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Abstract	
  
The purpose of this study was to examine the objectivity as a goal and idea in curriculum and
textbooks in religious education with a particular focus on the descriptions of Christianity.
First, I examined objectivity as a goal and idea of the current curriculum Lgr 62, 69, 80 and
Lpo 94. Then I looked at how objectivity as a goal is reflected in the examined textbooks. As
method I have used a content analysis which is of advantage when a large amount of text is
examined. A large amount of text can be reduced systematically to limited categories of the
texts content. It appears that objectivity as a goal are in all curriculum but that objectivity as a
concept were common in Lgr 62 and 69. Finally, we can trace the objectivity as a goal in Lgr
80 and Lpo94 to factual and versatility that has come to be the central. The survey reveals that
Christianity is the religion with the most space compared to other religions in all textbooks
linked to all curriculum. It also emerges that all textbooks are plentiful when it comes to
descriptions of Christianity different directions. When this is examined more closely, they are
mainly abundant when it comes to descriptions of the Christian community that has a close
geographical link to Sweden and our neighboring countries.
Keywords: Objectivity, religious education, RE, Textbook analysis

	
  

Sammanfattning	
  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka objektivitet som mål och idé i läroplaner och
läroböcker i religionskunskap med ett särskilt fokus på beskrivningarna av kristendomen.
Först har jag undersökt objektivitet som mål och idé i de aktuella läroplanerna Lgr 62, 69, 80
och Lpo 94. Därefter har jag tittat på hur objektivitet som mål återspeglas i de undersökta
läroböckerna. Som metod har jag använt en innehållsanalys vilket är av fördel när en stor
mängd text som i denna uppsats skall undersökas. Detta för att ett stort material kan reduceras
systematiskt till begränsade kategorier av textens innehåll. Innehållsanalysen passade också
till den teori som analysen tog spjärn emot. Det framkommer att objektivitet som mål
återfinns i samtliga läroplaner men att objektivitet som begrepp var vanligt förekommande i
Lgr 62 och 69. Slutligen kan man spåra objektivitet som mål i Lgr 80 och Lpo 94 till saklighet
och allsidighet som kommit bli det centrala. Av undersökningen framkommer det att
kristendomen är den religion som fått mest utrymme jämfört med övriga världsreligioner i
samtliga läromedel kopplat till samtliga läroplaner. Det framkommer också att samtliga
läroböcker är rikliga när det kommer till beskrivningar av olika inriktningar av kristendomen.
När detta undersöks närmre är de främst rikliga när det kommer till beskrivningar av de
samfund som har en nära geografisk koppling till Sverige och våra grannländer.
Nyckelord: Objektivitet, religionskunskap, läroboksgranskning, läromedelsgranskning
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1. Inledning
I en allt mer globaliserad och mångkulturell värld ställs allt högre krav på en allt mer objektiv
undervisning inom religionskunskap. Folk rör på sig som aldrig tidigare och kontakt med nya
kulturer sker dagligen inom skola och arbetsliv i Sverige. Därför kommer jag som blivande
lärare i religionskunskap undersöka läroplaners objektivitetbegrepps avspegling i läromedel.
Björn

Falkevall

som

undersökt

lärarutbildares

tankar

om

livsåskådningar

inom

religionskunskap tycks förvånas av att nästan alla lärarutbildare kommer in på objektivitet i
sina intervjuer, eftersom Falkevall antog att den debatten spelades över under 60-talet.1
Därmed finns det skäl nog att idag 50 år senare behandla begreppet på nytt eftersom det är
högst aktuellt i de svenska klassrummen även idag.
Första gången begreppet objektivitet kom in i svensk skola var 1962 då vi fick en gemensam
nioårig bottenskola för alla. Religionsundervisningen skulle dessutom vara ickekonfessionell.2 Debatten kring objektivitet var ingen ny banbrytande diskussion under 60talet, kravet på objektivitet hade redan väckts inom historieämnet under 1800-talet.3 De stora
spänningarna drog igång under 60-talet, en del kritik från kulturradikalt håll riktades mot
ämnets vara överhuvudtaget eftersom det ändå trots krav på neutral undervisning ansågs föra
en agenda för evangelisk kristendom. Exempel på förändringar inom religionsundervisningen
mot objektivitet kan kopplas samman med att andra religioner fick större utrymme men också
att ämnet bytte namn 1969 till religionskunskap.4 Krafterna från det kulturradikala hållet bör
kopplas samman med religionsfriheten som infördes under 50-talet i Sverige. Det som
beskrivs ha dragit igång den största debatten under 60-talet var när ett förslag om att reducera
timantalet i religionsundervisningen på gymnasiet. En namninsamling mot detta förslag satte
igång och lär vara grunden till kristdemokratiska samlingspartiet. 5 6

1

Björn Falkevall. Livsfrågor och religionskunskap, En belysning av ett centralt begrepp i svensk
religionsdidaktik. Stockholm: Björn Falkevall. 2010. s. 54
2
Kjell Härenstam. Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap. Lund:
Studentlitteratur. 2000. s. 145
3
Torvald Olsson. Folkökning, fattigdom, religion - Objektivitetsproblem i högstadiets läromedel 19601985 med särskild inriktning på Indien och U-landsbilden. Lund: Bokförlaget Plus Ultra. 1988. s. 16
4
Observera att ämnet religionskunskap tidigare hette kristendomskunskap och fick nytt namn i och
med att Lgr 69 infördes.
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1.1 Syfte/frågeställning
Enligt Lgr 62 som är den första läroplanen för den gemensamma nioåriga grundskolan skulle
undervisningen i kristendomskunskap vara objektiv. Detta skulle uppfyllas genom att
förmedla ”sakliga kunskaper om olika trosåskådningars innebörd och innehåll utan att
auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en viss åskådning”.7 Med detta som grund är
syftet att undersöka objektivitet som idé i svenska läromedel inom religionskunskap ur ett
historiskt perspektiv med ett fokus på kristendomen. Detta för att kunna se om och hur
objektiviteten förblivit en del av skolans ideal. För att undersöka syftet med uppsatsen har jag
valt att precisera och bryta ner syftet till några frågor:

•

I vilken mån uttrycker de undersökta läroplanerna objektivitet som ett mål?

•

Huruvida återspeglas målet som ställs i läroplanerna läroböckerna i religionskunskap, i
synnerhet beskrivningarna av kristendomen?

1.2 Avgränsning
I denna uppsats undersöks huruvida läroplaners koppling till objektivitet återspeglas på
beskrivningen av kristendomen i fyra olika läromedel i religionskunskap, ett läromedel för
varje läroplan, Lgr 62, 69, 80 och Lpo 94. Varje läromedel som undersöks täcker upp för
årskurs 7-9. Perioden som undersöks sträcker sig mellan åren 1962-2010. Jag har valt att
avgränsa till denna period eftersom religionsundervisningen för första gången skulle vara
objektiv då den nio åriga grundskolan trädde i kraft år 1962. Jag har också valt att avgränsa
undersökningen till år 2010 av tre anledningar. För det första trädde en ny läroplan in året
därpå, Lgr 11, för det andra sker undervisningen allt mer utanför den traditionella läroboken
och för det tredje är inte läroboken heltäckande i samma utsträckning som tidigare. Läroboken
har på senare år genomgått stora förändringar genom att den inte längre förväntas innehålla all
information som ska bearbetas i skolan. Istället har förlagen en hemsida med kompletterande
information och arbetsuppgifter som synkar med läroboken.8 Forskning visar generellt att de
flesta lärarna fortfarande planerar undervisningen med hjälp av läroboken men att lärobokens
inflytande minskar i de samhällsorienterade ämnena. 9 I en undersökning gjord av
utbildningsdepartementet år 1979 tillfrågades 115 högstadielärare i 20 utvalda kommuner i

7
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vilken omfattning de använde läroboken i sin undervisning. Hela 85 % angav att de använde
faktaboken/läroboken i hög utsträckning. 14 % angav att de använde den i liten utsträckning
och 3 % angav att de inte använde den alls.10 Även om de flesta fortfarande planerar sin
undervisning utifrån läroboken menar jag att det skulle vara ytterst problematiskt att göra en
innehållsanalys av aktuella läroböcker som inte ses som lika heltäckande och jämföra med
böcker från 90-talet och bakåt. Resultatet skulle i ett sådant fall bli missvisande.

1.3	
  Tidigare	
  forskning	
  
Forskning som rör läromedel är vanligt förekommande och har gjorts av ett flertal forskare
internationellt som nationellt. Tanken med detta avsnitt är att ge en relevant översikt över
forskning som kan appliceras på området min uppsats berör. Min sökning på forskning om
objektivitet och läromedel har dock inte gett ett lika stort utbud. En anledning till detta kan
vara att skolöverstyrelsen hade en egen granskning av läromedel där objektivitetskraven
också granskades. I ett fall har jag funnit en högst aktuell avhandling som berör läromedel och
objektivitet

nämligen

Torvald

Olssons

avhandling

Folkökning fattigdom religion,

Objektivitetsproblem i högstadiets läromedel 1960-1985 med särskild inriktning på Indienoch U-landsbilden. I mitt fall har denna kommit att bli den största inspirationskällan till detta
arbete och dessutom bygger uppsatsens teoretiska ramverk på teorier från Olssons avhandling.
Eftersom staten hade en egen myndighet som låg under skolöverstyrelsen går jag först in på
en avhandling som undersöker detta område för att ge en bild över vad som faktiskt kom att
granskas. Dessutom fungerar avhandlingen som en historisk källa för att koppla samman
resultaten till historiska skeenden.
Anna Johnsson Harrie har granskat statens förhandsgranskning av läromedel i sin avhandling
Staten och läromedlen, En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel
1938-1991. Syftet med avhandlingen är att undersöka de politiska beslut som fattades om att
införa och avskaffa förhandsgranskningen av läromedel men också de faktiska
genomföranden som gjordes. Johnsson Harrie menar att detta sker på två olika arenor
nämligen den politiska arenan och den granskande arenan. Det är dessa arenor som Johnsson
Harrie valt att undersöka.11 Några viktiga resultat som framkommer är att ett viktigt argument
för läromedelsgranskningen på den politiska arenan har varit att läromedlen ska ligga i linje
10

Olsson. 1988. s. 80
Anna, Johnsson Harrie. Staten och läromedlen, En studie av den svenska statliga
förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991. Linköping: Anna Johnsson Harrie. 2009. s. 46
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med läroplanerna och det är där granskarna ska lägga fokus. Johnsson Harrie visar i sin
avhandling att så inte är fallet. Granskarna har istället lagt fokus på faktagranskning och att
kontrollera sakuppgifter.12 Johnsson Harrie har i sin avhandling undersökt hur den statliga
förhandsgranskningen gick till och vad som användes för argument av politikerna för att
införa och avskaffa systemet.
Torvald Olsson har istället undersökt objektivitet och hur det granskades i läroböcker, Olsson
disputerade med sin avhandling Folkökning fattigdom religion, Objektivitetsproblem i
högstadiets läromedel 1960-1985 med särskild inriktning på Indien- och U-landsbilden år
1988. Som titeln lyder är syftet att studera objektivitet i läromedel med fokus på Indien- och
U-landsbilden.13 I ett första skede redogör Olsson för objektivitetskraven i Lgr 69, i ett andra
skede undersöks om böckerna uppfyller kravet som ställs i läroplanen. I ett senare skede
redogörs för en utvärdering om vilka krav som rimligen bör ställas på en objektiv
framställning. Här diskuterar Olsson först syftet med objektivitetskravet vilket leder i sin tur
till ett förslag på en objektivitetsdefinition.14 I ett tredje skede diskuteras olika kriterier som
bör vara uppfyllda för ett läromedel ska kallas tillräckligt objektivt. Efter detta provar Olsson
sin nya objektivitetsdefinition på de granskade läromedlen om de är tillräckligt objektiva
enligt Olssons nya definition.15 I resultatet framkommer det att statens förhandsgranskning
när det gäller objektivitet på Indien och u-landsbilden knappast gett något positivt resultat.
Olsson drar slutsatsen att detta beror på att det saknas en tydlig definition för objektivitet som
granskarna kan ta ställning till. Däremot har man blivit mer objektiv när man beskriver
människors insatser i u-länderna men mindre objektiva när man beskriver kulturens roll på
utvecklingsprocessen i u-länderna.16
Den övervägande delen av forskningen som berör läromedel/läroböcker i religionskunskap i
Sverige granskar hur de olika världsreligionerna framställs, i synnerhet islam. Kjell
Härenstam, numer professor emeritus har granskat bilden av islam i läroböcker bland annat i
religionskunskap i Skolboks-islam – Analys av bilden av islam i läroböcker. Härenstam
kommer fram till att man fokuserar på att belysa stoffet som skiljer sig från kristendomen när
man presenterar islam i läroböcker under perioden för läroplanerna Lgr 62 och 69. Härenstam
12

Johnsson Harrie. 2009. s. 216
Observera att författaren undersöker en serie böcker som ingår i hela SO-blocket, det vill säga:
Historia, religion, geografi och samhällskunskap.
14
Denna definition går jag in närmre på under 1.6 Teori.
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Olsson. 1988. s. 20-21
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Olsson. 1988. s. 445-447
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menar också att informationen som lyfts fram om islam i dessa läroböcker är sammanpressat
på ett litet utrymme.17 Detta spårar Härenstam till objektivitetskravet som infördes när man
avskaffade parallellskolesystemet 1962. Innan denna objektivitetsgräns ger Härenstam
exempel på läroböcker utgivna innan där en stark etnocentrisk bild av kristendomen målades
upp. Man använde värdeladdade ord för att framhäva kristendomens överlägsenhet gentemot
islam. Pilgrimsfärden till Mecka beskrivs till exempel som en undergiven hyllning till en svart
sten för att nämna ett exempel.18 Härenstam visar på att det som skedde i och med att
religionskunskap skulle vara objektivt var att de värdeladdade orden mer eller mindre
försvann efter 1962. När spridningen av islam beskrivs i läroböcker före Lgr 62 var det
vanligt med begrepp som ”erövring”. Efter Lgr 62 med objektivitetskravet har sådana
värdeladdade begrepp byts ut till ”utbredning” för att ge ett konkret exempel.19 Det väsentliga
som Härenstam ser i och med att Lgr 80 införs är att man i läroböckerna lyfter fram likheter
mellan religioner istället för att fokusera på skillnader.20 Härenstams granskning är relevant
för denna undersökning eftersom den berör objektivitet och förklarar i viss mån vissa
tendenser som jag funnit i mina resultat.
Sociologen Masoud Kamali är en av forskarna som deltagit i delrapporten Utbildningens
dilemma - Demokratiska ideal och andrafierande praxis. Den större utredningen som denna
rapport är en del av tillsattes av staten 2004 och hade till uppgift att kartlägga och identifiera
de mekanismer som ligger bakom strukturell diskriminering på grund av etnisk och religiös
tillhörighet.21 Kamali undersöker sju olika läroböcker i religionskunskap och historia för
gymnasiet. Kamali motiverar valet av att undersöka skolämnena religion och historia för att
det vanligtvis har varit de ämnena som staten har försökt att skapa en nationell identitet, en
gemensam norm eller en så kallad ”vi-känsla”.22 Det som framkommer i rapporten är att han
ser tydliga kristocentriska tendenser i skolböckerna och tydliga drag av en andrafiering när
man beskriver exempelvis islam. Han menar vidare att böckerna har ett tydligt ”vi” och
”dom” perspektiv där ”vi” står för västerlänningar och ”dom” för de andra som inte passar in i

17

Kjell Härenstam. Skolboks-Islam, Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap.
Göteborg: Kjell Härenstam. 1993. s. 290
18
Härenstam. 1993. s. 103-105
19
Härenstam. 1993. s. 124-125
20
Härenstam. 1993. s. 290-291
21
Masoud Kamali. Skolböcker och kognitiv andrafiering, I SOU 2006:40 Utbildningens dilemma:
demokratiska ideal och andrafierande praxis. Rapport av Utredningen om makt, integration och
strukturell diskriminering. Upplaga 2006, Stockholm: Fritze, s. 3-4
22
Kamali. 2006. s. 51
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normen.23 Vidare finner Kamali värdeladdade begrepp som gynnar kristendomen, begrepp
som Härenstam menar mer eller mindre försvann ur läroböckerna efter att 1962 års läroplan
infördes. Kamali menar på att värdeladdade begrepp återfinns i de undersökta läroböckerna.24
Ovan nämnda forskning är intressant för denna undersökning eftersom värdeladdade begrepp
som gynnar eller stjälper blir en objektivitetsfråga. Huruvida speglar en etnocentrisk
framställning en saklig och allsidig bild?

1.4	
  Material	
  
Läroböcker för högstadiet eller i skolan överlag kan förknippas med en mängd olika
kategorier av böcker. Vanligtvis är läroböcker uppdelade i faktaböcker, läseböcker,
arbetshäften och fördjupningsböcker. Faktaboken eller grundboken är den bok som varje elev
behåller under aktuell kurs. Övriga böcker ses som ett komplement till grundboken och
vanligtvis finns dessa tillgängliga som referenslitteratur i klassrummet.25 Det som undersöks i
denna uppsats är grundboken eftersom det är den huvudsakliga boken som eleven har tillgång
till. Jag har valt ut en serie böcker i religionskunskap för respektive läroplan, Lgr 62, Lgr 69,
Lgr 80 och Lpo 94. Kriteriet har varit att böckerna skall täcka årskurs 7-9. Ett andra kriterium
och kanske det viktigaste för denna undersökning har varit att böckerna ska ha varit vanligt
förekommande i svensk skola. Natur & kultur som är det förlag som ligger bakom
läromedelsystemet SOL (Samhällsorienterande läromedel) är det förlag som sedan 70-talet
sålt i särklass flest grundböcker i de samhällsorienterade ämnena än övriga förlag
tillsammans.26 Böckerna som undersöks för läroplanerna Lgr 69, 80 och Lpo 94 blev således
självklara och är utgivna av natur & kultur och är av läromedelsystemet SOL. Dessutom blir
en innehållsanalys mer intressant om man har möjlighet att följa ett läromedelsystem utgivet
av samma förlag med i huvudsak samma författare.
Valet av läroböckerna aktuella för Lgr 62 blev svårare, eftersom läromedelssystemet SOL inte
fanns före Lgr 69. Valet föll därför på två läroböcker skrivna av Henning Lindström som vid
tiden var teol. dr. lektor i kristendomsundervisningens metodik vid lärarhögskolan i
Stockholm. Böckerna återfinns också i Olssons avhandling trots att den först tar vid efter 69
års läroplan för grundskolan. Enligt Olsson återfinns dessa två böcker i undersökningen som

23
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Kamali. 2006. s. 93-95
25
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referens för att ge perspektiv på en del förändringar som skedde i 70-talets läroböcker. Olsson
har liksom jag ett kriterium att läroböckerna skall varit vanligt förekommande.27
Jag vill också nämna några tankar om varför valet föll på böcker aktuella för högstadiet,
årskurs 7-9 och inte gymnasiet. Gymnasieskolan är fortfarande frivillig i Sverige och det var
relativt vanligt att man slutade skolan efter den nioåriga grundskolan. År 1985 bland Sveriges
20-åringar hade 24 115 personer endast förgymnasial utbildning. 58 302 personer hade
tvåårig gymnasieutbildning. 28 451 personer hade treårig gymnasieutbildning. Nästan 22 %
hade därmed enbart förgymnasial utbildning.28 Därför är det rimligt att undersöka objektivitet
i läromedel som de flesta människor tagit del av i undervisningen, i så stor utsträckning som
möjligt.
1.5.1 Lgr 62
För Lgr 62 föll valet på en serie skriven av Henning Lindström. Serien heter
Kristendomskunskap för grundskolan och är uppdelad på två böcker. Tanken med första
boken är att den ska täcka upp för årskurs 7-8 och den andra för årskurs 9. Båda böckerna är
tryckta 1963, med andra ord ett år efter den nya grundskolan trädde i kraft med ny läroplan.
Den första boken för årskurs 7-8 är uppdelad på 20 arbetsområden, tolv arbetsområden för
årskurs 7 respektive åtta för årskurs 8 och hela bokens omfång ligger på 207 sidor. Det som
läses i årskurs 7 är uppdelat under tre större rubriker och under varje rubrik återfinns de olika
arbetsområdena. Under den första rubriken Kyrkor och kyrkoliv i nutiden får man ta del av
svenskt kyrkoliv under 1800-talet och en utblick över kyrkolivet i våra grannländer. Under
den andra rubriken Kristna samfund i nutiden får man ta del av kristna samfund i Sverige, den
romersk-katolska och den ortodoxa kyrkan29, kyrkolivet i England och Amerika, ekumenik
och slutligen lite om de kristna hjälparbetet i världen. Under den sista rubriken som lyder Icke
kristna religioner återfinns världsreligionerna och naturfolkens religioner.
Den andra boken för årskurs 9 är uppdelad på sju arbetsområden och har ett omfång på 83
sidor. Bokens huvudsakliga fokus behandlar kristna tros- och livsfrågor kopplade till aktuella
problemställningar. Boken inleder med ett kapitel som heter Vad är meningen med livet? där
27

Olsson. 1988. s. 90
SCB, Statistiska centralbyrån
29
Genomgående i uppsatsen används benämningen ”Ortodoxa kyrkan” även om jag är medveten om
att det finns flera samfund som ryms under benämningen, använder jag mig av samma generalisering
som används i de undersökta läroböckerna.
28
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Lindström problematiserar kring om livet är en slump och om religion ger livet mening.
Boken tar även upp frågor som rör kristendomen och samhällsfrågor.
1.5.2 Lgr 69
För Lgr 69 föll valet på en serie böcker som bekant går under namnet SOL –
Samhällsorienterande läromedel. Serien består av tre böcker som täcker upp för grundskolans
senare år 7-9. Böckerna är skrivna av en rad författare: Lennart Husén, Sture Gustafson,
Birgitta Lundblad, Margit Norrman och Gunnar Ståldal.
Första boken som heter Religionskunskap 1 är uppdelad på sex arbetsområden och omfånget
ligger på 165 sidor. Boken inleder med ett kapitel som heter Ung i dag där författaren tar upp
hur unga kan känna sig otrygga och ensamma men också hur de kan känna trygghet och
gemenskap. Efter detta tar författaren upp skapelsemyter och naturvetenskapens syn av
densamma. Vidare behandlas europeiskt och amerikanskt kyrkoliv, religion – kommunism,
religion – nazism och slutligen bibeln.
Religionskunskap 2 är uppdelad på åtta arbetsområden och omfånget är på 235 sidor. Boken
inleder med att behandla Moseböckerna, profeterna i gamla testamenten och Jesus i nya
testamentet i tre arbetsområden. Sedan flyttas fokus till väckelserörelser i norden och att
beskriva religion i dagens Norden. Efter detta problematiserar författaren kring dödshjälp,
abort och dödsstraff och hur religioner ser på krig. Näst sista arbetsområdet i boken tar upp
vårdande och hjälpande insatser i samhället kopplade till religion. Sista arbetsområdet handlar
om att leva tillsammans med andra ord det som är bekant med sex och samlevnad.
Religionskunskap 3 är uppdelad på 11 arbetsområden och har ett omfång på 169 sidor. Boken
börjar med att ta upp olika skapelseberättelser och den naturvetenskapliga världsbilden.
Vidare går man in på naturfolkens religioner och världsreligionerna. Efter detta behandlas
kyrkorna i tredje världen och ekumenik varefter antikens Grekland och dess gudar och kultur
behandlas. Boken avslutas med två arbetsområden, ett om Paulus och det andra om hur man
ser på Jesus och den kristna tron i dagens samhälle. Bokserien är utgiven 1971 alltså i nära
anslutning till att Lgr 69 började gälla.
1.5.3 Lgr 80
För Lgr 80 har läromedelsystemet blivit uppdaterat och går under namnet SOL 2000.
Böckerna har en gemensam författare som det tidigare SOL, nämligen Lennart Husén. Nya
8

författare för denna serie är Leif Berg och Karin Skrutkowski. Serien består av tre böcker, en
för varje årskurs. Böckerna har också blivit mer enhetliga och varje bok består av tre teman
från tidigare olika antal arbetsområden. Detta gör att man lättare känner igen sig i böckerna
och serien är utgiven i början av 80-talet.
Första boken består av temana: Skapelsemyter och gudavärld, Bibelns religioner växer fram
och Ung i vår tid och boken består av 179 sidor. I det första temat behandlas av namnet att
tyda skapelsemyter från världsreligionerna, man får även bekanta sig med en afrikansk och en
indiansk version men också den babyloniska. Sedan får man bekanta sig med den
fornnordiska och antikens Greklands världssyn. Avslutningsvis presenteras likt föregångaren
vetenskapens syn. Det andra temat beskriver hur judendomen och senare kristendomen växer
fram och blir världsreligion. Författaren beskriver även bibelns uppbyggnad, olika delar och
hur kyrkoåret ser ut. Det sista temat i första boken är ett kortare avsnitt som handlar om hur
det är att vara ung. Avsnittet tar upp mobbning och frågor som rör yttrandefrihet och respekt
för andra människor. En liten del tar också upp etik och moral.
Den andra bokens teman heter Kristendomen i världen, Religion i Sverige och Tillsammans
och boken består av 142 sidor. I det första temat behandlas hur en kyrka blir flera, här
beskriver författaren den romersk-katolska, ortodoxa kyrkan och de protestantiska kyrkorna.
Författaren beskriver religion i USA och religion i Sovjet, efter detta beskrivs missionsarbetet
inom kyrkan. Det andra temat handlar i synnerhet om kristendomens olika inriktningar, början
på väckelserörelsen till alla frikyrkor och slutligen Svenska kyrkan och dess roll som
statskyrka. En liten del tar upp nyandliga rörelser och lite statistik om hur många anhängare
de olika världsreligionerna har i Sverige. Det sista temat handlar i största mening om våld i
olika former, allt från våld i hemmet och skolan till våld utövat i guds namn. Temat avslutas
med ett avsnitt om sex och samlevnad.
Den tredje och sista bokens teman heter Religioner i världen, Religion och politik och Att ta
ställning och boken består av 142 sidor. I det första temat får man bekanta sig med några av
väldens religioner. Först ut presenterar författaren naturfolkens religioner och efteråt
presenteras hinduism, buddhism, religioner i Kina och Japan, Judendomen och Islam. Det
andra temat problematiserar författaren relationen mellan politik och religion och inleder med
en del som handlar om religionsfrihet och religionsförtryck. Efter detta behandlas som bekant
från SOL, religion – kommunism och religion – nazism. Sista temat handlar om att ta
9

ställning, här problematiseras kring religion eller ateism, rätt att leva, döden och om livet har
någon mening.
1.5.4 Lpo 94
För Lpo 94 undersöks samma serie som för Lgr 69 och Lgr 80. Denna serie går under namnet
SOL 3000 och är skriven av Leif Berg som var delaktig i SOL 2000. Serien är tänkt att täcka
årskurs 6-9 med en bok för respektive årskurs. Eftersom mitt område ska täcka årskurs 7-9 har
jag därför valt bort boken som är tänkt för årskurs 6. Läroböckerna innehåller olika teman
som sin föregångare.
Den första boken Religion och liv 7 innehåller fyra teman och boken består av 133 sidor.
Boken inleder med att beskriva vetenskapens värld och dess syn på livets uppkomst genom
Darwins utvecklingslära. Efter detta beskrivs gamla testamentets värld och hur historien
börjar och efter detta går författaren över på Jesus och nya testamentet och hur kristendomen
växer fram. Efter detta går författaren in på antikens Grekland och Rom. Författaren avslutar
med ett avsnitt som handlar om etik och moral, om rätt och fel.
Den andra boken Religion och liv 8 innehåller endast ett tema som kallas Kristendomen i
världen som i sin tur är uppdelad på fyra delteman och boken består av 74 sidor. Som namnet
tyder handlar respektive tema om de stora riktningar som finns inom kyrkan i världen. Först
ut behandlas katolska kyrkan som i sin tur leder till delningen och ortodoxa kyrkan. Efter
detta presenteras protestantiska kyrkor och slutligen ett avsnitt som handlar om Sverige under
1000 år.
Den tredje boken Religion och liv 9 består av två teman som är uppdelade i olika delteman
och boken består i sin helhet av 149 sidor. Det första temat tar upp världsreligionerna
judendomen, islam, hinduism och buddhism under varsitt deltema. Det andra temat heter Fri
att tänka själv och har två delteman där det första heter Från tvång till frihet. Här beskriver
författaren yttrandefrihet och demokrati och dess utveckling från antikens Grekland till idag
med en koppling till religion. Andra deltemat går under titeln Tio viktiga val. Denna del
behandlar frågor som rör människors värde, nazism och rasism. Boken berör också frågor
kring genus och etik och moral.
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1.5	
  Metod	
  	
  
Metoden som används i undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys. Metoden passar bra
för att teorin som används i denna undersökning med fördel kan kvantifieras. Med
kvantifiering menas att text kan omvandlas till siffror för att kunna gör mätbara analyser.
Vanligt förekommande i metoden är exempelvis när antal ord i en text räknas eller i mitt fall
antal sidor. Förekomsten av specifika ord kan räknas för att ge en bild av hur något utvecklar
sig.30 För att förtydliga gör jag här ett antagande kring terrorattacken 9/11. Låt säga att vi gör
en läromedelsanalys om islam i läroböcker utgivna före 11 september 2001 och böcker
utgivna efter dådet. Låt säga att vi räknar antal förekommande ord som terrorist, krig och
jihad. Troligtvis förekommer orden oftare efter 9/11. Innehållsanalys kan med fördel
användas om man vill räkna negativa och positiva beskrivningar eller påståenden i en text.31
Kristina Boréus och Göran Bergström menar också att metoden är vanlig om man vill
undersöka om något framställs objektivt, sakligt eller opartiskt. Boréus och Bergström menar
dock att en sådan analys möter svårigheter om ingen teori används.32 I mitt fall har jag en
teori att utgå ifrån för att kunna göra en sådan mätning.33
Fördelar med en innehållsanalys är att det är enkelt att göra jämförelser mellan olika material
som undersöks i en undersökning. Det gör det också enkelt att jämföra över tid, och se en
historisk utveckling. Metoden som sådan anses också vara ”öppen”. Det vill säga att det är
enkelt att beskriva hur man gått till väga i sin undersökning, och anses därför vara objektiv
eftersom det är enkelt för andra forskare att kontrollera resultatet.34 Den störta nackdelen med
en innehållsanalys är att vi inte kan förklara varför ett resultat faller ut på ett visst sätt. Vi kan
med andra ord inte förklara vad som ligger bakom ett fenomen utan vi kan bara förklara att så
här ser det ut.35

30

Göran Bergström & Kristina Boréus. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig
textanalys. Lund: Studentlitteratur. 2005. s. 46
31
Bergström & Boréus. 2005. s. 47
32
Bergström & Boréus. 2005. s. 47
33
Se avsnitt 1.6 Teori
34
Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl 1:3. Malmö: Liber. 2006. s. 203
35
Bryman. 2006. s. 204-205
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1.6 Teori
Jag har valt att utgå ifrån några teorier som presenteras i Torvald Olssons avhandling
Folkökning, fattigdom, religion - Objektivitetsproblem i högstadiets läromedel 1960-1985
med särskild inriktning på Indien- och U-landsbilden. Enligt Olsson är en väsentlig
målsättning med avhandlingen att ta fram en teori som är tänkt att fungera när man ska
granska objektivitet specifikt i läromedel.36 Olsson inleder sin diskussion om objektivitet i
läromedel med att inleda med ett citat, detta för att på ett grundligt sätt förstå sig på när något
är objektivt.
Framställningen X är objektiv = Def Framställningen X innehåller, givet rimliga tolkningar av
de i den ingående formuleringarna, nästan enbart påståenden som i stort sett är sanna och den är
inte missvisande för adressaten.37

Olsson använder denna formulering som grund i sin diskussion för att få fram en definition
för vad som är objektivt framställt i ett läromedel. Om vi utgår ifrån denna definition ställs det
krav på att läromedlet ska återge en rimlig bild av verkligheten men en liten del av innehållet
kan ifrågasättas. Däremot ska bilden som adressaten får spegla verkligheten i stora drag. Jag
tolkar det som att två saker är viktiga; det första är att författaren håller sig till att sanning
förmedlas, det andra som kanske är viktigast är att stoffet inte lämnas öppet för tolkning med andra ord att stoffet blir missvisande för eleven. Sanning ska förmedlas på den nivå
eleven befinner sig.
En objektivitetsbrist kan uppstå om påståenden i en lärobok är missvisande för adressaten.
Men en text kan också bli missvisande beroende på hur stort utrymme ett område fått i ett
läromedel. Här hänger det samman med till vilken målgrupp materialet är tänkt för och för att
återkoppla till citatet, en äldre elev klarar att dra en mer korrekt slutsats över en kortare
mening samtidigt som en yngre elev behöver en mer utförlig förklaring för att kunna dra en
mer korrekt slutsats. Detta känns troligtvis för de flesta självklart, men enligt Olsson är det
inte ovanligt att läromedelsförfattare bryter mot denna princip. 38 Olsson menar att de

36

Olsson. 1988. s. 23
Olsson. 1988. s. 335
38
Olsson. 1988. s. 337-338
37
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vanligaste missvisningarna uppstår om vaga ord används.39 Vaga ord lämnar i regel öppet för
olika tolkningar och elever kan lätt få olika uppfattningar om verkligheten.40
För att gå till botten med objektivitetsbegreppet använder jag Jörgen Westerståhls
objektivitetsschema, som dessutom ligger till grund för objektivitetskravet i Lgr 69. Enligt
Westerståhls definition delas begreppet objektivitet upp i två kategorier, nämligen saklighet
och opartiskhet. Dessa kategorier delas i sin tur upp i ytterligare komponenter enligt följande
schema:
1.1	
  Figur	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  

Objektivitet

Saklighet

Sanning

Relevans

Opartiskhet

Balans

Neutral
presentation

Källa: Olsson. 1988. s. 44

För att undersöka om något är objektivt, i detta fall ett läromedel, krävs det att vi bryter ner
objektivitetsbegreppet i flera komponenter enl. Westerståhls schema för att undersöka om
något är objektivt. Jag kommer därmed att gå igenom några av de olika delkrav som ställs
utifrån detta schema.
För att undersöka om läromedlet förhåller sig opartiskt krävs det att vi undersöker balans och
neutral presentation. För att nå upp till balanskravet som nämns i denna modell, ska vissa
delmål uppfyllas för att något ska vara opartiskt som i sin tur leder till objektivitet. Om ett
läromedel är i balans ska det vara jämt fördelat mellan de olika religionerna. Enligt Olsson
kan balanskravet undersökas enligt följande sex punkter:
39

I vardagligt språk används termen missvisning ofta i samband med kompasser. D.v.s. att
kompassnålen pekar fel. När termen används för att beskriva objektivitet handlar det om ”När det inte
påstås något direkt falskt eller kontextuellt falskt i en framställning, men adressaten ändå disponeras
att hålla något för sant som är falskt eller kontextuellt falskt eller hålla något som rimligt eller (och) sant
som är orimligt eller vice versa kallas en framställning missvisande” Olsson. 1988. s. 349
40
Olsson. 1988. s. 359-360

13

A: Om kristendomen behandlas i en lärobok ska också övriga världsreligioner göra det.
B: Alla världsreligioner som beskrivs bör ha lika stort utrymme.
C: Positiva och negativa åsikter ska balanseras mot varandra inom en religion.
D: Positiva och negativa åsikter ska balanseras mot varandra mellan de olika
världsreligionerna.
E: Olika sidor eller inriktningar av en religion ska belysas.
F: Det ska vara någorlunda likformigt mellan de olika religionerna som beskrivs i ett
läromedel med vilka sidor eller aspekter som tas upp.41
Om vi utgår utifrån dessa delmål på balanskravet finns det några som vi behöver förtydliga.
Delmål D till exempel, här handlar det om att religionerna framställs på ett likformigt sätt.
Det ska med andra ord kännas balanserat mellan de olika religionerna när det gäller negativa
och positiva framställningar. Tar man upp våld inom en religion bör det göras med samtliga
religioner som behandlas i läroboken. Min tolkning av delmål F bör också förklaras mer
utförligt. Här handlar det om att framställningen ska vara någorlunda likformigt. Här uppstår
det problematik, så fort vaga ord ingår i en mening blir det upp till tolkning. Vad är
någorlunda likformigt? Min tolkning av detta är att bilden som förmedlas ska återge en lika
neutral bild av samtliga religioner. Min tolkning av F är att om punkterna C-E uppfylls bör
rimligen F vara uppfylld. Det vill säga balanseras negativa och positiva åsikter mot varandra
inom religionen i förhållande till de andra religionerna och olika sidor belyses av religionerna
så bör rimligtvis detta ge en någorlunda likformig bild av religionerna.
När det gäller sanning och relevans som beskrivs under saklighet bör sanning vara det som
faller sig självklart om vad som menas. Sanningskravet är dock grundläggande för att
undersöka relevans och de komponenter som ligger under opartiskhet. Finns det ingen
sanning i det som skrivs, finns det heller ingen anledning att undersöka balansen och huruvida
det är neutralt presenterat. 42 Som Johnsson Harries forskning visar på var det främst
sanningskravet som granskades mellan 60-talet och fram till granskningens upphörande
1991. 43 När det gäller relevans handlar det först och främst om urvalet av stoff som
författaren valt att ta upp i ett läromedel. Ämnesstoffet skall vara relevant i förhållandet till
41

Olsson. 1988. s. 323
Olsson. 1988. s. 45-46
43
Se tidigare forskning.
42
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bilden som förmedlas. Det är viktigt att syftet med texten som helhet återspeglas i det
specifika stoffet.44 Det vill säga att lösryckta fakta utan sammanhang inte tas upp utan någon
vidare förklaring och problematisering. Dessutom är det av vikt att stoffet är vetenskapligt
underbyggt. I undersökningen med anledning av Johnsson Harries resultat kommer inte
sanningskravet undersökas i någon större utsträckning i denna uppsats.

1.7	
  Disposition	
  
I första kapitlet har jag redogjort för syfte och forskningsfrågor och tidigare forskning, där
fokus har legat på att presentera en forskningsöversikt som ligger nära min undersökning.
Efter detta presenteras materialet som undersöka i denna uppsats. Först redogör jag med en
motivering till mitt urval varefter jag presenterar de fyra valda läromedlen i kronologisk
ordning; Lgr 62, 69, 80 och Lpo 94. Efter detta går jag in på den valda metoden som är en
innehållsanalys. Slutligen i det inledande kapitlet presenteras teorin som undersökningen
bygger på.
Nästkommande kapitel behandlar undersökningen där jag inleder med att undersöka
objektivitet i läroplanerna. Efter detta presenteras data som är sammanställd för att undersöka
balansen i läromedlen. Efter detta redogör jag för innehållet som behandlas om kristendomen
i de fyra olika läromedlen. Vidare undersöker jag huruvida kristendomens olika inriktningar
balanseras utrymmesmässigt. Sedan presenteras timplaner för religionskunskap45 för de olika
läroplanerna för att titta närmre på om utrymmet kan relateras till den tid ämnet hade till
förfogande. Slutgiltigt tittar jag närmre på innehållet som tas upp om den Katolska kyrkan i de
olika läroböckerna och hur det beskrivs.
Avslutningsvis presenteras resultatet i undersökningen där jag också för en diskussion hur
resultatet förhåller sig till tidigare forskning. Efter detta sammanfattar jag uppsatsen i sin
helhet och presenterar de viktigaste resultaten.

44
45

Olsson. 1988. s. 46-47
Kristendomskunskap (Lgr 62)
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2. Undersökning
Väl värt att repetera är syftet med uppsatsen att undersöka hur objektivitet som idé speglas i
svenska läromedel i religionskunskap och hur det utvecklats över tid med fokus på
kristendomen. För att kunna göra det behöver jag först redogöra för vad läroplanerna säger
om objektivitet som idé.

2.1 Objektivitet i läroplaner
Enligt Lgr 62 spelar objektivitet en stor roll när det gäller ämnet kristendomskunskap. Under
beskrivningen av kristendomskunskapens mål beskriver man huruvida ämnet skulle vara
objektivt på följande sätt:
Undervisningen skall vara objektiv i den meningen, att den meddelar sakliga kunskaper om
olika trosinriktningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att
omfatta en viss åskådning. Den skall vara präglad av vidsynthet och tolerans. Den bör ske på ett
sådant sätt, att eleverna uppfattar frågeställningarnas allvar och betydelse, och så, att den
främjar deras personliga utveckling och bidrar till att skapa förståelse för värdet av en personlig
livsåskådning liksom förståelse och respekt för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor.46

Undervisningen skulle för att uppfylla objektivitet förmedla saklig kunskap utan att läraren
med sin auktoritet skulle påverka eleven, undervisningen skulle också präglas av vidsynthet
och tolerans. Det vill säga att undervisningen präglas av respekt för olika livsåskådningar utan
att lägga egna värderingar i undervisningen. Det skulle också bidra till att skapa förståelse och
respekt för värdet av en egen livsåskådning men också för andra livsåskådningsuppfattningar.
I Lgr 69 finner vi en snarlik formulering att jämföra med Lgr 62. I syftet eller målet kan vi
läsa följande om religionskunskap:
Undervisningen skall vara vidsynt och objektiv i den meningen, att den meddelar sakliga
kunskaper om olika tros- och livsåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka
påverka eleverna att omfatta en viss åskådning. Den bör ske på ett sådant sätt, att eleverna
uppfattar frågeställningarnas allvar och betydelse och så att den främjar deras personliga
utveckling och bidrar till att skapa förståelse för värdet av en personlig livs- åskådning liksom
förståelse och respekt för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor.47
46
47

Lgr 62: Läroplan för grundskolan. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 1962. s. 1336
Lgr 69: Läroplan för grundskolan. 1, Allmän del. Stockholm: Utbildningsförlaget. 1969. s. 175
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Det som man ändrat är att man har kopplat samman vidsyntheten med objektivitet. Med andra
ord vill man förmedla att en objektiv undervisning är en fördomsfri undervisning och vill
därmed belysa att det hör samman. I Lgr 62´s formulering uttrycks vidsynthet under en egen
mening; Undervisningen ”skall vara präglad av vidsynthet och tolerans”.48
I Lgr 69s allmänna del återfinns ordet objektiv i olika former hela 33 gånger. Detta ska
jämföras med Lgr 80 där ordet endast förekommer en gång. Istället har ordet objektiv ersatts
av saklighet och allsidighet som förekommer allt mer frekvent. Saklighet och allsidighet
förekommer 11 gånger. För att spåra en anledning till förskjutningen från objektivitet till
saklighet och allsidighet kan man läsa följande i Lgr 80: ”Genom att göra undervisningen
saklig och allsidig uppfyller skolan på bästa sätt kravet på objektivitet.”49
I Lpo 94 har man valt att frångå begreppet objektivitet helt och hållet. Istället betonar man
saklighet och allsidighet, där vikt läggs vid att det är viktigt att personliga ställningstaganden
hos eleven stärks, genom saklig och allsidig undervisning. I ämnesplanen för
religionskunskap kan man dessutom läsa följande där saklighet och allsidighet kopplas till
ämnet:
Alla elever har rätt att få en saklig och allsidig undervisning om religioner och livsåskådningar.
Undervisningen i religionskunskap syftar såväl till att öka elevernas kunskaper om religioner
och livsåskådningar som till att ge dem möjlighet att arbeta med egna reflektioner och frågor
kring existentiella och etiska problem.50

I första delen av citatet kan vi utläsa att eleven skall få saklig och allsidig undervisning om
religioner och livsåskådningar samtidigt som andra delen betonar att undervisningen också
ska ge eleven möjlighet till egna reflektioner och ställningstaganden. Vidare formuleras vissa
mål som eleven ska sträva mot och det första som nämns är det som blir relevant för denna
undersökning:
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Lgr 62. 1962. s. 1336
Lgr 80: Läroplan för grundskolan. Stockholm: Liber Läromedel/Utbildningsförlaget. 1980. s. 31
50
Lpo 94: Kursplaner för grundskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 1994. s. 38
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Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven reflekterar över,
utvecklar och fördjupar sina kunskaper om religiösa, etiska och existentiella frågor som en
grund för ett eget ställningstagande.51

Återigen tyder formuleringarna på att det är saklighet och allsidighet som hamnar i fokus.
Med hjälp av en saklig och allsidig undervisning ska eleven utveckla sin kunskap för att sedan
själv kunna ta ställning.
Genomgripande i de fyra läroplanerna är alltså att man betonar saklighet och den personliga
utvecklingen genom eget ställningstagande. I Lgr 62 betonar man att elevens personliga
utveckling ska främja och bidra till att skapa förståelse för värdet av en personlig
livsåskådning samt förståelse och respekt för olika uppfattningar i olika livsåskådningsfrågor.
Liknande formulering finner vi i Lgr 69. I Lgr 80 frångår man objektivitet genom att
förtydliga att det uppfylls genom en saklig och allsidig undervisning. I Lpo 94 har man
frångått begreppet objektivitet helt och hållet och fokus hamnar därmed på saklighet och
allsidighet. Man preciserar att eleven skall ges en saklig och allsidig undervisning om
religioner och livsåskådningar. Vidare har man flyttat fokus från vikten av en egen
livsåskådning till att skapa förståelser för andra och ge eleverna möjlighet att reflektera över
etiska och existentiella problem. Men man preciserar att undervisningen ska sträva efter
reflektion och fördjupade kunskaper om religiösa, etiska och existentiella frågor för att sedan
kunna ta eget ställningstagande.

2.2	
  Läromedel	
  i	
  balans?	
  
I denna del undersöks i vilken mån balanskravet uppfylls i de aktuella läroböckerna, enligt
den teoretiska definitionen. Balanskravet undersöks härmed genom en innehållsanalys med
fokus på utrymmet respektive religion fått men också hur utrymmet för olika inriktningar
inom kristendomen är fördelat. Balanskravet undersöks genom att undersöka utrymmet
respektive världsreligion fått i varje läromedelsystem. Enligt Olsson bör samtliga
världsreligioner presenteras på ungefär lika mycket utrymme. 52 Jag inleder därför att
presentera data av omfånget som respektive världsreligion fått i de läromedel som undersöks.

51
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Lpo 94. 1994. s. 38
Olsson. 1988. s. 323
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1.2	
  Diagram	
  	
  
400	
  
350	
  
300	
  
250	
  

Lgr	
  62	
  
Lgr	
  69	
  

200	
  

Lgr	
  80	
  
150	
  

Lpo	
  94	
  

100	
  
50	
  
0	
  

Kristendom	
  

Judendom	
  

Islam	
  

Hinduism	
  

Buddhism	
  

Källa: Lindström. 1963. Husén. 1970, 1971, 1972, 1980, 1982, 1983. Berg, 2003.
Anmärkning: I stapeldiagrammet presenteras utrymmet i sidantal som världsreligionerna har i
respektive läromedel. Istället för att skriva ut läromedlets titel har jag valt att presentera utifrån de
aktuella läroplanerna för att göra det lättare att följa utvecklingen.

Det första vi kan utläsa är att kristendomen tydligt satt sin prägel i läroböckerna, även om
kristendomen har en rejäl dipp i läromedelsystemet SOL 2000 (Lgr 80). Kristendomen har
mer än halverats i utrymme sedan föregångaren SOL som var aktuellt för Lgr 69 för att
återigen öka i SOL 3000 (Lpo 94). Vi kan också se att de övriga fyra världsreligionerna ökat
markant även om det inte går att jämföra med kristendomens utrymme. Judendomen har till
exempel ökat från fyra sidor (Lgr 62) till 23 sidor för Lpo 94. Islam har ökat från åtta till 32
sidor samtidigt som hinduismen och buddhismen gör liknande avancemang från 4-5 till 27
sidor. Noterbart är att balansen mellan de fyra världsreligionerna sinsemellan ligger i stort sett
på samma nivå i respektive läromedelsystem. I läroböckerna för Lgr 80 har judendomen och
islam 19 sidor vardera samtidigt som buddhism och hinduism har 13 sidor vardera.
Kristendomen spelar däremot i en egen division utrymmesmässigt på 118 sidor.
Om vi istället sätter världsreligionernas antal sidor i relation till det totala antal sidor som
läroböckerna har till förfogande visar det följande siffror:
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1.3	
  Diagram	
  	
  
700	
  

600	
  

500	
  
Övrigt	
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Buddhism	
  
Hindusim	
  
Islam	
  

300	
  

Judendom	
  
Kristendom	
  

200	
  

100	
  

0	
  

Lgr	
  62	
  

Lgr	
  69	
  

Lgr	
  80	
  

Lpo	
  94	
  

Källa: Lindström. 1963. Husén. 1970, 1971, 1972, 1980, 1982, 1983. Berg, 2003.
Anmärkning: Detta stapeldiagram visar det totala antal sidor som läroböckerna har till förfogande.
Därefter är det uppdelat i olika kategorier.

När vi istället relaterar kristendomen till hela omfånget blir det tydligare hur utrymmet är
fördelat. Även om kristendomen är det som i särklass fått mest utrymme i läroböckerna som
undersöks märks några tydliga drag. Läromedlet som är aktuellt för Lgr 69 har över 600 sidor
till godo, som ni kan se i diagrammet handlar 337 av dessa om kristendomen. För det
läromedlet som utkom för Lgr 80 har kristendomens utrymme mer än halverats samtidigt som
det totala sidantalet minskat med över 200 sidor. Tydligt är det kristendomen som tappat mest
utrymme. För Lpo 94 ökar sidantalet för kristendomen med 95 sidor, samtidigt som det totala
sidantalet för läromedlet ökar med drygt 150 sidor. Kristendomens utrymme av det totala
sidantalet procentuellt går från 74 % för Lgr 62 till 55 % för Lgr 69 till 30 % för Lgr 80 för att
sedan öka till 38 % för Lpo 94. Procentuellt sker en minskning från 74 % (Lgr 62) till 38 %
(Lpo 94). Det som presenteras under övrigt-kategorin som tydligt ökar i sidantal från och med
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Lgr 69 kan spåras till den förändring som skedde i och med att 69 års läroplanen infördes. I
högstadiet skulle nämligen förutom världsreligionerna också väsentliga livsfrågor behandlas;
”Frågor kring livsåskådning och etik med särskild tonvikt på för ungdom aktuella problem,
belysta utifrån dels den kristna tros och livsuppfattningen, dels andra livsuppfattningar.”53
Undersökningar för tiden hade dessutom visat att ungdomar intresserade sig för livsfrågor.
Samma undersökningar visade samtidigt att ungdomar hade väldigt lågt intresse för religioner
och i synnerhet kristendomen.54
2.2.1	
  Olika	
  riktningar	
  inom	
  kristendomen	
  
Här nedan beskriver jag de olika läroböckerna och dess innehåll med ett fokus på de delar
som innehåller beskrivningar av olika inriktningar inom kristendomen. Ett delkrav som ställs i
balanskravet är att olika riktningar av en religion skall belysas. Kravet gäller också att olika
sidor och aspekter av de olika riktningarna presenteras. Dessutom bör det balanseras
utrymmesmässigt.55 Jag presenterar därför material ur läroböckerna som visar olika sidor av
kristendomen. Vidare undersöker jag huruvida utrymmet balanseras mellan de olika
inriktningarna för de fyra läromedlen. Jag presenterar ett stapeldiagram med det antal sidor
som beskriver olika inriktningar inom kristendomen i relation till det totala sidantal som
kristendomen har i respektive läromedel. För att undersöka balansen ytterligare redovisas
ytterligare ett diagram där jag ställer de tre stora inriktningarna; den katolska och ortodoxa
kyrkan och de protestantiska kyrkorna i relation till varandra och dess sidantal.
2.2.2 Lgr 62 – Kristendomskunskap - Henning Lindström
Lindströms Kristendomskunskap är riklig när det kommer till beskrivningen av olika
inriktningar av kristendom. Läroboken inleder med att beskriva kristendomens utveckling i
Sverige. Här beskrivs utförligt svenskt kyrkoliv under 1800-talet och dess utveckling från
strikt religionstvång till religionsfrihet. I detta kapitel finns också de olika frikyrkorna som
växte fram ur väckelserörelserna beskrivna utförligt. Vidare går Lindström in på utvecklingen
i de nordiska grannländerna; Danmark, Finland och Norge. Den romersk-katolska och den
grekisk-ortodoxa kyrkan får ett eget arbetsområde på åtta sidor som beskriver utvecklingen ur
ett historiskt perspektiv men också kort om hur gudstjänster går till och hur katolska kyrkan
väljer påve. Den romersk-katolska kyrkan har mest utrymme i detta arbetsområde.
53

Lgr 69. 1969. s. 175-176
Lars-Olov Lernberg. Från undervisning i kristendom till livskunskap, Religion & Livsfrågor
religionskunskap i den mång kulturella demokratins skola. Föreningen lärare i religionskunskap. Nr 3,
2005. s. 22-23
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Nästföljande arbetsområde behandlar Lindström kyrkan i England och Amerika. Här beskrivs
statskyrkan och frikyrkorna i England som har tilldelats störst utrymme på sex sidor. De
kristna samfunden i Amerika behandlas på drygt tre sidor. Genomgående i beskrivningen av
olika inriktningar så har författaren ett historiskt perspektiv där stor vikt läggs vid de olika
inriktningarnas historia och ursprung.
2.2.3 Lgr 69 – Religionskunskap 1-3 - Lennart Husén
Den första boken i serien behandlar två arbetsområden som handlar om olika inriktningar av
kristendom. Det första arbetsområdet heter europeiskt kyrkoliv, här finns den romerskkatolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan, den lutherska kyrkan och den reformerta kyrkan
presenterade. Den romersk-katolska kyrkan har 18 sidor till förfogande och får såldes störst
utrymme. Den grekisk-ortodoxa kyrkan finns representerad på 10 sidor, vidare får den
lutherska och reformerta kyrkan dela på 10 sidor. Likt Lindströms läromedel beskrivs kyrkans
historia som innebär delningen mellan den romerska och ortodoxa kyrkan. Sedan när
protestantismen presenteras så kommer Husén m.fl. in på reformationen med Luther i spetsen.
Det andra arbetsområdet heter amerikanskt kyrkoliv och tar såldes upp de amerikanska
samfunden. Detta arbetsområde behandlas på totalt 17 sidor, att jämföra med Lindströms tre
sidor. Inledningsvis får man läsa en berättelse om en familj som går till en luthersk kyrka i
USA för att få en inblick i hur en gudstjänst i USA kan gå till, samtidigt beskriver författaren
att det finns ca 250 olika samfund i USA och att det knappast finns något annat land med så
många samfund som USA.56 Författaren lägger fokus på religion och politik och tar bland
annat upp att staten inte stödjer något religiöst samfund. Författaren nämner följande,
antagligen för att vi i Sverige vid den tiden hade statskyrka:
Bestämmelsen om att staten inte skall stödja de religiösa samfunden betyder inte att intresset för
religion är ringa. Det är tvärt om. De olika trossamfunden har 126 miljoner medlemmar – ca 60
procent av USA:s befolkning är alltså med i någon kyrka.57

Avsnittet har ett särskilt fokus på att beskriva relationen mellan kyrkan och politiken i USA.
Den andra boken tar upp väckelserörelser i Norden och religion i dagens Norden som två
arbetsområden. Väckelserörelserna får ett stort utrymme på hela 38 sidor. Under detta avsnitt
56
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beskrivs den historiska utvecklingen som skedde under 1800-talets andra hälft och framåt,
från ett samfund (Svenska kyrkan) till att det blev lagligt att starta upp nya självständiga
samfund. Nykterhetsrörelsen, väckelsen som skedde inom Svenska kyrkan, Svenska
missionsförbundet, baptismen, metodismen, Frälsningsarmén och Pingstkyrkan beskrivs
utförligt. Utöver detta går man in på kyrkans minskade inflytande över samhället och
väckelserörelser i våra nordiska grannländer. Denna första del i läroboken beskriver
uppkomsten av de olika samfunden och deras historia. Nästföljande arbetsområde beskriver
hur det är att arbeta som präst inom Svenska kyrkan och hur ett väckelsemöte kan gå till.
Arbetsområdet har 36 sidor till förfogande.
Tredje och sista boken i serien har ett arbetsområde på 14 sidor där kyrkorna i tredje världen
finns beskrivna. Till en början beskrivs den kristna missionen till tredje världen från hur det
började under 1400-1500-talets upptäcktsfärder och kort om kolonialism hos de katolska
länderna. Sedan beskrivs enbart de positiva fördelarna med missionen som kallas den första uhjälpen. Därefter beskrivs hur missionen leder till självständiga kyrkor. Vidare beskriver
Husén m.fl. hur en mässa i tredje världen kan gå till.
2.2.4 Lgr 80 – Religion och liv 1-3 – Lennart Husén
Religion och liv är en fortsättning på Religionskunskap 1-3 som är aktuell för Lgr 69. I denna
serie som heter SOL 2000 har man helt ändrat upplägg och kristendomens olika inriktningar
redogörs enbart i den andra boken.
Första temat heter ”Kristendomen i världen” och beskriver hur en kyrka växer fram som
sedan blir flera och beskriver därefter delningen av en kyrka till den Romersk-katolska och
Ortodoxa kyrkan. Författaren inleder med att beskriva den Romersk-katolska kyrkan på
tretton sidor och fokus hamnar på att beskriva den katolska mässan, hur det är att vara katolik,
vad katoliker tror på och kloster. Författaren ger också en bild över Latinamerika som enligt
författaren innehar hälften av världens katoliker.58 Polen har fått ett särskilt avsnitt med titeln:
”I Polen – katolicism mot kommunism”. Här beskrivs påvens inflytande över politiken och
man statuerar ett exempel för att visa på vilken stark ställning påven och katolicismen har i
landet trots kommunismen. Avslutningsvis behandlas påven och hans roll i världen och
författaren uppmärksammar att katolska kyrkan för första gången år 1978 fått en påve som
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inte var italienare.59 När författaren är klar med katolska kyrkan går han in på att beskriva den
ortodoxa kyrkan. Här hamnar fokus på att förklara skillnader och likheter mellan ortodoxa
och katolska kyrkan. Efter detta beskriver författaren reformationen och de protestantiska
kyrkorna. Luther och reformationen beskrivs på tre sidor, samtidigt som den reformerta
kyrkan och den anglikanska kyrkan får en sida vardera. Därefter beskriver författaren religion
i USA och Sovjet som två olika delteman. I avsnittet om USA trycker författaren på den
religiösa mångfalden som finns där och visar upp statistik som uppger antal anhängare till de
största samfunden. Avsnittet om Sovjet handlar om att beskriva motsättningar mellan
kommunism och religion där författaren hänvisar till Karl Marxs uttalande: ”Religion är
folkets opium.”60
De båda kapitlen handlar mer eller mindre om kristendomen i dessa länder, endast några rader
behandlar de andra världsreligionerna inom dessa delteman. Nästa tema behandlar den kristna
missionen där författaren visar på hur kristendomen blev världsreligion. En liten del i detta
avsnitt handlar om hur missionen senare har lett till olika inhemska samfund inom
kristendomen. Efter detta kommer ett kort avsnitt där författaren beskriver kortfattat hur
kristendomen kommit att få så många inriktningar. Detta visar man med hjälp av ett
förgreningsträd som visar på de största inriktningar och hur och varifrån de brutit sig loss.
Man behandlar även ekumenik, med andra ord de krafterna inom kristendomens olika
samfund som vill nå samarbete över gränserna.
Nästa tema heter Religion i Sverige. Titeln i sig kan ifrågasättas då kapitlet enbart handlar om
kristendomen med undantag för lite statistik som behandlar hur många som bekänner sig till
islam, judendomen och de österländska religionerna. Författarnas huvudsakliga fokus ligger
på väckelserörelserna och Svenska kyrkan. Väckelserörelserna beskrivs ingående historiskt
hur de växte fram och vad det berodde på. Man beskriver de vanligaste förekommande
samfunden som Svenska missionsförbundet, Frälsningsarmén, baptismen och pingströrelsen.
Man avslutar med att beskriva frikyrkans situation och ställning och några rubriker lyder: Har
glöden slocknat? och Är samarbete en lösning? Väckelsen och frikyrkorna har sexton sidor
till förfogande. Näst på tur behandlas Svenska kyrkan idag som rubriken lyder. Man beskriver
en typisk gudstjänst och allt dess innehåll och man problematiserar kyrkans minskade roll i
samhället. Man skriver bland annat: ”76 % av alla barn som föds i vårt land döps i Svenska
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kyrkan. Men för många föräldrar har dopet förlorat sitt religiösa innehåll.”61 Man hänvisar till
statistik om att det endast är 2 % som besöker högmässan i Svenska kyrkan och jämför det
med antal besök under 1800-talet. Författaren beskriver att ”de allra flesta” 62 besökte
högmässan under 1800-talet utan att hänvisa till antal. Författaren problematiserar även
Svenska kyrkans roll som statskyrka som den var vid tiden (1982) och väcker frågor om
statskyrkan bör avskaffas. Författaren lägger vidare fram hur argumenten för ja- och nejsidan
kunde låta.

2.2.5 Lpo 94 – Religion och liv 7-9 – Leif Berg
I Religion och liv 7-9 har man valt att fortsätta på tidigare upplägg som föregångaren, det vill
säga att kristendomens olika inriktningar beskrivs endast i en bok: Religion och liv 8. Även i
denna serie får man bekanta sig med kristendomens inriktningar i den andra boken i
ordningen.
Boken inleder med ett kapitel som heter Katolska kyrkan under två tusen år. Här beskrivs den
tidiga kyrkans historia och hur kristendomen kom att bli statsreligion i Romarriket och senare
världskyrka som författaren kallar den. Som i tidigare upplagor finns delningen mellan öst
och väst med. Därefter beskrivs klostrens uppkomst och funktion inom katolska kyrkan men
också korstågen som bedrevs i mellanöstern mot muslimer. Författaren försöker också ge en
annan bild mellan kristna och muslimer under rubriken Muslimer och kristna i samarbete. Här
lyfter författaren Spanien som till stora delar under medeltiden var muslimskt. Enligt
författaren var Spanien under muslimskt styre ett land där både kristna, judar och muslimer
levde i harmoni.63 Därefter beskrivs staden Cordoba som var huvudstad i det muslimska
Spanien. Enligt författaren blev staden känd för sin tolerans, visdom och vetenskap där de
kristna kunde ta del av muslimernas kultur och lärdom. Efter detta beskriver man
återerövringen av Spanien och beskriver ett land som förvandlats från tolerans till raka
motsatsen där icke-kristna förföljdes. Efter detta hoppar författaren till nutiden och beskriver
katolska kyrkan i världen, och förklarar dess storhet med anhängare från hela världen. Man
fokuserar också på vad en katolik tror på som leder vidare till en beskrivning av de sju
sakramenten som finns representerade i Katolska kyrkan. Man presenterar också kort vad
påven i världen står för när det gäller sexuella förbindelser före äktenskapet och användandet
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av preventivmedel. Författaren belyser dock att detta inte betyder att alla världens katoliker
håller med. Författaren ger dock en bild av att påven eller Katolska kyrkan är något statiskt,
med andra ord oföränderligt och konservativt. ”Många katoliker anser att påven har rätt i
dessa frågor. Det han säger har varit kyrkans ståndpunkt i alla tider”64. Sedan förklaras bikten
och dess betydelse och funktion och man avslutar med att presentera Katolska kyrkan i
Sverige. Författaren börjar med att beskriva att Sverige var ett katolskt land innan
reformationen och att det därför inte finns så många katoliker. Man förklarar däremot att antal
katoliker ökat sedan man infört religionsfrihet i Sverige och att det numer bor 160 000
katoliker i Sverige.65
När de lämnat Katolska kyrkan går de in på den Ortodoxa kyrkan som behandlas på åtta sidor,
att jämföra med katolska kyrkans 43 sidor. Författaren börjar med att beskriva hur en mässa
går till i den ortodoxa kyrkan och beskriver mässans alla delar som ingår. Man får även en
inblick i hur kyrkan ser ut med hjälp av text och bilder. Man beskriver också påskens
betydelse för ortodoxa men också hur man firar densamma. Författaren lägger ett särskilt
fokus på att förklara hur det går till att fira mässa, nattvard osv i Ortodoxa kyrkan. Som i den
tidigare upplagan för Lgr 80 fortsätter författaren att beskriva de protestantiska kyrkorna och
börjar med Luther och reformationen och hur han kom att bli utesluten ur den Katolska
kyrkan. Därefter beskrivs hur den evangelisk-lutherska kyrkan växer fram. Sedan beskrivs,
om än litet, Calvins reformerta tolkning av reformationen i ett stycke som leder till en
presentation av den Anglikanska kyrkan där författaren avslutar med att jämföra den som en
blandning av katolsk, luthersk och reformert.
Vidare presenteras frikyrkorna i USA och man lägger fokus på att presentera den bredd av
olika samfund som finns i USA. Man redogör för hur många anhängare det finns av de
vanligaste samfunden: katoliker, ortodoxa, baptister, metodister, lutheraner, pingstvänner och
anglikaner. Författaren ställer även dessa siffror i relation till anhängare av judendomen och
islam. Sedan går författaren över på ett avsnitt som heter Sekter och andra grupper och slår
fast att det finns tusentals olika sekter och grupper, de flesta små. För att ge perspektiv på vad
man menar för typ av samfund nämner författaren några med buddhistiskt ursprung som Hare
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Krishna och Vedanta Society. Vidare nämner man att: ”Det finns också häxsekter,
satansdyrkare och grupper som tillber gudar och makter från andra planeter.”66.
I nästa del beskriver författaren Sverige under tusen år som är ett långt kapitel på 52 sidor.
Författaren börjar med att beskriva asatron och sedan hur Sverige kristnades. Därefter går
författaren in på reformationen i Sverige och hur den kom till stånd genom Gustav Vasa och
Olaus Petri. Sedan hoppar man till kyrkan och människorna under 1800-talets Sverige och
försöker ge en inblick i hur en söndag kunde te sig. Vidare går man in på väckelse och
frikyrkorörelserna och här presenterar man kort Missionsförbundet, Frälsningsarmén,
baptismen och pingströrelsen. Livets ord omnämns i ett stycke och rubriken lyder ”Livets Ord
– klassisk kristendom?” Här presenterars dess organisation och hur den är uppbyggd.
Författaren låter även kritiker till Livets ord komma till tals samtidigt som författarna låter
livets ord bemöta kritiken. Avslutningsvis kommer ett avsnitt om Svenska kyrkan som
omfattar elva sidor.
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2.2.6	
  Kristendomens	
  inriktningar	
  i	
  balans?	
  
1.3	
  Diagram	
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Källa: Lindström. 1963. Husén. 1970, 1971, 1972, 1980, 1982, 1983. Berg, 2003.
Anmärkning: I stapeldiagrammet presenteras de antal sidor som belyser olika inriktningar av
kristendom i respektive läromedel. Istället för att skriva ut böckerna har jag valt att skriva ut de
aktuella läroplanerna för läroböckerna.

I det aktuella läromedlet för Lgr 62 beskrivs kristendomen på 191 sidor, av dessa beskriver 66
sidor olika inriktningar. Om vi istället tittar på läromedlet för Lgr 69, beskrivs olika
inriktningar på 149 av 280 sidor, mer än 50 % av utrymmet. För Lgr 80 minskar utrymmet
som bekant för kristendomen, men procentuellt handlar hela 71 % om olika inriktningar. För
Lpo 94 ökar det totala sidantalet och 114 av 216 sidor beskriver olika inriktningar.
Procentuellt av det totala utrymmet har det minskat även om det totala sidantalet ökat något
jämfört med Lgr 80.
Om vi istället tittar närmre på vilka inriktningarna som beskrivs och sammanställer det i ett
liknande diagram (se följande sida) visar det på följande siffror:
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1.4	
  Diagram	
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Källa: Lindström. 1963. Husén. 1970, 1971, 1972, 1980, 1982, 1983. Berg, 2003.

Det första man lägger märke till är att det utan tvekan är de protestantiska kyrkorna som fått
mest utrymme i alla läromedel. Näst på tur är den Katolska kyrkan och därefter de ortodoxa
kyrkorna. Tittar man på de antal sidor av protestantism som beskriver samfund kopplade till
Norden i relation till protestantism i övriga världen visar det följande siffror:
1.5	
  Diagram	
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Källa: Lindström. 1963. Husén. 1970, 1971, 1972, 1980, 1982, 1983. Berg, 2003.
Anmärkning: Diagrammet visar protestantismens antal sidor kopplat till
geografiskt område i läromedlen
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Överlag behandlar området ”övriga världen” den anglikanska kyrkan, den reformerta kyrkan
och de olika samfunden i USA. Det som finns representerat i Norden ligger särskild tyngd på
att beskriva Sveriges utveckling från 1800-talet och framåt och i vissa läroböcker beskrivs
också kristendomens utveckling i våra grannländer. Kamali har i sin forskning funnit en
andrafiering i läroböcker där man beskriver kultur och religion som inte hör till västvärlden
som något i andra hand och menar att böcker därmed förmedlar en kristocentrisk världsbild.67
Kamalis resultat skulle kunna relateras till resultatet här ovan i diagram 1.5. Generellt i de
undersökta läromedlen behandlas de grenar av kristendom som har en nära geografisk
koppling till Sverige på mest utrymme jämfört med övriga inriktningar.
2.2.7	
  Timplaner	
  i	
  läroplaner	
  
För att se om det totala sidantalet i böckerna går att spåra till antal timmar
religionskunskapsämnet skulle ha i undervisningen har jag valt att titta på timplaner för de
olika läroplanerna kopplade till respektive läroboksserie.
För Lgr 62 skulle undervisning bedrivas under två veckotimmar68 i veckan för årskurs 7 och
8. För årskurs 9 bedrevs undervisning endast en veckotimma i veckan.69 För Lgr 69 ökade
man antal veckotimmar till 5. 70 I Lgr 80 beskriver man timantalet lite mer öppet än
föregående läroplaner då man tilldelar de samhällsorienterade blocket 17 stadieveckotimmar.
De fyra ämnena samhällskunskap, religionskunskap, historia och religion skulle alltså delas
upp på dessa veckotimmar. De 17 stadieveckotimmarna i sin tur delades på tre år och innebar
då att 5,66 timmar i veckan skulle ägnas de fyra ämnena. Rektor hade dock frihet att fördela
dessa timmar över tre år på sin skola.71 Detta skulle då kunna innebära att man läste sex
veckotimmar i årskurs 7, fem veckotimmar i årskurs 8 och sex veckotimmar i årskurs 9.
Under vissa omständigheter kunde elever bli befriade från undervisning i religionskunskap.
För att underlätta planering förtydligar läroplanen att undervisningen i religionskunskap ska
vara bestämd på förhand när den skall äga rum. Därför skriver Lgr 80 specifikt ut antal
lektioner för högstadiet och att religionskunskap ska uppnå 185 lektioner. Ett läsår bestod
vanligtvis av 37 veckor.72 För att få fram en jämförandesiffra till de tidigare veckotimmarna
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skulle det innebära att vi delade 185 lektioner på tre stadier och sedan delar detta på 37
veckor. Därmed skulle religionskunskap bedrivas under 1,66 veckotimmar för Lgr 80.
För Lpo 94 blir det ännu mer vagt med antal timmar för religionskunskap men hela
grundskolan, det vill säga årskurs 1-9 skulle erhålla 885 timmar i de samhällsorienterade
ämnena.73 Vanligt förekommande var att man delade upp timmarna enligt följande. Sju
timmar för årskurs 1-3, nio timmar för årskurs 4-6 respektive årskurs 7-9. Därmed delades nio
timmar likt stadietimmarna för Lgr 80 på tre timmar i veckan under varje läsår. Nytt för Lpo
94 var att man började räkna timmar på 60 minuter istället för 40 minuter. Räknar vi om till
de förr vanliga veckotimmarna för att få det enhetligt skulle det innebära 4,5 veckotimmar.
1.6	
  Tabell	
  
Lgr 62

Lgr 69

Lgr 80

Lpo 94

Veckotimmar

1,66

5

1,66

1,1

Minuter/veckan

70

200

70

45

Källa: Lgr 62, 1962. Lgr 69, 1969. Lgr 80, 1980. Lpo 94, 1994.
Anmärkning: Siffrorna är omvandlade till veckotimmar. För Lpo 94 delade jag antalet veckotimmar
på fyra ämnen.

2.3	
  Vaghet,	
  mångtydighet	
  och	
  missvisning	
  
Jag har valt att fokusera och avgränsa mig under detta kapitel att granska det som beskrivs i
läroböckerna om den Katolska kyrkan av två anledningar; den Katolska kyrkan är världens
största kyrka men också den kyrka kristendomen har sin ursprungliga grund i. Analysen av
Lindströms Kristendomskunskap behandlar dock katolska och den grekisk ortodoxa kyrkan
under samma kapitel.
I regel skriver läromedelsförfattare mycket komprimerat i sina texter om det som författas.
Författaren har ett visst utrymme som hon måste förhålla sig till, därmed behöver författaren
göra ett noggrant urval av det stoff som ska förmedla en korrekt bild av verkligheten. Per
automatik skapas en tendentiös framställning i den mån att det blir författarens tendens som
förmedlas i läroboken; det som författaren anser vara det mest väsentliga urvalet för att
förmedla en korrekt bild, som stämmer överens med verkligheten. Författaren utelämnar vissa
delar medvetet ur framställningen, antingen beroende på att författaren inte tycker det är
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relevant eller att det inte har med saken att göra.74 Jag har därför valt att fokusera på ett visst
innehåll som återfinns i alla läroböcker men också på det som skiljer sig i de olika
framställningarna i respektive lärobok. Det som jag främst har inriktat mig på i analysen här
nedan är hur författarna inleder och presenterar den Katolska kyrkan. Rimligtvis är det här
författaren väljer ut det som hon anser vara mest centralt och det som sammanfattar kyrkan
bäst.
2.3.1 Lgr 62 – Kristendomskunskap - Henning Lindström
I inledningen av beskrivningen av den romersk-katolska och den grekisk-ortodoxa kyrkan
uppmuntrar Lindström eleverna att rikta fokus på fyra olika huvudområden som de ska ge akt
på när de läser om kyrkorna.
Dagligen läser du i tidningar om folk och enskilda, som hör till dessa kyrkosamfund. Reser du
ut till länder i södra och östra Europa, kommer du i direkt kontakt med dem. De har kyrkor även
i vårt land i några större städer. Du ska främst ge akt på hur man i dessa kyrkor 1. Firar
gudstjänst, hur man 2. Arbetar i församlingarna och hur de som tillhör dessa kyrkor 3. Beter sig
i olika sammanhang i kyrkan, i hemmet och i dess andakt och 4. Vad de söker i kyrkan och
hoppas att denna skall ge dem…75

Författaren presenterar den katolska och grekisk-ortodoxa kyrkan som ett enhetligt samfund
som existerar i södra och östra Europa. Författaren beskriver således geografiskt var kyrkorna
finns och belyser att de även finns samfund i några större städer i Sverige. Vidare beskriver
Lindström hur eleverna ska studera för att lära sig de ovan nämnda fyra punkterna.
…Det vore främst detta du skulle höra talas om och ge akt på, om du någon tid vistades bland
dem som hör till dessa kyrkosamfund. Tänk dig att du gör det nu, så går det lättare att få fram
det väsentliga. När ni redovisar i klassen, gör det som om ni för kamraterna skulle berätta om
vad ni varit med om under en vistelse utomlands.76

Tittar man på uppgifterna som eleven ska arbeta med som hör till texten i boken blir det vagt i
den mening att de saknar alignment till instuderingsfrågorna som ställs till texten eftersom
frågorna syftar till en annan typ av kunskap. I den första uppgiften skall eleven rita upp en
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kartbild över utbredningen av dessa två kyrkor i Europa och andra världsdelar och i den andra
uppgiften inleder författaren med att beskriva: ”Den högsta värdigheten har patriarkerna i de
städer, som redan under antiken var viktigast. Ta reda på vilka det kan vara.”77 Det som
beskrivs som eleven ska ge akt på är att ta reda på hur man firar gudstjänst, hur man arbetar i
församlingarna, hur de som tillhör kyrkorna beter sig i kyrkan, i hemmet och i andakt och vad
de söker i kyrkan och vad de hoppas att den skall ge dem.
2.3.2 Lgr 69 – Religionskunskap 1-3 - Lennart Husén
I den inledande beskrivningen av den romersk-katolska kyrkan börjar författaren att beskriva
dess storhet på följande vis:
Den romersk-katolska kyrkan är världens största kristna samfund, ja det största religiösa
samfundet över huvud taget. Av jordens drygt 3 400 miljoner invånare tillhör ungefär 550
miljoner den romersk-katolska kyrkan. Den har bekännare över hela världen, men ett särskilt
starkt fäste har den i Sydeuropa och Latinamerika.78

Husén inleder med att rada upp fakta som beskriver antal anhängare, dess storlek och
geografiska utbredning. Under rubriken ”Katolsk tro” beskrivs de som enligt Husén är
centralt i den katolska tron. Här beskrivs de sju sakramenten på fem rader, författaren
nämner i stort sett enbart namnen på sakramenten. Vill eleven veta mer om dessa hänvisas
de till ”Överkurs på sidan 43”. Vidare under samma rubrik beskrivs skärselden enligt
följande: ”Många katoliker tror också på skärselden. Dit anses de flesta människor komma
efter döden för att renas från sina synder. Men en del katoliker lägger numera mindre vikt
vid läran om skärselden.”79 Skärselden beskrivs endast i boken på dessa rader. Det vi får
reda på om skärselden enligt detta citat är att det är en plats de flesta människor hamnar på
efter döden och att man där renas från synder. Det säger däremot ingenting om vilka
synder det gäller och därmed varför man hamnar där. Dessutom enligt citatet tror många
katoliker på skärselden samtidigt som en del katoliker lägger mindre vikt vid läran. Det blir
med andra ord svårtolkat. Troligtvis kan detta kopplas till saklighet och allsidighet som
skulle uppfyllas genom att belysa olika sidor, i detta fall inom den Katolska kyrkan.
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2.3.3 Lgr 80 – Religion och liv 1-3 – Lennart Husén
Den inledande beskrivningen av den romersk-katolska kyrkan beskrivs på följande vis och
påminner i viss mån om den inledande formuleringen i föregående lärobok (Religionskunskap
1-3):
Den romersk-katolska kyrkan är världens största kristna samfund. Av jordens ca 4,3 miljarder
invånare tillhör ca 700 miljoner den katolska kyrkan. Den har bekännare över hela världen (se
kartan på föregående sida). Kyrkan kallar sig själv katolsk (allmän). Den menar sig vara
grundad av Jesus Kristus och sänd till alla människor. Ofta kallas den romersk-katolsk, eftersom
den styrs från Rom.80

Den inledande meningen är exakt densamma som i föregångaren Religionskunskap 1-3 och
följande mening beskriver antal anhängare, men det som skiljer är att det tillkommit
förklaringar på begrepp som inte förekom tidigare; författaren beskriver att katolsk betyder
allmän och varför kyrkan ibland kallas för romersk-katolsk. Nytt i förhållande till
föregångaren Religionskunskap 1-3 är också att man har infört en världskarta som ritar upp
och visar kristendomens spridning av de olika riktningarna: katoliker, ortodoxa och
protestanter. Texten som hör till kartan lyder enligt följande:
Kristendomen i dag. I så gott som vartenda av världens ca 170 länder har kristendomen vunnit
insteg. I mer än hälften är dock de kristna en minoritet. I ganska många länder får kristna
missionärer inte sprida Jesu lära. Av de fem världsreligionerna är endast den kristna utmärkt.81

En intressant iakttagelse kring författarens språkbruk i beskrivningen av kristendomens
spridning: ”kristendomen vunnit insteg”. Liknande tendenser har Kamali funnit i sin
forskning om läroböcker.82 83 Innehållet i citatet förhåller sig dock sakligt i viss mån när
författaren förtydligar att kristendomen är i minoritet i hälften av världens länder. Däremot
lämnas formuleringen om den kristna missionen upp till tolkning: ”I ganska många länder får
kristna missionärer inte sprida Jesu lära.” Det första vi kan se är att det är en generalisering i
meningen: ”ganska många länder”. kartan har dessutom märkt ut ”kommunistiskt land där

80

Husén. 1982. s. 127
Husén. 1982. s. 126
82
Kamali. 2006. s. 54
83
Se tidigare forskning
81

34

religionen motarbetas.” 84 En delvis missvisande tolkning skulle då kunna bli att det är
sovjetunionen man menar och att det gäller den ortodoxa kyrkan.
Skärselden beskrivs också i denna bok: ”Katolikerna tror på skärselden, där själarna renas
från synd innan de kommer till himlen. Lidandet i skärselden kan mildras och förkortas
genom bl a de efterlevandes förböner.” 85 Formuleringen om skärselden är tillika kort
beskriven även i denna bok. Det har tillkommit ny information sen föregångaren
Kristendomskunskap 1-3 om hur katoliker kan milda sitt lidande i skärselden.
I denna bok beskrivs sakramenten i den löpande texten, och ses inte längre som överkurs för
eleven som i föregångaren Religionskunskap 1-3.
2.3.4 Lpo 94 – Religion och liv 7-9 – Leif Berg
Religion och liv 8 har som bekant bytt författare och därmed har också hela upplägget ändrats.
Författaren har valt att beskriva kyrkan under två tusen år ur ett historiskt perspektiv. Kapitlet
i sin helhet har dock ett underkapitel som beskriver katolska kyrkan i världen med ett
liknande upplägg som föregående böcker. Författaren inleder detta underkapitel med att
beskriva peterskyrkan enligt följande:
Peterskyrkan är världens största kyrka. Golvytan är större än en fotbollsplan. Kyrkan rymmer
80 000 personer, men ibland är den ändå för liten. Då hålls gudstjänsten istället på Petersplatsen
framför kyrkan. Enligt traditionen låg Neros trädgård just här, där Petersplatsen är i dag.86

Författaren väljer att ha en annan ingång än tidigare författare för att beskriva katolska
kyrkans storhet. Istället kommer ett motsvarande stycke lite senare i texten:
De flesta kristna i världen är katoliker, de är ungefär en miljard människor. Kristendomen
spreds först i Europa, och Rom blev tidigt en viktig stad för alla kristna. På 1500-talet erövrade
spanjorer och portugiser Sydamerika och förde då med sig dit den katolska, kristna tron. Idag
bor ungefär hälften av världens katoliker i Sydamerika.87
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Författaren nämner inte hur många kristna människor det finns i världen utan skriver ut att
ungefär en miljard är katoliker. Vi får också en förklaring till katolicismens spridning i
världen och främst till Sydamerika.
Även i denna lärobok tas skärselden upp. Däremot skiljer det sig från föregående bok och
man beskriver den i en historisk kontext:
Skärselden, tänkte man sig, var ett hemskt tillstånd som man hamnade i efter döden. Där
renades man under svåra plågor för att så småningom bli redo för himlen. Den som hade syndat
mycket fick räkna med mycket lång tid i skärselden. Under medeltiden var människorna räddare
för skärselden än för helvetet.88

I denna lärobok väljer författaren att beskriva skärselden i en historisk kontext. Tidigare
böcker har behandlat skärselden under det centrala i beskrivningarna om tron.
Något som inte uppdagats i något större omfång i tidigare undersökta läroböcker är korstågen.
Under rubriken ”Med korset som svärd” beskrivs korstågen och dess konsekvenser.
Författaren beskriver detaljerat korstågen ur ett europeiskt perspektiv på sju sidor. Den
muslimska återerövringen beskrivs i ett kort stycke. Under rubriken ”Vad ledde korstågen
till?” Beskrivs först syftet med korstågen och sedan de som förde gott med sig ur en europeisk
synvinkel. Författaren tar upp att handeln i medelhavet ökade, vilket ledde till att italienarna
blev förmögna och att detta gjorde att hela Europa sköt fart i utvecklingen. Man avslutar
stycket med att förklara att muslimer och judar fortfarande talar om de hemska korstågen; hur
de spred skräck och hur människor än idag, generation till generation kan återberätta vad som
hände. Avslutningsvis beskriver författaren att kristna idag ser korstågen som en mörk och
skamlig tid.
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3.	
  Diskussion	
  
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka objektivitet som mål i svenska läroplaner och hur
detta kommer till uttryck i läroböcker i religionskunskap med fokus på kristendomen. Vidare
har jag granskat läroböcker med hjälp av objektivitetsteorier där fokus har legat på att
undersöka balans och relevans.
Det framkommer i denna undersökning att Lgr 62 och Lgr 69 har en likvärdig syn på
objektivitet, dessutom är objektivitet ett begrepp som används frekvent och i hög utsträckning
i läroplanernas allmänna del. Objektivitet skulle uppfyllas genom en saklig undervisning där
läraren inte auktoritativt skulle påverka eleverna genom vidsynthet och tolerans. Denna
rikliga användning av objektivitetsbegreppet i läroplanerna bör spåras till samhällsdebatten
som ägde rum under 60-talet. Dels fanns krafter i samhället som ville att ämnet skulle ha en
tydlig koppling till kristendom och kanske till och med ett förkunnande. Samtidigt som det
fanns en grupp som ville raka motsatsen, att helt ta bort ämnet ur skolan.89 Det som sker i och
med att Lgr 80 införs är att objektivitet som begrepp endast finns utskrivet en gång i den
allmänna delen. Istället är det saklighet och allsidighet som står i centrum. I Lpo 94 återfinns
objektivitet som begrepp inte överhuvudtaget. Denna utveckling från att ha varit ett centralt
begrepp i läroplanerna Lgr 62 och 69 bör som sagt ses samman med den debatt som förekom
om objektivitet och granskning av läromedel under 60- 70-talet. Vänstern kritiserade
läroböcker och dess brist på saklighet och allsidighet eftersom de hävdade att böckerna
saknade perspektiv, det vill säga allsidighet. Samtidigt kritiserade högern Sveriges radio för
bristande objektivitet eftersom de ansåg att allt för många dokumentäriska program tog stöd i
teorier kring konflikt- och klassperspektiv och därmed upplevdes vänstervridna.90 Vid tiden
såg man objektivitet som något mätbart och absolut.91 Denna komplexa debatt kring vad som
är objektivt återspeglas i läroplanerna och likaså denna uppsats i och med att begreppet
slutgiltigt försvann i Lpo 94. Istället talar man enbart om saklighet och allsidighet.
När det gäller balansen i läroböckerna som undersökts i denna uppsats finner jag att
kristendomen är det som i särklass har fått mest utrymme i samtliga böcker. Därmed hamnar
balanskravet och läroplanerna i konflikt. I samtliga läroplaner är det kristendomen som givits
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störst utrymme, vilket speglar bilden i läroböckerna. Även om sidantalet för de övriga
världsreligionerna ökar markant från böckerna skrivna av Lindström (Lgr 62) till de av Berg
(Lpo 94) har inte ens judendomen, islam, buddhism och hinduism hälften så mycket utrymme
som kristendomen. Tittar man på det totala sidantalet för de olika läroböckerna sticker
läromedlet SOL ut som är det som ligger under Lgr 69. Sidutrymmet har mer än fördubblats i
utrymme jämfört med Lindströms Kristendomskunskap (Lgr 62). Den kategori som ökat mest
i utrymme är ”övrigt-kategorin” som i största del behandlar livsfrågor. Detta kan spåras till
den förändring som skedde i och med att ovan nämnda läroplan infördes. I högstadiet skulle
nämligen förutom världsreligionerna också väsentliga livsfrågor behandlas; ”Frågor kring
livsåskådning och etik med särskild tonvikt på för ungdom aktuella problem, belysta utifrån
dels den kristna tros och livsuppfattningen, dels andra livsuppfattningar.”92
Undersökningar för tiden hade dessutom visat att ungdomar intresserade sig för livsfrågor.
Samma undersökningar visade samtidigt att ungdomar hade väldigt lågt intresse för religioner
i allmänhet och för kristendomen i synnerhet.93 Dessutom visar de undersökta timplanerna att
ämnet hade betydligt mer tid till förfogande under Lgr 69 jämfört med de andra läroplanerna.
För SOL 2000 (Lgr 80) reduceras utrymmet i läroboksserien samtidigt som timplanen kraftigt
reduceras. Det som sedan händer i SOL 3000 (Lpo 94) är att utrymmet för läromedlet kraftigt
ökar samtidigt som timplanen för ämnet reduceras ytterligare. ”Övrigt-kategorin” i sidantal
behåller ungefär samma utrymme under Lgr 69, 80 och Lpo 94. I huvudsak är det
kristendomen som påverkats av timplanerna.
När det gäller balansen mellan de olika inriktningarna inom kristendomen: protestanter,
katoliker och ortodoxa är det klart och tydligt protestantismen som fått störst utrymme. När
jag relaterade de protestantiska kyrkorna geografiskt fann jag att de allra flesta
beskrivningarna av de protestantiska kyrkorna var kopplade till Norden i allmänhet och
Sverige i synnerhet. Detta resultat skulle kunna relateras till Kamalis forskning som visar på
en kristocentrisk världsbild i svenska läroböcker i religionskunskap. Kamali har i sin
forskning tittat på hur man framställer kristendomen i jämförelse med islam och hinduism och
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har funnit att man ofta använder värdeladdade ord i positiv bemärkelse i beskrivningarna av
kristendomen och i negativ bemärkelse för islam och hinduism.94
När det gäller beskrivningarna av katolska kyrkan, tycker jag mig finna intressanta drag i
Lindströms Kristendomskunskap (Lgr 62). Katolska kyrkan beskrivs som något annorlunda;
några man kommer i kontakt med i södra och östra Europa. Eleven ska låtsas att hon befinner
sig i ett katolskt land och ge akt på det som de först lägger märke till. Författaren beskriver
katoliker som något exotiskt och annorlunda. Liknande beskrivningar har Härenstam funnit
om islam i läroböcker aktuella för samma läroplan.95 Denna typ av beskrivning av katolska
kyrkan återfinns inte i något annat läromedel.
I beskrivningarna av katolska kyrkan har jag också funnit tendenser till att man vill få ner
mycket fakta på litet utrymme. Ett exempel som jag tar upp i undersökningen är skärselden.
Den beskrivs oftast på några få rader utan sammanhang till den övriga texten. Inte heller
förekommer någon djupare förklaring. Härenstam har funnit liknande tendenser i
beskrivningarna om islam. Nämligen något som Härenstam kallar ”objektiv sakprosa”.
Dragen känns igen genom att författaren försöker beskriva all grundfakta på mycket litet
utrymme. 96 Detta kan leda vidare till misstolkning, där bilden som beskrivs blir
verklighetsfrånvänd. En lärobok har dock ett visst utrymme och avgränsningar måste göras.
Författaren måste noga bestämma vilken fakta som ska tas upp på ett visst antal sidor. Kanske
hade det givit en mer saklig och allsidig bild om man valde att fokuserade på ett mindre
innehåll om katolska kyrkan istället för försöka beskriva hela. För vidare forskning hade det
varit intressant att göra en undersökning som tittar specifikt på hur man framställer katolska
kyrkan i relation till de övriga världsreligionerna i läromedel.
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4.	
  Sammanfattning	
  
Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på i vilken mån objektivitet beskrivs som mål i
läroplanerna: Lgr 62, 69, 80 och Lpo 94. Vidare har syftet med uppsatsen varit att undersöka
hur objektivitet som mål kommer till uttryck i ett läromedel för respektive läroplan med ett
särskilt fokus beskrivningarna av kristendomen.
I Lgr 62 och 69 uttrycks det tydligt att religionsundervisningen skall vara objektiv som mål i
ämnesbeskrivningarna. I Lgr 80 förtydligar man i den allmänna delen av läroplanen kravet på
objektivitet; att den på bästa sätt uppfylls genom en saklig och allsidig undervisning. I Lpo 94
har man frångått begreppet objektivitet helt och hållet och betonar istället saklighet och
allsidighet. Objektivitet som begrepp har alltså förskjutits från att ha varit vanligt
förekommande i läroplanerna Lgr 62 och 69 till att slutligen försvinna helt och hållet i Lpo 94
där objektivitet istället spåras till saklighet och allsidighet.
Objektivitet som mål i läroplanerna hamnar i konflikt med balanskravet som har undersökts i
denna uppsats. I regel beskriver författarna rikligt om olika inriktningar av kristendomen i
samtliga läromedel. Men när det undersöks närmre visar resultatet att det främst är
protestantismen med en nära geografisk koppling till Sverige som presenteras. I
beskrivningarna av Katolska kyrkan finner jag att man i regel försöker beskriva mesta möjliga
på minsta utrymme. Härenstam kallar denna tendens ”objektiv sakprosa”. Detta grundar sig i
att läroböckerna hade ett objektivitetskrav som skulle uppfyllas. Objektivitetskravet kunde
därför på så vis uppfyllas genom att rada upp fakta utan någon större problematisering av
innehållet.
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