är aktuell i dessa. Böckerna jag valt att jämföra med varandra är: 

 Religion 7-9 utkik, Olofsson, Hans & Uppström, Rolf, från Gleerups 2014 

 SO Direkt 3, Religion, Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, från Bonniers förlag 2005 

 SO Direkt 2, Religion, Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, från Bonniers förlag 2004 

 Religion- ämnesboken, andra upplagan, Berlin, Ingrid & Ring, Börge, från Liber 2003 

 Religion A Del 1, Olofsson, Hans & Uppström, Rolf, från Gleerups 2002 

 Religion A 6-9, Molund, Mats, från Interskol AB 1998 

 Religion och Liv 7, SOL 2001, Berg, Leif & Husén, Lennart ,från Natur och kultur 

1994 

 Religion och liv 8, SOL 3000, Berg, Leif, från Natur och kultur 1994 

Från samfunden studeras två böcker som sedan är tänkta att jämföras med skolans läroböcker. 

Böckerna som representerar samfunden är: 

 Vägens folk – en resa genom kristen tro, Kurtin, Skander & Sternegård, Magnus, från 

Marcus förlag 2011 
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 Con Dios, Reftel, Johan & Reftel, Kristina, från Argument förlag AB, 2009 

Valet av läromedlen som analyserats blev i viss mån ett bekvämlighetsval då jag hörde av mig 

till bekanta som arbetar som lärare på olika skolor i kommunen jag själv bor i. Jag hade även 

kontakt med den skola jag tidigare haft min VFU-period i och fick därmed tillgång till de 

material jag själv använt i skapandet av min egen undervisning under den aktuella VFU-

perioden.  Då personerna jag kontaktat gett mig läroböcker som deras arbetsplats använder 

blev alla läromedel aktuella då de fortfarande används i undervisningen, oavsett utgivningsår. 

Jag behövde då inte känna osäkerhet ifall läroböckerna var för gamla för analysen eftersom de 

fortfarande är aktuella som läromedel i skolorna. Av de skolor jag fick låna läroböcker av 

menade man att samma religionsbok inte användes i alla klasser utan skolan hade några olika 

böcker som de använde sig av i religionsundervisningen. Vissa böcker användes som ett 

komplement till någon annan religionsbok eftersom en del av böckerna saknar en del 

betydande fakta. Av de läroböcker jag fick låna var det enbart en bok som användes av två 

olika skolor(Religion och liv för årskurs 7 och 8 från 1994), annars hade skolorna olika 

läroböcker.   

De material jag valt att använda mig av från församlingarnas ungdomsgrupper och bibelskolor 

var det material de använde för tillfället i sina verksamheter. Jag hörde av mig till 

ungdomsledarna för församlingar i Svenska kyrkan respektive pingstkyrkan och frågade vilka 

böcker de använde sig av. Ledarna för dessa grupper var båda noga med att poängtera att 

utöver de material jag fick ta del av, och även deras ungdomar, var inte allt material som 

användes i deras möten. Ledarna menade att de även använde egna livserfarenheter som en 

del av ett material, ett material som jag därmed omöjligt kunnat ta del av. Ledarna sa även att 

de ibland, beroende på situationen, använde Bibeln som komplettering till det ”vanliga” 

materialet. Att studera Bibeln har jag dock valt att avstå ifrån i jämförelsen utan lägger fokus 

på de böcker jag fått ta del av som används utöver Bibeln.  

Då läroböckerna är utgivna olika år och därmed skrivna inom ramarna för olika kursplaner, 

såg jag det som nödvändigt att ta med de kursplaner vars ramar läroböckerna är skrivna inom. 

Läroplanerna och kursplanerna skiljer sig åt. Det fanns därför möjlighet att även läroböckerna 

skulle skilja sig åt eftersom de haft olika ramar att följa. Dessa presenterar jag i 

bakgrundskapitlet.  
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2.3 Teori 

Eftersom studien bygger på att studera hur kristendomen presenteras i läroböckerna samt 

jämföra dessa med läroböcker som används i samfunden var en närmare presentation av 

sekulariseringsteorin angelägen.  

Förhållandet mellan religion och sekularisering har diskuterats livligt. Sekularisering kan 

skifta i betydelsen. En av de vanligaste förklaringarna av begreppet är, att religion betyder allt 

mindre för allt fler människor och inom allt fler samhällsområden.
8
 Kerstin von Brömssens 

avhandling, Tolkningar, förhandlingar och tystnader- Elevers tal om religion i det 

mångkulturella och postkoloniala rummet, handlar om hur elever talar om religionerna och 

hur detta kan skilja sig åt beroende på etnisk tillhörighet. Där avhandlas ett avsnitt med fokus 

på sekulariseringsteorier, där det står att Sverige ses som ett av världens mest sekulariserande 

länder. Att människor därmed inte skulle vara intresserade av religiösa och existentiella frågor 

stämmer inte enligt Von Brömssen. Intresset för vad som kallats traditionella religiösa 

förhållningssätt har visserligen minskat. Religionen har blivit en privatsak. Att tillhöra en 

kyrka utan att nödvändigtvis tro kan beskriva svenskens religiösa inställning.
9
   

Begreppet sekularisering kan få olika betydelse beroende i vilket sammanhang det används. I 

det akademiska sammanhanget används begreppet för att religionen på olika sätt blir mer 

marginell och i och med detta får en mindre betydelse. Religionen har förlorat mycket av sitt 

inflytande över samhällets olika system. När ett samhälle får tillgång till många alternativa 

livåskådningar leder detta till en påträngande tanke att vi valt Gud och inte tvärtom. Det blir 

svårt att driva igenom en religiös disciplinering uppifrån i ett demokratiskt samhälle, vilket 

resulterar i att det religiösa måste väljas och i ett sådant val väljs oftast det religiösa bort.
10

 

Religionens roll och inflytande anses ha minskat i västvärlden på flera plan, inom institutioner 

men även för den enskildes handlingar och uppfattningar. Von Brömssen nämner Wallis och 

Bruce som diskuterar teorier gällande samhällets sekularisering. De menar att 

sekulariseringen är svar på social differentiering, samhällsbyggande och rationalitet.
11

 Med 

den sociala differentieringen har det utvecklats fler och mer specialiserade roller och 

institutioner för att hantera människors skilda behov. Tidigare hade religiösa institutioner ett 

                                                             
8
 Von Brömssen 2003:47 

9 Von Brömssen 2003:55 
10 Furseth & Repsatd 2005:120 
11 Von Brömssen 2003:48 
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omfattande arbete att ta hand om bland annat skolundervisning. I takt med modernisering 

tilldelas de olika uppgifterna, som undervisning, till olika institutioner. En konsekvens av 

detta blir då att det inte går att upprätthålla en gemensam världsbild i samhället.
12

 Brömssen 

skriver, att vara religiös är ett grundläggande drag hos människan; det var inte människan som 

sekulariserades utan det västerlänska samhället.
13

 Att vara religiös i dagens samhälle gestaltar 

sig dock annorlunda i det samhälle vi livet i idag. I de flesta samhällen idag får individer fritt 

välja huruvida de vill ansluta sig till en religiös gemenskapsform och i så fall vilken.
14

  

Sekulariseringsteorin kan förklara eventuella skillnader mellan läroböckerna, då läroböckerna 

är utgivna olika år och under olika läroplaner, men även eventuella skillnader mellan skolans 

läromedel och samfundens läromedel. Ju mer samhället moderniseras desto mer sekulariseras 

det, vilket kan förklara skillnader mellan gamla och nyare läroböcker. Den sekulära skolan har 

annat mål med religionsundervisningen än vad kyrkorna har. Den sekulära skolan ska inte 

övertyga elever om sanningen i någon religion. Det är därmed troligt att de finns skillnader 

mellan hur skolan presenterar kristendomen och hur samfunden presenterar kristendomen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Von Brömssen 2003:49 
13 Von Brömssen 2003:49 
14 Von Brömssen 2003:53 



      
  Kandidatuppsats  Dijana Protic 

 

12 
 

3. Tidigare forskning 

Malin Löfstedt skriver i sin bok Religionsdidaktik från 2011 om hur undervisningen av 

religionsämnet bör se ut. I det inledande kapitlet skriver hon om kristendomens särställning i 

skolan. Samhället förändras och därmed behöver också skolans kursplaner ändras med jämna 

mellanrum för att passa in i samhället som det ser ut. 2009/2010 var det dags att än en gång 

göra detta. Skolverket samlade då in en så kallad expertgrupp på området, vilka var 

verksamma lärare och ämnesexperter på området. I slutresultatet av det som kom att bli lgr11 

betonar man kristendomen. Löfstedt tar som exempel upp att man formulerade om texten. 

Istället för att skriva i världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och 

buddhism, skrev man i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, 

hinduism och buddhism. Detta menar Löfstedt blev en tydlig markering av skillnaden mellan 

oss, kristna, och de andra, muslimer, buddhister osv. att man betonar att kristendomen på 

något vis blir viktigast.
15

 

I Att spegla världen skriver David Whitling och Malin Kågerman Hansén att den 

grundläggande tanke som måste tas hänsyn till när ett läromedel skapas är att läromedlet i sig 

måste vara skräddarsytt till de elever som ska använda det. Eleverna måste kunna förstå vad 

som står i läroböckerna, man måste alltså möta eleverna där de står, åldersmässigt, 

ämnesmässigt och språkmässigt är några av faktorerna att ta hänsyn till. Ämnesplanerna från 

skolverket ger i varierad utsträckning information om vad det är som ska ingå i de olika 

ämneskurserna. Likaså säger betygskriterierna en del om vad eleverna ska kunna.
16

  

Niklas Ammert har i Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, listat tre 

perspektiv gällande läroboksforskningen, processuellt perspektiv, strukturellt perspektiv och 

funktionellt perspektiv. Det strukturella perspektivet, menar Ammert, är det perspektiv som 

används mest i läromedelsforskning.
17

 Denna typ av forskning belyser vad som påverkar 

lärobokens tillkomst och utformning. Författarna till böckerna är främst lärare och, enligt de 

själva, till stor del styrda av läroplaner, kursplaner och läromedelsgranskning.
18

  

                                                             
15

 Löfstedt 2011:11 
16 Ammert 2011:90 
17 Ammert 2011:28 
18 Ammert 2011:30 
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Marie Carlsson och Kerstin von Brömssen har skrivit Kritisk läsning av pedagogiska texter. 

Genus, etnicitet och andra kategorier, där de bland annat tittar på forskning av läromedel. De 

nämner att läromedelsforskning har ett växande intresseområde nationellt sätt där forskare 

slagit sig samman för att göra större jämförande studier över nationsgränserna. Forskning 

kring läromedel har blivit ett område som tilldrar sig allt större intresse.
19

 Det finns forskare 

som hävdar att det råder en pedagogisk norm i Sverige där undervisningen är läroboksstyrd. 

Även om läroboken fyller en viktig funktion i undervisningen bromsas den pedagogiska 

utvecklingen av den. Undervisningen skulle bli mer elevcentrerad om läraren inte använde 

läroboken. Även om det finns kritiska röster spelar läroboken en stor roll i undervisningen.
20

 

Läraren planerar och utformar undervisningen efter läroboken och dess struktur. Forskning 

visar hur de olika lärarstilarna avgör hur undervisningen blir, och inte själva boken. Det är 

dock upp till läraren hur den väljer att använda och diskutera det som boken erbjuder. En och 

samma lärobok kan därmed användas på olika sätt.
21

  

Kjell Härenstam har i sin forskning, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs 

i ett urval av läroböcker, granskat i vilken mån läroböckerna följer läroplanerna. Han menar 

att det finns en problematik för läroböckerna att på ett så bra sätt som möjligt presentera en 

religion. Enligt Härenstam är det svårt att med lärobokens få sidor ge en rimlig presentation 

av en världsreligion.
22

  

Att göra läromedelsanalyser är vanligt förekommande och frågeställningarna är många. 

Mikael Pääkkönen skriver i sitt examensarbete om kristendomen i läromedel på högstadiet, en 

uppsats med fokus på hur de olika inriktningarna i kristendomen får ta plats. I sin studie betar 

han av varje inriktning innehållsmässigt och antal sidor. Att antalet sidor skiljer både 

läroböckerna åt men också mellan inriktningarna tar han fasta på. Den ortodoxa inriktningen 

är den av kristendomens tre inriktningar som tar upp minst sidor i läroböckerna.
23

 Av de 

läroböcker Pääkkönen analyserat går det att se att den katolska inriktningen är den som får 

störst utrymme, vilket han motiverar med att den katolska inriktningen var den första i 

kristendomen. Han kommer också fram till att den ortodoxa inriktningen framställs som något 

                                                             
19 Carlsson & Von Brömssen 2011:24 
20 Carlsson & Von Brömssen 2011:29 
21

 Carlsson & Von Brömssen 2011:31 
22 http://docplayer.se/5317821-En-granskning-av-hur-religion-trosuppfattning-framstalls-i-ett-urval-av-
larobocker.html 24/4- 16 
23Pääkkönen, Mikael 2011 

http://docplayer.se/5317821-En-granskning-av-hur-religion-trosuppfattning-framstalls-i-ett-urval-av-larobocker.html
http://docplayer.se/5317821-En-granskning-av-hur-religion-trosuppfattning-framstalls-i-ett-urval-av-larobocker.html
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annorlunda i jämförelse med den katolska och protestantiska inriktningen. Ett problem som 

kan uppstå när man i läroböckerna skriver mindre om den ortodoxa kan ske i klasser där den 

ortodoxa inriktningen är normen. Pääkkönen menar då att dessa elever kan se sin religion som 

mindre viktig.
24

  

Erika Johansson, vid Göteborgs universitet, har även hon gjort en läromedelsanalys med 

fokus på kristendomen. Hon menar, precis som Löfstedt, att kristendomen har en särställning 

gentemot de andra religionerna. Hon hänvisar till hur man i styrdokumenten särskriver 

kristendomen från de andra religionerna samt att kristendomen är den religion som redogörs 

på flesta sidor i samtliga läromedel hon studerat, detta oavsett om läroboken är skriven 1980 

eller 2010.
25

 

Anton Johansson gjorde 2015 en läromedelsanalys, Jesus – en förebild eller historisk person i 

skolans värld? En komparativ studie om hur tre decenniers läroböcker i religionskunskap 

förändrat framställningssättet av Jesus liv, vid Linnéuniversitetet där fokus var riktat på 

kristendomen och hur Jesus liv skildras i läroböckerna. Han har i sin studie tittat på 

läroböcker från 50-talet och framåt. Det som framkommer i hans resultat är att Jesus liv 

presenteras i olika utsträckning i läroböckerna. Johansson har använt sekulariseringsteorin 

som Sven-Åke Selander presenterar i Undervisa i religionskunskap, där man ser ett tydligt 

samband mellan sekulariseringen i samhället och utformningen av läroplanerna, som i sin tur 

speglas i läroböckerna.
26

 Något som dock ses som intressant i hans resultat är att i de nyare 

läroböckerna som är skrivna under en läroplan som inte betonar vikten av Jesus liv i 

styrdokumentet ändå lägger stor vikt vid detta.  Detta menar Johansson är ett tecken på att 

författarna till böckerna anser att Jesus liv är viktigt för religionsundervingen om 

kristendomen.
27

  

Likt tidigare arbeten som gjorts med läromedelsanalyser har även min forskning tittat på 

kristendomen. Det som blir unikt för mitt arbete blir studiet av heliga skrifter, inriktningarna, 

treenigheten och frikyrkor och väckelsers framställning i skolans läroböcker. Det som görs i 

detta arbete, vilket sticker ut från tidigare forskning och därmed blir ett nytt bidrag till 

läromedelsanalyser, är en jämförelse mellan skolans läromedel och de läromedel som används 

                                                             
24

 Pääkkönen, Mikael 2011 
25 Johansson, Erika 2014   
26 Johansson, Anton 2015 
27 Johansson, Anton 2015  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36217/1/gupea_2077_36217_1.pdf


      
  Kandidatuppsats  Dijana Protic 

 

15 
 

i samfunden. Samfunden representeras här av Svenska kyrkan och Pingstkyrkan. Det blir en 

ny synvinkel på fenomenet läromedelsanlyser då det i den här studien plockas in läromedel 

från andra aktörer utöver skolan. Jag kan inte hitta någon tidigare forskning där en jämförelse 

av hur kristendomen presenteras av skolans läromedel och samfundens läromedel har gjorts.  
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4. Bakgrund 

Från kristendomsundervisning till religionsundervisning, så har utvecklingen i den svenska 

skolan sett ut gällande religionsämnet. Från att lära ut i till att lära ut om. I det här fallet 

slutade skolan att lära ut i kristendom och istället lära ut om kristendomen, samt övriga 

världsreligionerna och livsåskådningar. 1951 fick Sverige en religionsfrihetslag, vilket går att 

se som en milstople i den religiösa utvecklingen. Redan sedan mitten av 1800-talet hade 

samhälle och kyrka gått skilda väger inom olika områden i Sverige, men 

religionsundervisningen hade en fortsatt konfessionell inriktning, då man ansåg att det var ett 

självklart mål för skolan att barnen uppfostrades i kristendom.
28

 I och med religionsfriheten 

stod man inför ett problem, hur skulle man göra med kristendomsundervisningen? Det hade 

varit enklast att skilja skola och kristendomsundervisning åt, men samhället dominerades av 

kristendomen då de flesta ungdomar var kristna, på papperet. Med åren bestämde man sig 

ändå för att ändra på kristendomsundervisningen, vilket inte minst märktes i namnbytet som 

skedde. 1962 hette ämnet kristendomskunskap, vilket sedan ändrades 1969 till 

religionskunskap. En diskussion har förts att namnet borde bytas ut, i vart fall för 

gymnasieskolan, då man anser att något i stil med livsåskådningskunskap hade varit ett 

lämpligare namn med tanke på innehållet i undervisningen.
29

 1962 års läroplan betonade 

innehåll som bibelkunskap, den kristna tros- och livsuppfattningen samt andra 

livsuppfattningar, kyrkohistoria och samfundskunskap. Läroplanen 1980, vilken redogörs mer 

ingående längre fram, betonade även den Bibeln och kyrkokunskap men också 

religionshistoria, livsfrågor, tro och etik.
30

  

1969 fick den svenska grundskolan fick en läroplan, Lgr 69, som kom att påverka 

religionsundervisningen.  I och med att läroplanerna ändras sker också en ändring av 

läroböckerna och hur de presenterar de religioner och andra centrala delar för religionsämnet. 

Sven Hartman, professor vid Stockholms universitet, skriver att under 1900-talets första hälft 

fanns som mål att fortplanta en given religiös och kulturell tradition, men efter 1969 var det 

den enskilde elevens personliga utveckling som var det huvudsakliga målet att sträva mot.
31

 

Ett krav om enklare kristendomsundervisning, från den objektiva religionsundervisningen 

                                                             
28

 Selander 1993:9 
29 Selander 1993:11 
30 Selander 1993:15 
31 http://www.flr.se/tidningar/rol-0904.pdf 24/1-16 

http://www.flr.se/tidningar/rol-0904.pdf
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ville man tillbaka till en konfessionell kristendomsundervisning. Hartmans slutsats är att 

återgå till detta, i vårt idag sekulariserade och mångkulturella samhälle är dock en omöjlighet. 

I dagens samhälle är det kyrkans uppgift, inte skolans, att erbjuda för den som vill en 

konfessionell trosundervisning.
32

  

Sten Ekstrand skriver att kristendomen måste ses som en helhet. Med detta menas en 

sammanhängande livstolkning som täcker hela livssynen hos en människa. På grund av detta 

är det nödvändigt att göra en systematisk framställning av kristendomen.
33

  

4.1 Lgr80 

Det är skolans ansvar att fostra eleverna. Därför ska skolan aktivt och medvetet påverka samt 

stimulera eleverna till att vilja omfatta grundläggande demokratiska värderingar. Samhällets 

uppgift är att skapa fria och självständiga människor. Skolan får en viktig uppgift att skapa 

jämställdhet mellan män och kvinnor.  

I lgr80 skulle Bibeln vara i centrum för elevens fortsatta kunskapsutveckling inom den kristna 

religionen. Det är även kristendomen som betyder mest för att förstå kristnas kultur. Likaså 

ska andra religiösa traditioner och livsåskådningar också få ta plats på så vis att de ska kunna 

jämföras med vårt kristna arv, speciellt fokus ligger på det värdefulla religiösa arv som många 

invandrare för med sig från sina kulturer.  För årskurs 7-9 skall följande områden finnas med i 

religionsundervisningen:  

 Livsfrågor, tro och etik: Undervisningen ska handla om hur olika uppfattningar styr 

våra handlingar och ställningstaganden i livsfrågor som vi ställs inför i livet. 

Undervisningen ska knytas an till elevernas egna erfarenheter, aktuella händelser och 

företeelser kopplat i nutid.  

 Bibelkunskap: det gamla och nya förbundet, den urkristna förkunnelsen, Bibelns 

tillkomst och inspirationskälla.  

 Kyrkokunskap: väckelserörelserna, katolska kyrkan, gudstro i modern tid, mission och 

u-landshjälp.  

                                                             
32 http://www.flr.se/tidningar/rol-0904.pdf 24/1-16 
33 SO-Rapport nr 1993:03 Ekstrand, Sten 1994:6  

http://www.flr.se/tidningar/rol-0904.pdf


      
  Kandidatuppsats  Dijana Protic 

 

18 
 

 Religionshistoria: hinduism, buddhism, judendom, islam och naturfolkens religioner.  

 Andra livsåskådningar än de religiösa, som marxism och humanism
34

 

4.2 Lpo94 

I Lpo 94 prestenteras olika mål för skolan att eftersträva i vilken kunskap eleverna ska ha fått 

i skolundervisningen. Eleverna ska med hjälp av undervisningen i skolan delvis utveckla sin 

förmåga att göra samt uttrycka medvetna etiska ställningstaganden som grundar sig på egna 

erfarenheter och kunskaper.
35

 Vad gäller målen att sträva emot är dessa mål som bygger på 

själva lärandet, sättet att lära sig på samt en form av personlig utveckling för eleverna. Målen 

att sträva efter är till exempel att lära sig att lyssna, diskutera och kommunicera på olika 

språk, men också att utveckla en tillit till sin egen förmåga och nyfikenhet och lust att lära.
36

 

Gällande de mål att uppnå i grundskolan presenteras 16 punkter för detta, varav en punkt 

direkt går att koppla till religionskunskap:  

 har utvecklat förståelse för andra kulturer.
37

 

Av de resterande 15 punkter av mål går vissa att koppla till religionskunskap men ingen av 

punkterna riktar sig specifikt till enbart religionskunskap.  

I lpo94 finns kursplanen för religionskunskap. Där presenteras mål att sträva mot, ämnets 

uppbyggnad och karaktär, mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

och Betyg och bedömning. I kursplanen finns det tre punkter som eleverna ska ha uppnått 

efter årskurs nio:   

• Eleverna ska kunna, utifrån vardagliga situationer, samtala om och reflektera, ur ett 

personligt perspektiv, kring frågor som handlar om livsåskådningar och etik och tro.  

• Eleverna ska kunna återberätta några bibliska berättelser samt några andra 

religioners berättelser. Eleverna ska också kunna berätta om kristna, men också 

andra religioners traditioner, och vad de betyder för dem som brukar dem. 

                                                             
34

 Skolöverstyrelsen Läroplan 1980:128 
35 Lpo94:8 
36 Lpo94:8 
37 Lpo94:10 
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• Eleverna ska kunna samtala om varför människor tänker som de gör kring frågor om 

livet utifrån deras religion och livsåskådning.
38

 

Följande fem mål ska eleverna ha uppnått när de slutför årskurs nio:  

• Eleverna ska kunna reflektera över livsfrågor, religiösa och viktiga frågor. Detta är 

något som eleverna ska formulera sig kring och som är viktiga frågor för dem.  

• Eleverna ska, med utgångspunkt från Bibeln, ha kunskaper om den kristna tron och 

dess livsuppfattningar.  

• Utifrån högtider, kyrkor, symboler och gudstjänst ska eleverna ha kunskaper om 

kristendomens traditioner 

 Eleverna ska ha känna till de stora världsreligionernas tro och deras syn på livet. 

Eleverna ska också kunna urskilja myter och föreställningar, utifrån olika religioner 

och tider, som är kännetecken för den religionen.  

• Det sista målet är att eleverna ska känna till livssynens grundtankar hos en icke-

religiös.
39

 

Av de fem punkter ovan riktar sig punkt två specifikt till kristendomen.  

4.3 Lgr 11 för grundskolan 

I skolverkets läroplan som skrivs om 2011 radas mål upp för hur skolundervisningen i den 

svenska skolan ska se ut i utformning och innehåll. Skolan ska ge kunskap som är nödvändig 

för varje individ och samhällsmedlem, vilket ska ske med en strukturerad undervisning ledd 

av en lärare.
40

 

Lgr11 presenterar 16 mål med undervisningen i skolan vilka berör samtliga ämnen i skolan 

varav två särskilt går att knyta an till religionsämnet: 

 har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, 

                                                             
38 Skolverket 1994 
39 Skolverket 1994 
40 Lgr11:198 
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 kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter 

i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
41

 

 

I lgr11 står det att människor har i alla tider försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor 

och de sociala sammanhang som de ingår i. I och med detta är religioner och andra 

livsåskådningar centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av 

mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar därför viktiga att ha för att 

kunna skapa ömsesidig förståelse för sina medmänniskor.
42

 

I lgr11 presenteras som ämnets syfte att undervisningen ska ge kunskap om och förståelse för 

hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Syftet är även 

att skapa en förståelse för hur människor inom olika religiösa traditioner uttrycker sin religion 

och tro. Undervisningen ska i sin tur även stimulera eleverna att reflektera över olika 

livsfrågor, etiska förhållningssätt och identitet. Undervisningen ska bidra till utvecklade 

kunskaper om olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, 

relationer och sexualitet. Elever ska även få en förståelse för hur människors värderingar 

hänger samman med religioner och olika livsåskådningar.  Skolverket sammanfattar detta med 

att rada upp fem punkter för hur religionsundervisningen för årskurs 7-9 ska se ut: 

 analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar 

och bruk inom dessa, 

 analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i 

samhället, 

 reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, 

 resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån 

etiska begrepp och modeller, och 

 söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas 

relevans och trovärdighet.
43

 

Utöver detta prestenteras som centralt innehåll för undervisningen sex punkter för vad som 

ska tas med i religionsundervisningen för årskurs 7-9 varav en av dessa helt är avsedd för 

kristendomen:  

                                                             
41 Lgr11:198 
42 Lgr11:199 
43 Lgr11:199 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap#Religioner_och_andra_livsåskådningar_är_därför_centrala_inslag_i_den_mänskliga_kulturen
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap#Religioner_och_andra_livsåskådningar_är_därför_centrala_inslag_i_den_mänskliga_kulturen
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 Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för 

kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
44

 

Till de sex olika punkter som presenteras listar underrubriker upp med andra punkter som ska 

finnas med i undervisningen. Även här finns det en punkt som direkt riktar sig på 

kristendomen: 

 Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
45

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Lgr11:201 
45 Lgr11:201 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap#Kristendomen_i_Sverige


      
  Kandidatuppsats  Dijana Protic 

 

22 
 

5. Resultat 

Åtta olika läroböcker ligger till grund för studien samt de material som samfunden använder i 

sina ungdomsgrupper och bibelskolor. I resultatet som ska redovisas presenteras varje 

lärobok/material enskilt. Resultatet inleds med läroböckerna i den ordning de getts ut och 

avslutas med samfundens material.   

5.1 Religion och liv 7, SOL 2001 från Natur och kultur 1994  

Läroboken riktar sig, vilket namnet antyder, till elever i årskurs 7. Fokus läggs här på Bibeln 

och judendomens och kristendomens tillkomst. Vid första anblick känns omfånget av sidor 

stort. Den här boken tar inte upp kristendomens inriktningar. Detta är en bok för årskurs 7, här 

finns fakta om kristendomen som ska läras ut i sjuan, därmed finns inte hela kristendomen 

med i denna lärobok. Väckelser och frikyrkor finns heller inte med. Boken har delats upp i 

Gamla och Nya testamentet, där redogörs för kristendomens historiska och bibliska berättelser 

i kronologisk ordning.  

Heliga skrifter: Boken presenterar Bibeln i avsnittet som heter Boken som förändrat världen, 

och förklarar vilken betydelse den har för oss, att Bibeln på något sätt styr vårt liv då det står 

att Bibeln är det som är grunden för alla de helger som en stor del av världen firar under året 

och en kortare presentation av sex olika högtider och helger görs. Det görs en historisk 

överblick om Bibelns betydelse för människor i tiden. Bibelns uppkomst förklaras i boken 

genom att nästan sagolikt berätta om Israel och dess folk samt länderna runt omkring som 

även de haft en betydande roll. Det blir lite historiebok med Bibeln som utgångspunkt.  

Nästa avsnitt heter Israel och Gamla testamentet och är i sin tur uppdelad i sju delar. Boken 

går noga och detaljerat in på Adam och Eva, Noa och arken, Babels torn, skapelseberättelser. 

Allt utgår från Bibeln. I boken står det bland annat: 

På Bibelns första blad berättas om hur allt en gång blev till
46

 

Och: 

Bibelns andra kapitel har en annan skapelseberättelse
47

 

                                                             
46 Berg & Husén 1994:59 
47 Berg & Husén 1994:58 
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Boken har en rubrik ”Bibeln har både rätt och fel”, där man går djupare in på källkritiken av 

Bibeln. Ett genus perspektiv presenteras också då man skriver att Bibeln är skriven av män för 

män och en kort redogörelse för kvinnoföraktet. En noga redogörelse för Bibelns uppkomst 

och Gamla testamentet görs, vilket till stor del berör judendomen men eftersom 

kristendomens heliga skrift är både Gamla och Nya testamentet blir detta även till viss del 

relevant. Avslutningsvis presenteras Nya testamentet och de fyra evangelierna. Presentationen 

av böckerna är om man jämför med hur övriga delar har presenterats, något kortfattad då alla 

böckerna redogörs på en sida. Det står dock om varje evangelium och vad som är specifikt för 

till exempel Matteusevangeliet: 

Matteusevangeliet försöker visa att Jesus är den av Gud utlovade Messias och att 

profetiorna i GT har gått i uppfyllese med honom.
48

  

 

5.2 Religion och Liv 8, SOL 3000 från Natur och kultur 1994 

Hela boken handlar om kristendomen och är på 133 sidor och är tänkt för årskurs 8. Boken är 

den andra delen av tre, varav den första delen för årskurs 7 redovisas i tidigare avsnitt. Den är 

uppdelad i fyra kapitel vilka är katolska kyrkan under två tusen år mellan sidorna 258-300, 

ortodoxa kyrkan mellan 301-308, protestantiska kyrkan mellan 309-329 och slutligen i 

Sverige under tusen år mellan 330-390.  

Treenigheten: På två ställen i boken står det om treenigheten varav på den ena sidan förs en 

diskussion om treenighetens uppkomst
49

 medan det på den andra sidan står kort om vad 

treenigheten faktiskt är, detta görs dock på enbart fyra meningar: 

Enligt kristen tro är Gud världens skapare. Gud har uppenbarat sig i Jesus Kristus som 

dog och uppstod. Gud uppenbarar sig också som den heliga Anden. Bakom de tre 

formerna finns samma gudomliga makt.
50

 

Inriktningarna: I avsnittet som handlar om katolska kyrkan i världen, skrivs mycket om 

påven och vilken roll han har i dagens samhälle för kristna. Om påven skrivs det att han är 

ledaren och att detta grundar sig i när Jesus gav Petrus uppdraget att efterträda honom som 
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ledare för apostlarna. Det var i Rom som Petrus grundade den kristna församlingen. Påven är 

Jesu ställföreträdare på jorden. Om helgon står det att det bara är påven som kan utse någon 

till ett helgon. Det står lite om jungfru Maria som är det främsta helgonet i den katolska 

kyrkan.
51

 Påven och hans roll för katolikerna och i världen återkommer på flera ställen i 

kapitlet. Bland annat i avsnittet om påven i världen skrivs det: 

Påven säger nej till sexuella förbindelser före äktenskapet, nej till preventivmedel, nej 

till abort, nej till skilsmässa och nej till homosexuella förhållanden. Han säger också 

bestämt nej till att präster ska få gifta sig och till att kvinnor ska få blir präster.
52

 

I stora drag kan man säga att påven och kristendomens historia, vilket även är katolikernas 

historia, är det som får mest utrymme här. De sju sakramentet beskrivs kortfattat, på en sida, 

varav halva sidan består av bilder. Av de sju sakramenten går man in lite mer på bikten och 

nattvarden lite längre fram, nattvarden redogörs i avsnittet som handlar om den katolska 

kyrkan i Sverige. Det finns också en fördjupningssida där eleverna kan läsa om munkar och 

nunnor och de olika klosterordnarna. Lite längre fram i samma kapitel finns två sidor där det 

står om ett kloster i Vadstena där en nunna får berätta om livet som nunna.  

Avsnittet med den ortodoxa kyrkan är som jag skrev tidigare väldigt kort. Två sidor i kapitlet 

ägnas åt att redogöra för en ortodox mässa som besökts i Aten, vilken är på två timmar en 

söndag, vilken ser ut på samma sätt söndag efter söndag. Hela mässan med tillhörande delar 

beskrivs och vilket innehåll respektive del av mässan har. Det skrivs också om de vackra 

målningarna inne i kyrkan men också stämningen i katedralen: 

Vi är på besök i den praktfulla ortodoxa katedralen i Athen, där söndagens mässa just 

pågår. Det är en vacker gudstjänst med en mängd brinnande vaxljus, doftande rökelse 

och färgsprakande processioner.
53

 

Det ortodoxa påskfirandet som är en fest där sorg och mörker byts i glädje och ljus redogörs. 

Inslag från gudstjänsten finns med: 

Sedan ropar han med hög röst: ”Kristus är uppstånden!” Och hela församlingen ropar 

till svar: ”Ja, han är sannerligen uppstånden!” Så hälsar alla på varandra med orden 

”Kristus är uppstånden” och ger varandra en fredskyss.
54
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Ikoner, eller heliga bilder, har en betydelsefull roll för ortodoxa kristna, vilka beskrivs som ett 

fönster mot himlen. För ortodoxa blir ikonerna ett sätt att göra den andliga personen synlig. 

Hur de ortodoxa kyrkorna blev till och den ortodoxa tron går att läsa om på en sida. Här 

redogörs för skillnader mellan den katolska och ortodoxa kyrkan när det kommer till dopet, 

nattvarden, äktenskap och trosbekännelsen. En skillnad mellan katoliker och ortodoxa är att 

katolikerna kallar de sju sakramenten för sakrament medan de ortodoxa kallar de sju 

sakramenten för mysterier.
55

  

Efter den ortodoxa kyrkan går man vidare till de protestantiska kyrkorna, och börjar med 

reformationen i Tyskland. Åtta sidor skrivs om Luther och reformationen. Luthers tankar och 

hans teser läggs fram och det som kom att bli Luthers nya lära. Här redogörs för hur det går 

till när den evangelisk-lutherska kyrkan växer fram. I och med reformationen så ändrade man 

kyrkorna med målningar och prästens position i kyrkan. Det skrivs också kort om hur 

reformationen sprids och når Sverige och hur Sverige i och med Gustav Vasa, blir 

protestantiskt. Det finns sedan 11 sidor med fördjupning av reformationen och de andra 

protestantiska kyrkorna, Calvin och den anglikanska kyrkan. Även sekter nämns här, dock 

mycket kort på några meningar. Redogörelsen av den protestantiska kyrkan blir mer en 

historisk redogörelse för dess framväxt än för vad den protestantiska kyrkan innebär. Det är 

en noga redogörelse av Luthers framväxt och hans sätt att sprida protestantismen och därmed 

även Luthers liv under den här perioden. Här står inget om dopet eller nattvarden. 

Väckelser och frikyrkor: På sex sidor, samt fem fördjupningssidor, skrivs det om detta.  

Fokus ligger på dess uppkomst, hur det kommer sig att människor vänder sig till väckelserna. 

Det går också att läsa om några av de frikyrkor och väckelserörelser som finns idag och vad 

som är specifikt för just dessa.  Som inledning skrivs om Väckelsernas och frikyrkornas 

början, hur folk gick från kyrkans gudstjänst till stugmöten. Det redogörs för 1726, då lagen 

om konventiklar hade genomförts och vilka konsekvenser detta gav för prästerna. 

Människorna lät sig dock inte stoppas av lagen: 
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De ansåg att Gud hade väckt dem ur deras andliga sömn, så att de hade fått upp ögonen 

för sina synder. De menade sig också ha blivit räddade (frälsta) genom att de tagit emot 

Jesus i sina hjärtan. Därför kallade de sig gärna för väckta eller frälsta
56

 

Boken skriver om Svenska missionsförbundet, Frälsningsarmén, baptismen och 

pingströrelsen. När de grundades och vad som låg bakom grundandet av frikyrkan eller 

väckelsen finns med. Baptismen har som grundtanke att man som barn inte ska döpas då man 

först ska komma till tro innan man döps.  

Baptisterna döpte inte sina nyfödda barn, och det försträckte många. Den som var odöpt 

kom ju till helvetet. Det hände att baptisternas småbarn slets ur mammornas armar för 

att en präst skulle få tvångsdöpa dem.57 

Pingströrelsen får ett relativt stort fokus då det även skrivs om rörelsen på 

fördjupningssidorna. Där skrivs om tungomålstalandet vilket är ett känt förekommande 

fenomen inom pingströrelsen. Det står skrivet i boken: 

Den som går på ett möte hos pingströrelsen kan få uppleva till exempel följande: 

Plötsligt reser sig en kvinna, sträcker händerna upp i luften och börjar ropa högt på ett 

främmande språk…Detta är förstås tungomålstalande, att tala i tungor.
58

 

Därefter skrivs det om Henrik Schartau och Lars Levi Laestadius på fördjupningssidorna, där 

även Livets ord finns med. Det står om när Henrik Schartau och Lars Levi Laestadius var 

verksamma och vad de gjorde.  Av Livets ord går att läsa att den grundades 1983 i Uppsala av 

Ulf Ekman och har idag nordens största församlingslokal i just Uppsala.  

 

5.3 Religion A 6-9, från Interskol AB 1998 

Här finns två kapitel som rör kristendomen. Det första är, Gamla testamentet – helig bok för 

judar och kristna, sida 56-85, och det andra kapitlet är kristendomen- från Jesus till den heliga 

Birgitta, sida 105-174. Någon presentation eller redogörelsen av kristendomens inriktningar 

finns inte med i den här boken.  
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Heliga skrifter: Bokens första kapitel handlar om Gamla testamentet där man diskuterar hur 

människor tror, att många i dagens samhälle tror på det som vetenskapligt går att bevisa men 

att det finns de som är bokstavstroende som menar att Bibelns ord är sanning. Nya testamentet 

får knappt en halv sida i boken, där nämns testamentets alla delar dock mycket kort: 

Mot slutet av 300-talet enades man om följande texter- som tillsammans bildade 

Bibelns Nya testamente. Evangelierna- Matteus, Markus, Lukas och Johannes- som 

berättar om Jesus liv, död och uppståndelse. Apostlagärningarna som ger en bild av hur 

den återuppstående Kristus kontaktar lärjungarna och hur budskapet sprids vidare 

genom dem och den nya aposteln Paulus. Breven: Paulus brev, Hebréerbrevet samt 

Jacobs-, Petrus-, Judas- och Johannesbreven. Uppenbarelseboken som är full av 

drömmar och förutsägelser om den yttersta tiden, domen och fridsriket.59 

Trosbekännelsen, den apostoliska, nämns också, men själva trosbekännelsen finns inte med i 

boken.  

Treenigheten: Treenigheten beskrivs på två sidor och inleds med en kortare berättelse om de 

frågor som tagits upp på kyrkomötena: 

- Hur ska vi beskriva Gud? 

- Hur är Gud? 

- Vi säger att Gud är en. Samtidigt säger vi att Jesus är Guds son och vår herre.
60

 

Därefter följer en förklaring på treenigheten och med tanke på sidantalet blir det en ganska 

detaljerad redogörelse av treenigheten där det noga redogörs för varje del av treenigheten, 

Fadern, Sonen och Den helige Anden. Fadern beskrivs på följande sätt: 

Gud har skapat allting. Han är pappa till allting. Vi är hans barn. Vi är små och han är 

stor. Tanken på skapelsen leder genom rymden ut i oändligheten. Fadern hör hemma 

där- i himlen. Samtidigt är han närvarande överallt även på marknivå. Ungefär som 

solen vars strålar skänker ljus och livskraft på jorden.
61

 

Sonen får en betydligt längre förklaring, men i kortare drag beskrivs sonen på följande sätt: 
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I kristendomen är ”Guds son” liktydigt med Jesus, den älskade sonen. Samtidigt är de 

här orden för något större än älskad person. Jesus är ju Gud. ”Guds son” står därför 

också för en handling som Gud utfört: Den när Gud förvandlade sig till människa av 

kött och blod för att bättre kunna möta oss. Sonen är alltså innerst inne en egenskap hos 

Gud, men också en kärlekshandling och en historisk person – Jesus. däremot lever 

Sonen inget eget liv skilt från Gud. Sonen har alltid funnits- även före Jesus. Gud har 

alltid brytt sig.
62

 

Den helige Anden beskrivs även den i något större utstäckningen men i kortare drag beskriver 

boken Den helige anden följande: 

Den heliga anden är den påverkan Gud har på oss även efter Jesus död. Anden får oss 

att se längre än våra egna egoistiska tankar. Den binder samman alla människor med 

varandra. Den binder samman oss människor med skapelsen och Gud. Den helige 

anden är en kraft som griper in i våra dagliga liv och banar väg för Guds rike. Den får 

människan att lyfta och symboliseras av en vit duva.
63

 

5.4 Religion A Del 1 från Gleerups 2002 

Som titeln på boken avslöjar så är Religion A del 1 av 2 av elevböckerna, där del 1 är 

grundboken och del 2 metod och fördjupning(tyvärr kunde jag inte få tag i boken med metod 

och fördjupning). Ett av kapiteln i boken heter tre religioner, judendomen, kristendomen, 

islam- en översikt, och det är detta kapitel som blir fokus för den här boken då inget av de 

andra kapitlen berör kristendomen. Det hela är enbart ett översiktskapitel, vilket blir tydligt i 

och med kapitlets storlek, 16 sidor av bokens totala 91 sidor. Sammanlagt har kristendomen 

ca 6 sidor av de 16 kapitlet består av. De flesta av rubrikerna som jag fokuserat på i tidigare 

böcker finns inte med i den här boken.  

Heliga skrifter: Här presenteras Tanak, Bibeln och Koranen på samma uppslag, även här blir 

det en kortfattad presentation av kristendomens heliga skrift Bibeln: 

De kristnas skrift kallas Bibeln och består av två delar: Gamla testamentet och Nya 

testamentet. Gamla testamentet innehåller nästan samma texter som judarnas Tanak. 

Däremot är ordningen mellan texterna annorlunda och de kristna har lagt till några 

kortare texter som judarna inte räknar som heliga. Men för de kristna är det Nya 
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testamentet som är den viktigaste delen i Bibeln. Där finns Jesus budskap till världen 

och berättelserna om hans liv och verksamhet, från födelsen till döden på korset och 

uppståndelsen. Nya testamentet skriver också de första anhängarnas kamp för den nya 

religionen och innehåller brev och texter som handlar om hur många av de första 

kristna levde och tänkte.
64

 

Inriktningarna: De tre olika inriktningarna nämns vid namn, men ingen djupare förklaring 

av dem sker. Inriktningarna beskrivs under rubriken Kristendomen i världen: 

Drygt hälften av världens kristna, runt 1 miljard människor, hör till den katolska 

kyrkan. Katolikerna har påven i Rom som sin gemensamma ledare. Till de ortodoxa 

kyrkorna i östra Europa, Mellanöstern och Ryssland hör drygt 200 miljoner människor. 

Den tredje största kristna inriktningen kallas protestantiska kyrkor. Dit hör omkring 200 

miljoner människor. Svenska kyrkan med drygt 7 miljoner medlemmar är 

protestantisk.
65

 

5.5 Religion- ämnesboken, andra upplagan från Liber 2003 

Boken har två kapitel för kristendomen. Första kapitlet skriver om den heliga skriften och 

kristendomens tre inriktningar, frikyrkor och ett samtal med en kristen tonåring. Det andra 

kapitlet tar upp Jesus, vardag och högtid, hur den kristna läran växter fram. Sammanlagt får 

kristendomen 51 sidor av bokens 364. Liknande uppdelningar av kapitlen gäller även de andra 

religionerna.  

Heliga skrifter: En presentation av apostlar och evangelier görs, något kortfattat, för att 

sedan presenteras mer noggrant längre fram. Där beskrivs varje del av Nya testamentet 

utförligt på sammanlagt fem sidor. Det är mycket noga och välskrivet avsnitt om 

kristendomens heliga skrifter. Gamla testamentet står det dock relativt kort om: 

I Gamla testamentet berättas om den historiska bakgrunden till den kristna tron. Gamla 

testamentet består av samma texter som i judisk tradition kallas Tanach. Gamla 

testamentet skrev ursprungligen på hebreiska, och innehåller 39 böcker.
66

 

Nya testamentet: 
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I Nya testamentet utvecklas och förklaras vad kristen tro innebär. Därför är Nya 

testamentet den mest betydelsefulla delen av Bibeln för kristna. Nya testamentet skrevs 

ursprungligen på grekiska, och innehåller 27 böcker.
67

 

Därefter beskrivs Nya testamentets fyra böcker, de fyra evangelierna där varje evangelier 

beskrivs, apostlagärningarna, Paulus brev och uppenbarelseboken, samtliga av dessa får lika 

mycket utrymme på fyra sidor, därmed blir det för mycket att återge allt som skrivs i detalj.  

Treenigheten: Förklaringen av treenigheten är ganska kort, men den är tydlig och uppdelad i 

punktform där man förklarar varje del av treenigheten separat. Det står om vad som menas 

med Fadern, Sonen och den heliga Anden och dess enskilda betydelse.  

Fadern: 

Gud visar sig som en fader, som bryr sig om sina barn.68 

Sonen: 

Gud visar sig som Jesus, som kallades för Gud son.
69

 

Anden: 

Gud visar sig också som Anden. Ordet Ande skulle kunna översättas med kraften, den 

kraft som är Gud. Andens syns inte, den är som vinden, vi ser bara vad den 

åstadkommer. När träden vajar vet vi att det beror på vinden. När goda saker händer i 

världen är det Guds kraft, Anden, som åstadkommer det, menar kristna.
70

 

Inriktningarna: Gällande den katolska kyrkan beskriver man påven som får störst fokus när 

vi läser om den katolska inriktningen. Men också helgon, munkar och nunnor och de sju 

sakramenten finns med på tre sidor. Samma utstäckning får den protestantiska inriktningen, 

medan den ortodoxa redogörs på två sidor. Av den protestantiska inriktningen finns en 

fördjupningssida för Luthers lära och den reformerta kyrkan och den anglikanska kyrkan. I 

bokens första kapitel om kristendomen skrev man mer ingående om dopet och nattvarden när 

man även där presenterade den protestantiska inriktningen. Av de två sidor som den ortodoxa 
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kyrkan får består en av dess enbart av bilder för den ortodoxa kyrkan. Någon större 

beskrivning av den ortodoxa kyrkan sker inte: 

En av de äldsta kristna kyrkorna är den ortodoxa kyrkan. Den finns i många länder och 

har namn efter det land den finns i. Grekisk-ortodoxa och rysk-ortodoxa kyrkan är två 

exempel.
71

  

Utöver detta skriver man mer om hur de ortodoxa kyrkorna ser ut.  

Väckelser och frikyrkor: Ett uppslag ägnar man åt de olika religiösa väckelser och frikyrkor. 

De väckelser och frikyrkor som boken tar upp är Frälsningsarmén, pingströrelsen, Livets ord- 

trosrörelsen och Svenska missionskyrkan. Här beskrivs deras bakgrund, antal anhängare och 

kännetecknande drag. Detta uppslag är skrivet i spaltform med mindre typsnitt på texten 

vilket gör att det får plats mer information här jämfört med övriga sidor. Som inledning här 

redogörs först för vad man kallar i boken för en religiös revolution- väckelserörelsen, där det 

skrivs som den lag som trädde i kraft 1726: 

1726 stiftades en lag som förbjöd människor att be och att fira gudstjänst utan en präst. 

Lagen hette konventikelplakatet. Men under första delen av 1800-talet började både 

präster och makthavare förstå att det inte längre gick att bestämma hur människor skulle 

tro. Lagen upphävdes 1858. Detta fick Sverige att blomstra. Nya folklika rörelser av 

olika slag växte fram.
72

 

Därefter görs en beskrivning av frikyrkor vilka man delvis beskriver följande: 

De nya kyrkorörelserna hade alla en längtan efter frihet, och därför kallades de 

frikyrkor. De ville vara: politiskt fria, ekonomiskt fria(inte bundna av statlig hjälp), 

religiöst fria och fria att läsa Bibeln som de själva ville.
73

 

5.6 SO Direkt 2, Religion, från Bonniers förlag 2004 

Större delen av boken berör på något sätt kristendomen. Den har två specifika kapitel som 

berör kristendomen, religion i Sverige- kristendomen på 19 sidor, därefter berör man katolska 

kyrkan, ortodoxa kyrkan i två separata kapitel. Den katolska kyrkan får 12 sidor och den 

ortodoxa 12 sidor. Här finns dock fler kapitel som handlar om kristendomen. Reformationen 
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och det kristna arvet har ett eget kapitel. Detta kapitel skulle även platsa i en historiebok som i 

en religionsbok. Eftersom detta är en del 2 av tre delar i So direkt religion finns inte alla 

”centrala delar” av kristendomen med här.  

Heliga skrifter: Luther katekes skriver man om: 

Hur ska vi se på de jordiska ägodelarna? Vi ska se på de jordiska ägodelarna som goda 

gåvor. Ur har gett oss är och en sin del av dem, för att vi ska använda dem till hans ära 

och till varandras tjänst.
74

 

Psalmboken får en hel sida i läroboken, där man skriver att den bredvid katekesen blev en 

viktig folkbok och så än är idag. Längre fram kommer ett kort stycke om Bibeln: 

Grundläggande skrift är förstås Bibeln och då särskilt Nya testamentet, som berättar om 

Jesus. I Bibeln finns budskap till människorna. Men Bibeln måste tolkas för att 

budskapet ska kunna förstås rätt. Man anser alltså inte att Bibeln är bokstavligt ”sann” 

som en del fundamentalistiska kyrkor påstår.
75

 

Inriktningarna: Inriktningarna ges stort utrymme här då de tilldelas ett eget kapitel i boken.  

Presentationen av katolska kyrkan inleds med en berättelse om varför man ska vara katolik. 

Därefter redogörs för de sju sakramenten vilket tar upp fyra sidor, därmed får läroboken med 

mycket om varje sakrament.  Påven, Vatikanstaten och påvens arbete samt katolicismens 

spridning i världen får också fyra sidor av kapitlet. Här finns en rubrik som ställer frågan om 

påven är alla kristnas ledare. I boken skrivs då: 

Varför ska påven i Rom ha rätt att bestämma över andra kristna? Det står så i Bibeln, 

svarar man inom den katolska kyrkan. En gång valde Jesus ut Petrus till att vara ledare. 

Han sa: ”Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka”. Enligt 

traditionen kom Petrus till Rom och blev stadens förste biskop.
76

 

Som avslutning på katolicismen skriver man om människans värdighet och går då ganska 

noga in på abort, befolkningsökning, sexualitet och äktenskap.  

Därefter är det ett kapitel om ortodoxa kyrkan som följer. Här skrivs om kyrkobyggnaden och 

ikonostasen samt hur den ortodoxa gudstjänsten går till. Gällande påsken skrivs att 
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påsksöndagen är den viktigaste dagen under det ortodoxa kyrkoåret. Den ortodoxa kyrkans 

ursprung med arvet från Konstantinopel står det om och det blir en historisk redogörelse av 

den ortodoxa kyrkan.  

Vad gäller den protestantiska inriktningen får den ett ”svenskt perspektiv”. Det inleds med att 

redogöras för reformationen i Sverige. Det står om hur det går till när reformationen träder i 

kraft i Sverige och man skriver en del om Gustav Vasa, det blir ganska mycket en historisk 

redogörelse av reformationen till en början. Tre sidor får detta då står om hur detta gick till, 

hur många år det tog och vad som gjordes när katolicismen fördes ut ur Sverige. Det blir 

egentligen ingen direkt redogörelse av protestantismen utan mer dess uppkomst. I detta avsnitt 

finns katekesen med där det som exempel finns Luthers tankar om det sjunde budet: 

Hur ska vi se på de jordiska ägodelarna? Vi ska se på de jordiska ägodelarna som goda 

gåvor. Gud har gett oss var och en sin del av dem, för att vi ska använda dem till hans 

ära och till varandras tjänst.
77

 

Väckelser och frikyrkor: 13 sidor ägnas åt att redogör för väckelse och frikyrkor, det blir en 

genomgripande redogörelse. En av sidorna liknar mer en sagobok än en lärobok. Man börjar 

på 1700-talet och skriver om konventiklar, husförhör, industrisamhällets 1800-tal, 

emigrerande till Amerika. Till avsnittet, frikyrkor bildas står det i boken: 

Frikyrkorörelsen i Sverige kom att utvecklas i tre olika riktningar: den nyevangeliska, 

den metodistiska och den baptistiska. Den ny evangeliska riktningen ville föra ut 

statskyrkans budskap på ett nytt sätt för att väcka människor till en personlig tro…Den 

metodistiska rörelsen menade att den kristne i första hand visade sin tro genom ett 

kristet levnadssätt…Baptisterna lämnade tidigt statskyrkan eftersom de ansåg att bara 

den som i vuxen ålder bekänt kristen tro kunde bli döpt.
78

 

Sju olika frikyrkor och hur dessa bildas står i boken. Frikyrkorna som går att läsa om i boken 

är evangeliska fosterlandsstiftelsen, Missionsförbundet, baptister, metodister, 

frälsningsarmén, Henrik Schartau(ledare) på västkusten, Lars-Levi Laestadius(ledare) i 

Norrbotten. När samtliga frikyrkor bildades, deras grundare och huvudsyfte/grundtanke står 

med i boken. Gällande Henrik Schartau och Lars-Levi Laestadius står det mer om deras 

person, de båda är präster. Man har sedan separat skrivit om pingströrelsen på ett sett som gör 
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att de inte helt hör ihop med frikyrkorna.
79

 Av de 13 sidor frikyrkorna får tilldelas Jehovas 

Vittnen två sidor. Där skrivs om Jehovas vittnen och Livets ord som organisation. Också här 

står det när det grundades och deras grundtanke.
80

 

 

5.7 SO Direkt 3, Religion, från Bonniers förlag 2005 

Kristendomens omfång i denna lärobok består av 15 sidor.   

Heliga skrifter: Kristendomens heliga texter redogörs på en sida, där Gamla testamentet får 

ett kortare stycke och Nya testamentet ett något längre stycke. Man nämner Nya testamentets 

delar men ingen djupare presentation av dem görs. Gamla och Nya testamentet förklaras på 

följande sätt: 

Enligt kristen uppfattning uppenbarade sig Gud för det judiska folket. Om detta kan 

man läsa i Gamla testamentet. Med Jesus vände sig Gud till alla världens människor. 

Detta berättar Nya testamentet om.
81

 

Trosbekännelsen, apostoliska, hur den blev till och i vilka versioner den finns skriver man om. 

Dock finns inte trosbekännelsen med i boken.  

Treenigheten: Det kristna budskapet och läran får två sidor, därefter kommer ytterligare två 

sidor där det beskrivs om hur man uppfyller det kristna buskapet. Med det kristna buskapet 

skriver man om Gud, att han skapat världen och här nämns också treenigheten. Här finns en 

bild på treenigheten i form av en triangel. Varje spets av triangeln står för en del av 

treenigheten och i mitten av triangeln står det Gud. Varje del av treenigheten förklaras, 

Fadern, Sonen och helige Anden: 

På grund av syndafallet har människorna svårt att på god kontakt med Gud. Därför kom 

Gud till jorden i form av ”människan” Jesus. genom honom kan människorna bli 

frälsta(få evigt liv). Jesus var alltså dels en dödlig människa, dels Gud själv. Eftersom 

Jesus samtidigt är Gud, så fanns han redan i skapelsen. Detsamma gäller för Anden. När 

Gud skapade världen lät han sin Ande bli en del av denna. Idag möter Guds ande den 

troende kristne i kyrkan. När kristna uppelever en stark närhet till Gud kan de säga att 
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de möter den helige Anden. Gud framträder alltså i tre gestalter. Gud är samtidigt tre 

och en.
82

 

Hur man uppfyller budskapet beskrivs med korta sekvenser från Jesus liv, där man sedan 

fyller i med hur människan kan göra det samma: 

Jesus Kristus dog och uppstod. Han besegrade det onda. Inom kristendomen menar man 

att människan kan göra detsamma: den som döps och lever i tro på Kristus får evigt liv i 

framtiden.
83

 

Inriktningarna: De tre olika inriktningarna för kristendomen får en sida tillsammans, där 

varje inriktning beskrivs med några rader, nedan kommer så som boken förklarar 

inriktningarna: 

Den ortodoxa kyrkan, som är störst i Östeuropa, växte fram i Konstantinopel. Där var 

traditionen annorlunda än i Västeuropa. Bland annat så lärde man ut att den heliga Ande 

enbart utgår från Fadern.
84

 

Katolska kyrkan: 

Den katolska kyrkans centrum var Rom där påven var dess ensamme ledare. Här lärde 

kyrkan att den helige Ande utgår från både Fadern och Sonen.
85

 

Protestantiska: 

Med Martin Luther och reformationen på 1500-talet splittrades den katolska kyrkan. 

Påven och kyrkomötena kan ha fel, sa Luther. Bara Bibeln har rätt…Nu förstod 

människorna vad prästen läste, vilket gjorde att predikan blev en viktig del av tron.
86

 

 

5.8 Religion 7-9 utkik, från Gleerups 2014 

Här delas kristendomen upp i två kapitel, det första är ”Kristendomen- en världsreligion” och 

det andra är ”Kristendomen i Sverige- från enhet till mångfald”. Tillsammans täcker dessa två 

kapitel sida 82-150 av bokens 324 sidor. Boken är den nyaste av de religionsböcker som jag 
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tittar på för min analys och också den enda av böckerna som är skriven enligt lgr11. Bokens 

författare, Hans Olofsson och Rolf Uppström, är sedan många år verksamma som bland annat 

religionslärare.
87

 Denna lärobok var även en av de böcker som jag själv använde mest under 

min VFU-period hösten 2015.  

Heliga skrifter: Fyra sidor med Nya testamentet, dess delar och vad dessa innehåller finns i 

kapitlet. Man skriver mest om evangelierna, dock ges ingen större förklaring eller redogörelse 

om vad de olika evangelierna handlar om. Det står att Markusevangeliet förmodligen är äldst 

och att Matteus och Lukas kan ha använt Markusevangeliet när de skrev sina evangelier. Om 

Johannes står det att det evangeliet är mer gåtfullt med många avsnitt som är svårtolkade. 

Apostlagärningarna förklarar man på två meningar: 

Apostlagärningarna är en fortsättning på Lukasevangeliet. Boken handlar om de första 

kristnas (apostlarna) arbete med att sprida kristendomen.88 

Uppenbarelseboken och breven får något större utrymme. Den apostoliska trosbekännelsen 

finns också med i texten där det även förklaras hur den blev till.
89

 

Treenigheten: Kristendomens centrala tankegångar med treenigheten i spetsen redogörs 

relativt noga. Det finns en bild som förklarar treenigheten men det förklaras inte ingående för 

dess olika delar mer än att Gud kan uppenbara sig på tre olika sätt. Triangeln har på vardera 

sida texten Fadern, Sonen, den helige Ande och i mitten av triangeln står det Gud med stora 

bokstäver. Triangeln ska då vara en motsvarighet till Gud, där varje sida av triangeln 

representerar en av Guds olika uppenbarelser.
90

 

Inriktningarna: En fyra sidor med katolska kyrkan, den ortodoxa får två sidor och den 

protestantiska får sex sidor. Samtliga inriktningar presenteras noggrant, även om sidantalet 

dem emellan skiftar. I samma ordning som boken presenterar dem tittar vi först på katolska 

kyrkan. Det går inte att återberätta bokens fyra sidor för detta utan några utdrag görs. Här 

behandlas rubrikerna den apostoliska successionen, påven, den tredje kyrkan, heliga 

handlingar (där samtliga sju sakrament redogörs), helgondyrkan och starka traditioner men 

också förnyelse. Om påven går det att läsa: 
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Petrus var alltså Roms förste biskop. Därför har biskopen i Rom alltid haft en speciell 

ledarroll. Han (det är alltid en man) kallas också för påve. Påvens närmaste medarbetare 

kallas kardinaler.
91

 

Rubriken den tredelade kyrkan redogör för hur det inte bara är livet på jorden som är det 

viktiga för de troende. Katolikerna brukar då prata om den kämpande, den lidande och den 

triumferande kyrkan vilka tillsammans blir den tredelade kyrkan.  

Det skrivs att helgondyrkan alltid har varit stark inom den katolska kyrkan. I boken tas 

helgonet Bernadette upp: 

År 1858 var den unga flickan Bernadette Soubirous ute i skogen tillsammans med sin 

syster och en väninna för att samla ved. Vid en grotta fick hon en upplevelse av en liten 

ung kvinna. Händelsen upprepade sig många gånger de närmaste månaderna utan att 

någon annan kunde se något…I samband med dessa upplevelser sägs en källa med 

vatten ha brutit ut ur berget. Snarts spreds ryktet att detta vatten kunde göra människor 

friska…Idag gör mer än fem miljoner människor varje år en pilgrimsresa till den lilla 

platsen.
92

 

När den ortodoxa inriktningen redogörs skrivs det att de högsta biskoparna kallas patriarker 

där Konstantinopels patriark räknas som den främste. Rubrikerna är självständiga kloster, 

kyrkobyggnad och gudstjänst, ikoner och helgon, påsken är den viktigaste helgen och heliga 

handlingar. Ortodoxa kyrkan är känd för sina ikoner: 

Ikonerna är mycket betydelsefulla för de troende. Man ser inte på dem som vanliga 

bilder utan de avbildade helgonen är verkligen närvarande. Ikonen är som ett fönster 

mot himlen. Därför behandlas ikonerna med djup respekt.
93

 

Eftersom påsken är den viktigaste helgen inom den ortodoxa kyrkan redogörs hur firandet av 

påsken går till: 

Påskafton börjar med fyrverkerier och klockringning och en docka- som föreställer 

Judas- kastas i en eld på kyrkogården. Vid kvällens påskvaka går deltagarna i 
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procession runt kyrkan med ljus i händerna. Vid midnatt hörs ropet ”Kristus är 

uppstånden” och kyrkklockorna ringer. Människorna jublar och kysser varandra.
94

 

De heliga handlingarna skrivs om var för sig där det samtidigt görs en jämförelse mellan 

katolska kyrkans sakrament och den ortodoxa kyrkans, vilka inte kallas sakrament utan som 

det står skrivet i boken, mysterier. 

Den protestantiska inriktningen har stort fokus på Martin Luther och reformationen, där det 

framförallt är reformationen i Sverige man fokuserar på. Det blir en historisk översikt av 

Martin Luther och den protestantiska kyrkans grundande. Vidare skrivs det om den 

evangelisk-lutherska kyrkan, reformerta kyrkan och den anglikanska kyrkan. Till den 

protestantiska kyrkan står det: 

Luther fortsatte att utveckla sina tankar. Han förnekade skärselden och godkände bara 

två av sakramenten: dopet och nattvarden. Han ville tillåta äktenskap för prästerna men 

samtidigt minska deras makt i samhället.
95

 

Som avslutning har man en översikt av inriktningarna i en tabell som visar skillnader och 

likheter mellan inriktningarna.
96

  

Väckelser och frikyrkor: I kapitlet om kristendomen i Sverige skriver man om 1600-talet, 

1700-talet och 1800-talets Sverige som övergång till frikyrkorna som också presenteras 

relativt noga. Konventikelplakatets införande 1726, och hur människor trotsade detta och 

dömdes till fängelse. Sedan fortsätter texten med 1800-talets väckelse: 

Under 1800-talets andra hälft växte pietismens tankar till en verklig väckelserörelse. 

Målet blev att väcka människor till ett större engagemang och ett levande kristet liv, 

alltså att de inte gick till kyrkan bara för att alla andra gjorde det.
97

 

Det är pingströrelsen, Frälsningsarmén, baptismen, Evangeliska fosterlandsstiftelsen och 

Svenska missionsförbundet man tar upp. Boken går också in, dock ganska kort, på sekter. 

Nedan kommer några utdrag från respektive väckelse/frikyrka som står i boken: 
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Baptisterna tog avstånd från barndop. De menade att dopet krävde en personlig tro. 

Därför ville de gå tillbaka till kristendomens ursprungliga dop av troende, ofta även 

kallat vuxen dop. Eftersom baptisterna grundar sin tro på personlig övertygelse är allt 

som har med tanke- och yttrandefrihet viktigt för dem.
98

 

Pingströrelsen: 

Pingströrelsen växte fram ur baptismen. De lägger stor vikt vid den heliga Ande. Man 

menar att det som hände Jesus lärjungar vid pingsten inte var en engångshändelse utan 

händer om och om igen.
99

 

Frälsningsarmén:  

Frälsningsarmén är nog den frikyrka som de allra flesta känner till. Många har kanske 

sett medlemmarna spela och sjunga på gator och torg. Men det är inte sången och 

musiken som är det viktigaste i verksamheten utan arbetet bland hemlösa eller andra 

nödlidande.
100

 

Evangeliska fosterlandsstiftelsen: 

Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) bildades vid mitten av 1800-talet för att sprida 

kunskap om evangeliet – det kristna glädjebudskapet- inom Sverige. Så småningom 

började man också missionera utomlands, främst i Afrika.
101

 

Svenska missionsförbundet: 

I slutet av 1800-taket gick de flesta till nattvarden vare sig de var troende eller inte. 

Prästen Paul Petter Waldenström tyckte inte om detta. Han ville att nattvarden bara 

skulle ges till de troende. Därför lämnade han statskyrkan och grundade Svenska 

missionsförbundet- som senare kom att heta Svenska missionskyrkan. Idag har Svenska 

missionskyrkan slagit sig samman med baptistkyrkan och metodistkyrkan med det 

gemensamma namnet Equmeniakyrkan.
102
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5.9 Con Dios- med Gud 

Författarna till Con Dios är Johan och Kristina Reftel. Johan är församlingspedagog och har 

skrivit ett flertal metodböcker för Svenska kyrkan. Con Dios (med Gud) är en ”lärobok” på 

189 sidor som används inom Svenska kyrkans ungdomsverksamhet. Det är en färgglad bok 

med många bilder som vid första anblick mer liknar en tjockare veckotidning. Många av de 

bilder som finns i boken har ett pedagogiskt och förklarande syfte, de finns inte där för att 

vara ”fina” utan som en förklaring. När man i boken redogör för de tio budorden förklaras 

varje budord med en text med tillhörande bilder som går att förknippa med budordet.  

Till budordet: Du skall inte ha begär till din nästes hur eller något annat som tillhör honom, 

finns bilder på chokladpraliner med förklaringen att det finns begär i många former. Det finns 

också en bild på en barbiedocka med massa kläder med texten, mer kläder, fler skor, dyrare 

hus- är du en Barbie som alltid vill ha mer? Eller är du Ken i grannhuset som trånar efter 

polarens babe? Den förklarande texten till budordet lyder: 

Om du ständigt jämför dig med andra kommer du att knäcka dig. Det finns ju alltid 

någon som är bättre än dig på något område. Världens snabbaste 100-meterslöare skulle 

inte ha en chans att vinna ett maraton. Det är meningslöst att gå runt och försöka vara 

någon annan. Lägg ner tid på att trivas med dig själv i stället! Andras liv kan verka 

enkla på ytan, men alla har sina problem att brottas med. Det finns människor som är 

avundsjuka på ditt liv!
103

 

Boken är uppbyggd med olika delar. Där finns rena ”faktadelar” som rör den kristna tron. Där 

finns även avsnitt där personer, främst ungdomar, får berätta om deras upplevelser, tankar och 

känslor. Det går att läsa om varför dessa människor ber, hur de ber, var de ber. Ungdomar 

som delar med sig om sina upplevelser och erfarenheter av gudstjänster och nattvarden. 

Boken innehåller även en hel del bibelcitat, men inte i den utsträckning man kanske skulle tro 

med tanke på att det är en bok man använder i Svenska kyrkan. Något som den här boken har, 

som ingen av läroböckerna har, är en genomgång av religiösa koder och tecken som fisken, 

duvan och kristusmonogrammet. Det finns också ett avsnitt om de liturgiska färgerna och 

deras innebörd. Boken tar upp ämnen som ondska, döden, tro och tvivel och diskuterar dessa 

med utgångspunkt i Bibeln. Här redogörs inga direkta faktaavsnitt gällande kristendomen utan 

kristendomen och dess budskaps vävs in i de områdena som boken tar upp. Några kortare 
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delar rörande dop, konfirmation, treenigheten och lite om de kristna högtiderna och helgerna, 

men i jämförelse med bokens storlek är faktadelarna små. Om treenigheten går att läsa: 

Fadern är en del av Guds treenighet. Men han är inte som en vanlig pappa. Vanliga 

pappor kan vara snälla och goa, men de kan också vara fruktansvärt orättvisa och 

irriterande…Sån är inte fadern. Han är världens bästa pappa.
104

 

Sonen: 

Jesus kan ge vilken mattelärare som helt gråa hår. För vad sägs om det här: Jesus var 

hundra procent människa- men han var också hundra procent Gud. Fullständigt 

ologiskt- och helt fantastiskt!
105

 

Anden: 

Den heliga Anden är kanske den mest mystiska delen av Guds treenighet. Nya 

testementet ger oss bara små ledtrådar om vem den heliga anden är- ibland liknas 

Anden vid eld, andra gånger vid vind och någon gång är symbolen en duva.
106

 

Kristendomen i sig presenteras men det sker på ett annorlunda sätt än i läroböckerna, genom 

bibelcitat och vardagliga berättelser från livet. Det finns även inslag av en viss dramaturgi: 

Decimeterlånga spikar drivs in genom handleder och fötter. Kroppens tyngd gör att den 

dömde kvävs till döds, när kroppen inte längre orkar häva sig upp.
107

 

Dessa är ord som används när man inleder berättelsen om Jesus död och uppståndelse. Det 

finns även en viss ”humor” i boken. När man redogör för påsken, eller döden och 

uppståndelsen, sker detta med kortare textavsnitt och en notis från Bibel samt en bild till varje 

textavsnitt. Till texten som handlar om när några kvinnor upptäcker att Jesus grav är tom har 

man en bild på en skylt som det står – Ledig gravplats, på.
108

 

Här finns inget om frikyrkor och väckelserörelser eller kristendomens tre inriktningar, då Con 

dios är en bok som används av Svenska kyrkan, vilken är luthersk, kan jag ha en förståelse för 

detta. Gällande heliga skrifter skrivs det om Bibeln, vilka delar den består av, hur många 
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språk den finns översatt i, hur man slår i Bibeln. Avsnittet inleds med ett test där det går att se 

vilken bibeltext som passar ungdomarna som läser boken bäst. Con dios beskriver Bibeln på 

tre olika sätt, som ett kärleksbrev, en vägvisare och som näring för själen och ger exempel på 

detta med utdrag från Bibeln. Som exempel står det att det finns många regler och råd i Bibeln 

om hur man ska leva med ett utdrag från Matt 5:44: 

 ”Älska era fiender.”109 

I boken står det att Bibeln är som ett långt kärleksbrev från Gud till dig och att Gud älskar dig 

massor. Även här finns det exempel från Bibeln 1 Joh 4:9: 

”Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för 

att vi skulle få liv genom honom.”
110

 

 

5.10 Vägens folk – en resa genom kristen tro 

Vägens folk används inte enbart av pingströrelsen utan även av Svenska alliansmissionen, 

Evangeliska frikyrkan m.fl. Boken är uppdelad i tre delar, min resa, trons resa och kyrkans 

resa. Varje del är i sin tur sedan uppdelad i rubriker där varje rubrik först behandlar med 

utgångspunkt från Bibelns berättelser. Den är skriven av Skander Kurtin och Magnus 

Sternegård.  Kurtin är född 1976 och är teolog och marknadsförare med bakgrund som pastor 

och konfirmandledare. Sternegård är född 1978, är teolog och arbetar som barn- och 

ungdomskoordinator på Equmenia.
111

 

Boken inleds med berättelsen om Adam och Eva, Kain och Abel, Sara och Abraham, med 

hänvisningar till Bibeln. Här finns även uppgifter för läsaren att göra, som att skriva ett brev till 

Gud.
112

 Ungdomars berättelser redogörs också. Berättelserna kan handla om deras syn på 

självkänsla, etc. Ett avsnitt om sexualitet med ett frågeformulär gällande relationer finns med, 

vilket inte funnits med i de andra böckerna. Personer i kristendomen beskrivs separat i Vägens 

folk, t.ex. berättar om Johannes döparen, Jesus, Petrus och Paulus och låter historien som följer 

den kristna tron gå i berättelsen genom dem. Dopet och nattvarden har egna rubriker annars 
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finns inte påsken, Jesus födelse, död och uppståndelse med som rubriker utan som jag skrev, 

den berättelsen vävs in under kristendomens huvudpersoner. Genomgående i boken är att man 

talar om Gud, att Gud finns överallt, han ser och hör oss hela tiden: 

Gud är inte långt borta uppe i himlen. Han sitter inte på ett avlägset moln. Vår planet är 

också Guds hem. Han hör och svarar på alla böner från jordens alla invånare.
113

 

I avsnittet om kyrkans resa finns ett frågeformulär om delaktighet. Där ska fyllas i vad man 

skulle vilja hjälpa till med i kyrkan, t.ex. sjunga eller spela i ett band, spela teater, be för folk 

eller koka kaffe och göra fika, läsa Bibeln under gudstjänsten. John Wesley, som är grundaren 

för metodiströrelsen, tar också plats i kyrkans resa. Även personer som haft betydelse för 

kyrkan får en presentation i boken. En av dessa är broder Roger 1915-2005: 

Broder Roger frågar sig vad han kan göra för att få kyrkan att bli en gemenskap igen. Han 

får en idé. Han ska skapa en kommunitet där alla försöker förstå varandra och alltid 

försöker mötas. Kristna behöver mötas för att bredda synen på varandra och den mångfald 

ska vara ett tecken på Guds kärlek för världen. Tillsammans med sin syster och några 

vänner grundar han mitt under andra världskriget en kristen, protestantisk nunorden i 

Taizé i Frankrike.
114

 

Boken har också två avsnitt som heter religion och kultur, där man skriver om profeten 

Mohammed och Astrid Lindgren. Här redogör man för Islams uppkomst med Mohammed i 

spetsen. Vad gäller Astrid Lindgren skriver man hur hon genom sina berättelser har skapat tro 

och hopp hos barn genom att berätta att vi duger som vi är. Man påpekar också att Astrid 

Lindgren är god och allt gott är skapat av Gud.
115
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6. Diskussion/Slutsats 

Det som skiljer den här läromedelsanalysen från andra läromedelsanalyser är den jämförelse 

som görs mellan skolans läromedel och samfundens läromedel. Även de delar av 

kristendomen som jag valt att studera, heliga skrifter, inriktningarna, treenigheten och 

väckelser och frikyrkor, skiljer den här analysen ifrån tidigare läromedelsanalyser. Den teori 

som använts i studien är sekulariseringsteorin då den främst har hjälpt mig i förståelsen för 

skillnaderna mellan skolans läroböcker och samfundens läroböcker. Till min hjälp i den här 

studien har jag läst många läromedelsanalyser, varav tre stycken kändes extra relevanta för 

den här studien. Anton Johanssons läromedelsanalys var en av dessa, där han, precis som jag, 

tittat på sekulariseringsteorin som Sven-Åke Selander presenterar i Undervisa i 

religionskunskap, där man ser ett tydligt samband mellan sekulariseringen i samhället och 

utformningen av läroplanerna, som i sin tur speglas i läroböckerna.
116

 Johansson noterar, att i 

de nyare läroböckerna som är skrivna under en läroplan som inte betonar vikten av Jesus liv i 

styrdokumentet ändå lägger stor vikt vid detta.  Detta menar Johansson är ett tecken på att 

författarna till böckerna anser att Jesus liv är viktigt för religionsundervingen om 

kristendomen.
117

 Mikael Pääkkönen ser en märkbar skillnad mellan hur stor plats 

kristendomens inriktningar får och Erika Johansson noterar, precis som Löfstedt
118

 att 

kristendomen skrivs ifrån de andra religionerna i läroplanerna med tillhörande styrdokument. 

Särställningen menar de kan tolkas som att kristendomen ses som viktigare än övriga 

religioner.
119

  

Ett namnbyte från kristendomsundervisning till religionskunskap har skett. Att en förändring i 

ämnet har skett råder det inga tvivel om. Religionsfrihetslagen från 1951 tros vara en av 

orsakerna till förändringen av religionsämnet som i sin tur är en orsak av den 

sekulariseringsprocess som finns i landet, menar Selander.
120

 Men även om landet 

sekulariseras, är invånarna fortfarande kristna, åtminstone på pappret, därför var religion och 

framförallt kristendomen fortfarande relevant som skolämne. Kerstin Von Brömssen skriver 

att tidigare hade religiösa institutioner ett omfattande arbete att ta hand om bland annat 

skolundervisning. I takt med modernisering tilldelas de olika uppgifterna, som undervisning, 
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till olika institutioner. Kyrkan blir då av naturliga skäl den institution som tar hand om 

undervisningen i hur man lever som kristen. Skolans undervisning gällande kristendomen blir 

därmed mer vetenskaplig och faktabaserad.
121

  

6.1 Läromedel kristendomen 

De läroböcker som varit aktuella för den här studien skulle kunna delas in i två kategorier. 

Där den ena kategorin har en något mer avskalad redogörelse av kristendomen i jämförelse 

med de andra. David Whitling och Malin Kågerman Hansén skriver att den grundläggande 

tanke som måste tas hänsyn till när ett läromedel skapas är att läromedlet i sig måste vara 

skräddarsytt till de elever som ska använda det.
122

 Sten Ekstrand skrev i SO-rapporten från 

1993 att det finns de som vill ha tillbaka en konfessionell kristendomsundervisning, vilket han 

menar är en omöjlighet i vårt idag moderniserade och sekulariserade samhälle.
123

 Von 

Brömssen menar att med takt med moderniseringen går det inte att upprätthålla en gemensam 

världsbild i samhället.
124

 Är det en förklaring på varför vissa böcker skalar ner innehållet av 

religionen? Eftersom det enligt Von Brömssen inte går att upprätthålla en gemensam 

världsbild? Några av böckerna är uppdelade i antingen årskurs eller serie och består av flera 

olika delar, där det blir naturligt att hela kristendomen inte redogörs i alla årskurser eller delar. 

Marie Carlsson och Kerstin von Brömssen konstaterar att läromedelsforskning har ett växande 

intresse.
125

  

6.1.1 Heliga skrifter 

Ungefär hälften av läroböckerna fördjupar sig i kristendomens heliga skrifter medan de andra 

bara kort nämner Gamla och Nya testamentet. Religion- ämnesboken redogör för de fyra 

evangelierna och förklarar vad som skiljer dessa åt, vilket är unikt för den läroboken. 

Samtliga böcker nämner den apostoliska trosbekännelsen, men det är bara ett fåtal av dem 

som presenterar själva trosbekännelsen i boken. Religion och liv 7 skriver väldigt ingående 

om Bibeln och låter större delen av boken hela tiden kopplas ihop med vad som står i Bibeln. 
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Det står också om dess uppkomst och betydelsen den har haft för människor, vilket tydligt går 

att koppla till lgr80 som skriver: 

 Bibelkunskap: det gamla och nya förbundet, den urkristna förkunnelsen, bibelns 

tillkomst och inspirationskälla.
126

  

Hälften av böckerna skriver om hur trosbekännelsen blev till. SO Direkt 2, Religion, från 

2004, tar också upp psalmboken och Luthers katekes, vilket är unikt bland böckerna. 

Visserligen är inte psalmboken en helig skrift men jag låter ändå den nämnas här. Det är 

centralt att redogöra för en religions heliga skrifter, det verkar dock som att vissa författare 

själva gör en prioritering att inte gå in på djupet av de heliga skrifterna.  

6.1.2 Treenigheten  

I det stora hela får treenigheten liten plats i böckerna, dock med något undantag(Religion A 6-

9, från Interskol AB 1998). När treenigheten presenteras förklarar de flesta böckerna, dock 

inte alla, vad som menas med treenighetens olika delar Fadern, Sonen och helige Anden. Det 

är ofta böckerna väljer att förklara treenigheten med hjälp av en bild på en triangel, vilket är 

pedagogiskt. David Whitling och Malin Kågerman Hansén har som grundläggande tanke att 

det måste tas hänsyn i läromedlen så att de är anpassade till eleverna. Eleverna måste kunna 

förstå vad som står i läroböckerna, man måste alltså möta eleverna där de står, där en bild på 

en triangel kan ses som ett exempel på detta.
127

 Om vi ser det till de Abrahamitiska 

religionerna, där kristendomen är en av religionerna så är det just treenigheten som skiljer 

dessa tre religionerna åt. Faktumet att treenigheten har liten plats i läroböckerna kan vi koppla 

till von Brömssen och sekulariseringsteorin som betyder att religionen har fått en mindre 

betydelse för människor.
128

 Det blir inte lika viktigt att skriva om treenigheten i dagens 

skolböcker i och med sekulariseringen.  

6.1.3 Inriktningarna 

När vi tittar på inriktningarna är det nog här som läroböckerna skiljer sig mest, med ett 

genomgående gemensamt drag, att den ortodoxa inriktningen får minst plats, vilket även 
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noterats tidigare i tidigare forskning vid en liknande studie. Den katolska och de 

protestantiska inriktningarna får i snitt lika stor plats i böckerna. Det som är skillnaden mellan 

dessa är dock att man i presentationen av de protestantiska inriktningarna i några böcker 

redogör för hur det ser ut i Sverige, vilket går att koppla till att Sverige är ett protestantiskt 

land. Vad som ofta sker i redogörelsen för protestantismen är att läroböckerna mer liknar en 

historiebok än en religionsbok här. Det är protestantismens uppkomst med Martin Luther och 

reformationen som får störst fokus istället för vad som kännetecknar protestantismen. Jag kan 

förstå att den inriktning som är störst i världen, samt den som är störst i Sverige får stor plats, 

vilket är den katolska och protestantiska inriktningen. Jag kan dock förstå Pääkkönens 

resonemang
129

 om att detta kan ge en felaktig bild till ortodoxa ungdomar om deras tro. När 

deras inriktning, den ortodoxa, får minst plats kan deras religiösa inriktning ses som minst 

viktig av dessa ungdomar. Kjell Härenstam belyser även han detta, att det är svårt för en 

lärobok att ge en rättvis bild av en världsreligion med de få sidor en lärobok har.
130

 Vi har 

sedan Von Brömssen som menar att i och med det sekulariserade samhället går det inte att 

upprätthålla en gemensam världsbild.
131

 Kanske blir det så att de mindre inriktningarna då får 

ge vika för de större.  

6.1.4 Väckelser och frikyrkor 

Väckelser och frikyrkor finns inte med i alla läroböckerna, det finns en möjlighet att av de 

böcker där man avstått från detta valt att placera det i en annan del av bokserien. I den nyaste 

läroboken redogör man för detta på två sidor, medan en annan lärobok ägnar hela 13 sidor åt 

detta område(SO Direkt 2, Religion, från Bonniers förlag 2004), vilket är en markant stor 

skillnad i antal sidor vilket då även resulterar i mindre fakta i den senaste läroboken. Det 

tycker jag är intressant, varför är det så? Kan det vara att man i den nyare läroboken har valt 

att skilja på detta, och går in på området mer djupgående vid ett annat tillfälle? Kopplar man i 

de nyare läroböckerna istället samman väckelser och frikyrkor som något som istället bör 

nämnas när det talas om sekter och inte under kristendomens undervisningstimmar? 

Läroböckerna är här skrivna för olika läroplaner där lgr80 specifikt skriver att väckelser ska 
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finnas med, dock inte nödvändigtvis tillsammans med kristendomen.
132

 Vilka frikyrkor och 

väckelserörelser som läroböckerna väljer att ta upp är ungefär samma, då några av böckerna 

väljer att nämna någon extra. Niklas Ammert tar upp det strukturella perspektivet i sin 

läromedelsforskning och menar där att lärobokens tillkomst och utformning till viss del beror 

på författaren till boken. Att läroböckerna skiljer sig åt har därför en förklaring.
133

 Då det bara 

är lgr80 som specifikt skriver om att väckelser och frikyrkor ska finnas med går det möjligen 

att koppla till sekulariseringsteorin. I takt med att samhället blir mer sekulariserat väljs detta 

avsnitt bort eller alternativ inte får lika stor plats.  

6.2 Jämförelse mellan läroböcker i skolan och samfunden 

Då jag läser samfundens böcker noterar jag att dessa skiljer sig mycket från läroböckerna som 

används i skolan. I de två böcker jag tittat i sker ingen direkt redogörelse av kristendomen 

utan här går man in på hur det är att vara kristen. Till skillnad från läroböckerna där man i 

stort sätt gör tvärtom. Brömssen skriver, att vara religiös är ett grundläggande drag hos 

människan, det var inte människan som sekulariserades utan det västerlänska samhället.
134

 Att 

vara religiös i dagens samhälle gestaltar sig dock annorlunda i det samhälle vi liver i idag. 

Valet är i det flesta samhällen idag fritt för individen huruvida de vill ansluta sig till en 

religiös gemenskapsform liksom valet av religion.
135

  Finns det en förutfattad mening att 

personer som läser samfundens böcker redan vet hur kristendomen blev till, vilka 

huvudpersonerna är och högtidernas ursprung och utformning och att det är anledningen till 

att böckerna fokuserar på hur man ska leva som kristen. Von Brömssen skriver om 

sekulariseringsteorin och menar att i och med sekulariseringen måste det religiösa väljas, 

religionen har blivit en privatsak.
136

 Det är därför inte upp till skolan att lära ut hur ett liv som 

kristen ska levas, utan detta får man välja själv om man är intresserad av och därefter själv 

söka sig till institutioner för detta.
137

 Vägens folk, lär mer ut i kristendomen och ger tips om 

hur man ska tänka när man tvivlar på sin tro och vad tro egentligen är. Vägens folk är en 

vägledning för en redan kristen person där det ofta finns utdrag från bibelberätteler, vilket inte 

sker i skolans läromedel, för att ge svar åt ungdomarna. Den enda direkta faktadel som 
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Vägens folk har är de avsnitt som berättar om pingströrelsens grundare i Sverige, Lewi Petrus, 

och broder Roger som var en betydande person för rörelsen.
138

 Skolans läroböcker i sin tur 

redogör för Jesus. Dock går det att se en viss likhet av redogörelsen för protestantismen, där 

det ganska ingående i en del av böckerna redogörs för Martin Luther. Den stora skillnaden 

mellan skolans läromedel och samfundens läromedel blir emellertid att skolans läromedel lär 

ut om kristendomen medan samfunden lär ut i kristendom. Von Brömssen skriver om den 

sociala differentieringen och menar att det har utvecklats fler och mer specialiserade roller 

och institutioner för att hantera människors skilda behov. Skolans roll blir därför inte längre 

att fostra och lära ut hur det kristna livet, då det råder religionsfrihet i Sverige, ska levas utan 

detta uppdrag har tilldelats kyrkan. Det religiösa ska väljas, inte tvingas på en.
139

  

Con dios, som är Svenska kyrkans bok, gör precis som Vägens folk och tar upp berättelser om 

hur det är att vara kristen. Visserligen går det att hitta liknande delar i några av läroböckerna, 

men i långt ifrån samma utsträckning. Con dios har visserligen något avsnitt som är en mer 

faktabaserad del av kristendomen. Både Vägens folk och Con dios liknar handböcker för 

kristna ungdomar, hur de ska leva, tänka och tro. De är båda även väldigt moderniserade och 

anpassade efter hur dagens ungdomar tänker. Moderniseringen och anpassningen går att 

koppla till forskning som gjorts av läromedel och som jag redan nämnt, att det är viktigt att 

läroböcker utformas så att de passar den person som ska använda och läsa boken. Visserligen 

skriver David Whitling och Malin Kågerman Hansén detta i relation till läromedel som 

används i skolan
140

 men det känns även relevant att koppla till samfundens läroböcker. Inslag 

av humor i framförallt Con dios finns på flera ställen i boken, till exempel i avsnittet om Jesus 

uppståndelse.
141

 Con dios skriver om treenigheten, skillnaden i hur man förklarar treenigheten 

i Con dios och hur treenigheten förklaras i läroböckerna är dock påtaglig. Con dios blir i sin 

förklaring väldigt partisk med ord som att Gud är en fantastisk pappa i förklaringen av 

Fadern, vilket kanske egentligen inte är så konstigt. Den förklaring som Con dios gör av 

treenigheten hade inte fungerat i de moderna läroböckerna. Det är inte skolas uppgift att lära 

ut hur ett religiöst liv ska levas. Som Von Brömssen skriver så finns det specialiserade roller 

och institutioner för att hantera människors skilda behov. Tidigare var det de religiösa 

institutionernas uppgift att ta om bland annat skolundervisning, men nu är detta skolans 
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uppgift.
142

 Skolans uppgift är att lära ut om kristendom och kyrkans roll att lära ut i 

kristendom.
143

 Vägens folk i sin tur saknar någon direkt redogörelse av treenigheten. Vägens 

folk är på sätt och vis en bok som skildrar kristendomen utifrån väckelserörelser och 

frikyrkors synsätt. Skillnader i hur de olika läromedlen presenterar heliga skrifter är även den 

påtaglig. Vägens folk har förvisso inget avsnitt om kristendomens heliga skrifter. Con dios 

skriver om Bibeln, detta på ett sätt som skiljer sig från hur skolans läromedel skriver om 

Bibeln. Skolans läromedel presenterar Bibelns olika delar, i vissa fall vad dessa innehåller. I 

Con dios har man ett fokus på vilken bibeltext som passar ungdomarna bäst och på vilka sätt 

man kan se Bibeln på, som ett kärleksbrev, en vägvisare och som näring för själen. Återigen 

blir skolans läromedel ett läromedel med fokus på fakta och samfundens läromedel en 

vägvisare.  
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7. Sammanfattning 

I denna uppsats har jag gjort en läromedelsanalys. Syftet med den här uppsatsen var att se hur 

kristendomen presenteras i de olika läroböckerna. De områden i läroböckerna som 

undersöktes var heliga skrifter, treenigheten, inriktningarna och väckelser och frikyrkor. 

Därefter ville jag se om de fanns några skillnader mellan skolans undervisningsmaterial och 

det undervisningsmaterial som samfunden använder.  Uppsatsen bygger på en kvalitativ 

textanalys. Det som får min forskning att sticka ut bland andra läromedelsanalyser som 

tidigare gjorts är min jämförelse med samfundens läromedel. 

Kerstin von Brömssen skriver att i takt med modernisering tilldelas de olika uppgifterna, som 

undervisning, till olika institutioner. Det blir då skolans roll att lära ut om kristendom och 

kyrkans roll att lära ut i kristendom.
144

  

Läroböckerna som studien bygger på är skriva inom ramarna för olika läroplaner, vilket kan 

förklara att de till viss del skiljer sig åt eftersom läroplanerna förändras, i takt med att 

samhället förändras. Läroböckerna som idag används i skolorna runt om i landet skiljer sig åt 

innehållsmässigt. Delar ur kristendomen som i vissa läroböcker lyfts fram som viktiga får i 

andra läroböcker mindre utrymme, även om de berör samma sak. Kristendomen får mycket 

plats i majoriteten av läroböckerna. Gemensamt för skolans läromedel är att det är den 

katolska och protestantiska inriktningarna som får störst plats i böckerna. Det går även att 

notera en stor skillnad i hur läroböckerna presenterar frikyrkor och väckelser. En del av 

läroböckerna ger detta område ett stort fokus medan någon av läroböckerna gör kortare 

beskrivningar av detta. De läroböcker som skriver mest om frikyrkor och väckelserörelser är 

utgivna 1994 och 2004, därmed är de skrivna utifrån lgr80 och lpo94 där enbart lgr80 

specifikt skriver ut att väckelserörelser ska tas med i undervisningen.  Eftersom lärobokens 

innehåll till viss del bygger på vad författaren till boken tycker är viktigt (och intressant?) kan 

det vara en orsak till varför innehållet gällande frikyrkor och väckelserörelse skiljer sig åt. 

Treenigheten, vilket är en central del av kristendomen, får generellt lite plats i skolans 

läromedel, vilket kan tycks märkligt då det är en central del av kristendomen.  

En påtaglig skillnad mellan läroböcker som används i skolan och de böcker som används som 

läromedel i religiösa samfund går också att notera. Den stora skillnaden däremellan är läran 
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om kristendom kontra läran i kristendom där samfundens böcker står för läran i kristendom. 

Tillskillnad från skolans läroböcker där man lär ut fakta om kristendomen lär samfundens 

böcker ut hur man som kristen ska tänka och göra i vissa situationer i livet. En guide för det 

kristna livet och hur detta kan eller bör levas skulle kunna förklara Con Dios och Vägens folk.  

Att en lärobok från skolan är annorlunda i jämförelse med en bok man använder i religiösa 

samfund känns på något sätt naturligt. Det som dock förvånar mig något är att samfundens 

böcker inte redogör för kristendomen i den utsträckning jag trodde de skulle göra. Vissa 

faktadelar finns med men böckerna som jag har tittat på bygger mer på att lära ut hur man ska 

leva som kristen. De böcker som kommer från de religiösa samfunden är till för ungdomar 

som redan valt att leva ett kristet liv och därmed redan är medvetna om kristendomens 

väsentliga delar.  
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