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Abstract

My research concerns how the curriculum for Religious Education in the Gymnasium ( Secondary

School/High School) in Sweden has generally affected educational material and the if and how Jesus and

the first Christians´ Jewishness has been depicted in high school textbooks between the years 1967 to

2014, in relation to the curriculum for the years 1965, 1970. 1994 and 2011. The following questions are

discussed in the essay: How was Jesus´ relationship with the Pharisees? Who are alleged to be responsible

for Jesus´ death sentence and execution? To what degree has the academic research on the historical Jesus

affected the educational materials´ perspective on Jesus and the first Christian´s Jewishness? When it

comes to the view on Judaism an important shift occured between the textbooks from 1968, and later

textbooks, but interesting enough the textbook from 1967 is an exception from this. From a negative

point of view to a more positive. The shift was in my opinion due to the fact that the curriculum of the

Upper Secondary School had changed focus and that the textbook authors have in more recent literature

depicted the dawn of Christianity more scematically than before. The current emphasis in literature is that

historical events are not as emphasized as they were in earlier literature. Therefore the Jewishness of Jesus

and the first Christians is not mentioned to a larger degree in later textbooks.

The depiction of the Pharisees as Jesus primary antagonists and as responsible for his death has changed

with time to a less stigmatising emphasis. The overall view of the Pharisees has become more positive, and

current literature expounds that the fault for Jesus´ dead was primarily the Romans along with the

governing Jewish group. My understanding is that modern research on Jesus has affected the authors of

current textbooks to have a friendlier picture of the Pharisees, to the extent in which the Pharisees are

mentioned whatsoever in more recent textbooks.
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1 Inledning

1.1 Problemorientering

Under slutet av 1970-talet ökade optimismen om möjligheten att kunna veta mer om den historiske Jesus

och hans samtid. Det berodde på en ökad kunskap om det första århundradets judendom och fyndet av

Dödahavsrullarna men också genom en omfattande publicering och analys av utombibliska skrifter från

före och efter Kristi födelse, enligt Bengt Holmberg. Den nya inriktningen har kallats ”The Third1

Quest”.

Den nya exegetiska inriktningen har avsatt tydliga spår för samarbetet mellan kristna och judiska

företrädare. På det sättet kan jag konstatera att 1974 grundades den internationella organisationen The

International Council of  Christians and Jews(ICCJ), ett samarbete som driver en pågående dialog mellan judar

och kristna. 1979 fick organisationen en avläggare i Sverige, Samarbetsrådet för Judar och kristna. Tidpunkten

sammanfaller väl med den exegetiska utvecklingen mot ett ökat intresse och förståelse för judendomen

ibland kristna företrädare. Det ska dock tilläggas här att det redan före det andra världskriget hade2

startats en samarbetsgrupp mellan judar och kristna i England. Grundandet av ICCJ får nog därför snarare

ses som en följd av att det redan tidigare förekom en dialog mellan judar och kristna.

Frågan är om nyorienteringen inom den exegetiska forskningen som i huvudsak ägde rum i slutet av

1970-talet har påverkat synen i läroböckerna vad gäller kristendomens judiska bakgrund . En annan viktig

faktor är hur läroplanernas olika direktiv angående religionskunskapsämnet har påverkat läromedlen. I de

tidiga läroplanerna betonades kristendomen och dess historia, men med tiden kom livsåskådnings- och

värderingsfrågor i fokus. I denna uppsats riktas intresset mot relationen mellan dessa förändringsprocesser

och gymnasieskolans läroböcker.

1.2 Syfte

Jag vill med utgångspunkt i förändringar i skolans läroplaner och i den svenska och internationella

Jesusforskningen undersöka hur Jesus och kristendomens judiska rötter har beskrivits i svenska läromedel

för gymnasiet/gymnasieskolan och om det har skett en förändring över tid? Min studie behandlar åren

mellan 1967 och 2014 och sker utifrån läroplans- och forskningsperspektiv.

2 Litet utanför den här uppsatsens ramar kan det vara intressant att notera att Judiska museét i Stockholm anordnade
utställningen ”Den judiske Jesus”, 2013. Misstron mellan judar och kristna hade ju varit djup under århundraden
innan dess. Hanna Stenström skrev om utställningen i Svensk Kyrkotidning i augusti 2013.

1 Bengt Holmberg, Människa och mer – Jesus i forskningens ljus ( Lund: Arcus förlag, 2001). 183-184.
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1.3 Frågeställningar

a) Hur framställs Jesus och de första kristnas judiskhet och hur beskrivs fariseerna?

b) Beskrivs Jesus som grundare till något skilt från judendomen?

c) Beskrivs den tidiga kristna rörelsen som en homogen gemenskap?

d) I vilken mån har Jesusforskningen påverkat läromedlen?

e) Vilken påverkan har läroplanerna haft på läromedlen?

1.4 Material och avgränsning

Läromedlen bygger på gymnasiets läroplaner och jag har därför studerat även dessa och uppmärksammar

hur de har styrt läroboksförfattarnas skildringar av den tidigaste kristna historien? Men jag studerar också

det allmänna upplägget av läromedlen, med hänsyn till olika livsåskådningar och värderingar för att kunna

se i vilken utsträckning det har påverkat utrymmet för historiska uppgifter om kristendomens rötter i

judendomen.

För att få tillgång till läromedelslitteraturen har jag gjort librissökningar och i två fall har jag fått tillgång till

två olika upplagor av samma lärobok. Syftet med det har varit att undersöka om det har skett några

förändringar i upplägg och innehåll mellan upplagorna. Jag har avgränsat mitt läroboksmaterial till åren

mellan 1967 och 2014, det beror på att det hände avgörande saker under den tiden. Jag kan konstatera att

det föreligger skillnader mellan läroböckerna från 1967 och 1968, så någonting måste ha hänt. Men de två

läromedlen från det året uppvisar också ganska olika upplägg, den första läroboken innehåller mycket

kristendomshistoria medan det andra läromedlet beskriver det historiska mer kortfattat. Intressant för min

studie. Mot slutet av 1960-talet ändrades det klassiska gymnasiet till gymnasieskola, därmed avslutades det

gamla urvals- och examenssystemet. Ämnet kristendomskunskap hade blivit religionskunskap. 2011

infördes så den senaste läroplanen. Jag valde året 2014 som slutår för min undersökning därför att

läromedlet från det året innehåller begränsat historiskt material, även om det historiska momentet

betonades mer i läroplanen från 2011 än i den tidigare läroplanen från 1994. Under perioden har

läroplanerna ändrats något och fokus har skiftat från historia till livsåskådningar och värderingar inom

religionskunskapsämnet. Den här omständigheten är viktig därför att den påverkar utrymmet för det

ämnesområde som den här uppsatsen studerar.
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Primärlitteratur:

Jag kommer att studera 1933 års förnyade läroverksstadga för att se hur förändringen såg ut i förhållande

till 1965 års läroplan för gymnasiet. Vilka förändringar gjordes senare i de följande läroplanerna från 1970,

Lgy 70, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf  94 och den senaste läroplanen från 2011, Lgy

11.

Nedan kommer läromedlen att introduceras kort, men i själva undersökningen följer en fylligare

beskrivning.

Religionskunskap, 312 s. Utgiven 1967. Författare Sten Rodhe och John Ronnås.

Religionskunskap, 267 s. Utgiven 1985. Författare Sten Rodhe och Erland Sundström.

Religionskunskap för gymnasiet, 395 s.Utgiven 1968. Författare Hjalmar Sundén, Stellan Arvidsson och Gösta

Hök.

Människan och livsåskådningarna-

religionskunskap för gymnasiet och fackskolan, 257 s. Utgiven 1968. Hans Hof, Jan Hammarstedt och

Clarence Nilsson.

Människan och livsåskådningarna, 257 s. Utgiven 1973.

Att välja livsåskådning, 206 s. Utgiven 1972. Författare Ulf  Hansson och Sören Léven.
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Liv Människa Mening, 256 s. Utgiven 1980. Författare Egon Andersson, Arne Löwgren och Anders

Törnvall.

Livsfrågor förr och nu, 288 s. Utgiven 1990. Författare Lars-Göran Alm.

Livets kurs, 224 s. Utgiven 1996. Författare Ola Björlin.

Vägar och livsmål, 296 s. Utgiven 1998. Författare Rudolf  Johannesson och Martin Gidlund.

Religion – helt enkelt, 252 s.Utgiven 2012. Författare Börge Ring.

Religionskunskap 1, Om mening, värde och tro, 183 s. Utgiven 2014. Författare Olof  Franck.

1.5 Teoretiska verktyg

Jag kommer att arbeta med fyra förklaringsmodeller: det minskade utrymmet för kristendomens historia i

läroplanerna, läroboksförfattarnas akademiska bakgrund och egna intresseområden, exegetikens påverkan

på läromedlen och att läroböckerna släpar efter forskningen.

Före 1965 års läroplan hade de historiska studierna intagit en stor plats i det dåvarande

kristendomskunskapsämnet, vilket framgår tydligt av 1933 års förnyade läroverksstadga. Studenterna fick

då studera Israels historia, Jesus liv och den kristna religionens fortsatta historia ganska ingående. Detta är

något jag återkommer till i avsnittet om läroplanerna Under andra hälften av 1900-talet skedde en del3

3 1933 års förnyade läroverksstadga (Stockholm: Svenska Bokförlaget, P.A Norstedt & Söner, 1939)
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förändringar på det här området, det blev alltså en övergång från en kristendomskunskap som fokuserade

på kronologiska perspektiv till en religionskunskap som var mindre fokuserad på dessa frågor. I ett4

bredare perspektiv togs nu både religiösa och icke-religiösa livsåskådningar upp. Varje religion skulle också

avhandlas för sig och där skillnaderna emellan dem kanske blev viktigare än deras historiska samband.

Från historisk synpunkt får det anses som ett faktum att Jesus föddes av två judiska föräldrar och växte

upp i Nasaret och var verksam i Galileen, detta omvittnas i samtliga evangelier. Frågan är dock hur hans

judiskhet ska definieras i ett djupare perspektiv? Geza Vermes, en ungersk-judisk bibelhistoriker, menar i

boken The Religion of  Jesus the Jewatt Jesus levde efter sitt folks religiösa principer och praxis, ett förhållande

som senare kom att ändras i de paulinska församlingarna, där det fanns en antipati emot allt judaiserande. 5

Jag vill i min studie undersöka om det minskade utrymmet för kristendomens historiska bakgrund har

påverkat läromedlens beskrivningar av Jesus och de första kristnas judiskhet?

Läromedelsförfattarna har delvis olika akademisk bakgrund, flera är teologer och präster men det finns

också en religionshistoriker och religionspsykolog, en politiker och författare, en religionsfilosof  och en

filosofie doktor och en filosofie magister ibland författarna. Har det här påverkat presentationen av Jesus

och den tidiga kristendomen?

En frågeställning som intresserar vidare är alltså om den moderna exegetiska forskningens ökade intresse

för Jesus och de första kristna anhängarnas judiskhet har fått något genomslag i läroböckerna? Tord

Fornberg konstaterar att ”omkring år 1980” skedde ett radikalt skifte från tidigare perioder inom

exegetiken då det judiska inslaget inte betonades i någon högre grad. Men Jesus har sedan genombrottet

för ”The Third Quest” omväxlande beskrivits som antingen kynisk filosof  eller judisk rabbin. Två böcker6

som också bidragit till att den nya exegetiska inriktningen har uppmärksammats i Sverige är Människa och

mer av Bengt Holmberg och Den okände Jesus av Tobias Hägerland och Cecilia Wassén. I båda dessa7

böcker betonas Jesus judiskhet. Min teoretiska utgångspunkt är utifrån detta att forskningen har

synliggjort kristendomens judiska ursprung. En forskare som på svensk mark tidigt har bidragit till detta är

i första hand Gösta Lindeskog men också Birger Gerhardsson i sin forskning på andra temata. Därmed

antar jag att synen på fariseérna och den första kristna tiden har blivit mer nyanserad med tiden. Dessutom

förutsätter jag rent allmänt sett att en mer tolerant syn på religiös olikhet har blivit vanligare inom akademi

och skola idag.

7 Bengt Holmberg, Människa och mer - Jesus i forskningens ljus (Lund: Artos förlag, 2001) Cecilia Wassén och Tobias
Hägerland, Den okände Jesus (Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld, 2016).

6 Tord Fornberg, Det trovärdiga vittnet, En bok om Nya testamentet (Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2004).

5 Geza Vermes, The Religion of  Jesus the Jew(SCM Press. Ltd, 1993),13.

4 Martin Berntson, ”Kyrkohistoria som en del av religionskunskapsämnets identitet. Reflektioner över läroplan och
tillämpning”, i 14 röster kring samhällsstudier och didaktik, red. Albin Larsson (Jönköping: Samhällsstudier och didaktik,
2014), 19, 24.
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Jag vill i min studie använda de fyra förklaringsmodellerna: alltså det minskade utrymmet för

kristendomens historia i läroplanerna, läroboksförfattarnas akademiska bakgrund och egna

intresseområden, exegetikens påverkan på läromedlen och läroböckernas eftersläpning efter forskningen,

för att söka förstå hur läromedlen utformats och förändrats under den aktuella period som den här studien

omfattar.

1.6 Metod

Jag kommer att studera läroplanerna först och sedan läromedlen, decennium för decennium, för att se hur

mina frågeställningar kan besvaras. Eftersom tillgången till läroböcker är något ojämn under olika

tidsperioder har jag inte möjlighet att vara helt konsekvent när det gäller antalet läroböcker per decennium,

jag har därför studerat en eller två och i något fall tre läromedel. Tio läromedel kommer att undersökas,

deras profil, generella innehåll och författare. Jag har valt tidsperioden 1967-2014 på grund av

förändringarna inom den exegetiska forskningen under de åren och frågan är alltså i vilken utsträckning

det har påverkat läromedlen. På det sättet kan jag se i vilken utsträckning läroplanerna och de enskilda

läromedelsförfattarnas intressen har påverkat.

Jag har valt efter beståndet av läroböcker på i första hand följande bibliotek, Linköpings

universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, Kungliga Biblioteket i Stockholm och Stockholms

Stadsbibliotek. Den första läroboken jag kommer att studera är utgiven 1967 och de två följande 1968. När

det gäller 1970-talet kommer jag att studera en lärobok från 1972. Jag kommer vidare att undersöka ett

läromedel från 1980-talet, från 1980, men tre böcker från 1990-talet. Första boken gavs ut 1990, den andra

1996 och den tredje 1998. Vilket ger en god bredd av utgivna läromedel under det årtiondet. När det så

gäller början av 2000-talet har jag tillgång till en lärobok från 2012 och en annan från 2014. Det hade även

i det här fallet varit värdefullt att få studera ett läromedel från början av det första årtiondet på 2000-talet,

men å andra sidan är båda läromedlen utgivna bara något eller några år efter den senaste läroplanen,

Lgy11. Vilket är intressant utifrån eventuella förändringar från den tidigare läroplanen från 1994.

Min analys av läromedlen kommer att vägledas av de nyckelord eller ämnesområden som jag valt: 1.

Omskärelsen, mat- och renhetslagar och sabbatsbudet, en omdiskuterad fråga ibland de första kristna. 2.8

Fariseérna, och deras relation till Jesus. 3. Jesusforskningen. Skälet till att jag vill undersöka omskärelsen av

judiska pojkar är att den föreskrevs i Bibeln, men även icke-judar kunde omskäras och därmed bli en del

av den judiska gemenskapen. Det sågs och ses som ett tecken på förbundet mellan Gud och Abraham,9

9 1 Mos 17:10 - 12.

8 Apg 15:5-11.                                                                                                                                                          10
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det vill säga mellan Gud och det judiska folket och är en identitetsmarkör. Frågan om omskärelse var alltså

en viktig del av problematiken inom den tidiga kristna rörelsen, skulle hednakristna tvingas att låta

omskära sig eller inte och hur var det med de judekristna?. En annan viktig fråga var också mat- och10

renhetslagarnas efterlevnad eller inte och sabbatsbudet, kommer jag att finna uppgifter om detta i

läromedelslitteraturen? Fariseérnas relation till Jesus tas upp i både den exegetiska litteraturen och i

läromedlen och utgör ett viktigt moment i relationen mellan judendom och kristendom. Jesusforskningen

är tillsammans med läroplanerna av stor betydelse för den här uppsatsen

Företrädare för fariseérna och Jesus hade flera diskussioner i evangelierna, men efter hans död inträffade

så småningom den slutliga brytningen mellan judar och kristna och kristendomen blev en självständig

religion. Detta är en del av den tidiga kristna historien och jag finner det viktigt att undersöka läromedlens

beskrivning av den utvecklingen.

Det är intressant att studera relationen mellan romarna, det vill säga Pilatus styre och de judiska ledarna,

de styrande i Jerusalem. Fariseérna var den religiösa grupp som Jesus hade mest kontakt och diskussioner

med , den andra normgivande gruppen var saddukeerna som hade en aristokratisk bakgrund. Några av

dem var överstepräster. De hade sin maktbas i templet och var knutna till Stora rådet. Den här religiösa

gruppen tog parti för den romerska ockupationsmakten. Saddukeerna tog förövrigt avstånd från den

framväxande fariseísk-rabbinska lagtolkningen. Det går inte att bortse från det här styrande religiösa

partiet när det gäller läroböckernas beskrivning av Jesus slutliga öde risken är annars, menar jag, att det kan

uppstå en förväxling mellan dem och fariseérna. 11

Genom mina val av nyckelord kan det hända att jag riskerar att förbigå en del andra saker som

det kunde ha varit intressant att söka efter i läroböckerna, som till exempel upplysningar om

judisk tro och tradition. Samtidigt handlar det om utrymmet i uppsatsen och jag behöver

begränsa sökområdet. Dessutom representerar de kodord jag valt vitala delar av undervisningen

om tidig kristendom.

1.7 Tidigare forskning

Forskningen inom den här uppsatsens område är begränsad, visserligen har det skrivits ett flertal

uppsatser i mer allmän bemärkelse om läromedel i religionskunskap för gymnasiet, men alltså inte specifikt

om Jesus och urkristendomens judiskhet. Jag har dock tillgång till Leif Carlssons bok Det förkastade

judefolket som ger en hel del information om hur svenska exegeter har skildrat Jesus relation till

judendomen i sammanhanget kan det noteras att flera av de läroböcker som Carlsson skriver om hade stor

11 Fornberg, 16.

10 Rom 2.
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betydelse för den teologiska utbildningen vid universiteten på den tiden. Jag tar upp en av dem i min

översikt över den exegetiska utvecklingen. I sin sammanfattning av inflytelserik teologi under den första

hälften av 1900-talet konstaterar Carlsson att den sammanlagda bilden av judendomen som ges är att den

är synonym med den fariseiska rörelsen, trots att även andra judiska grupper beskrivs. Gamla testamentet

uppfattas också som ett förstadium till den kristna kyrkans fulländade tro. När det gäller läroböcker för12

gymnasiet menar Carlsson att det föga förvånande fanns en del kvarvarande judendomskritiska motiv i

läromedlen från åren 1965-1980.Han tillägger att århundraden av antijudisk påverkan inte kan skakas av i

en handvändning. 13

De undersökta läromedlen från perioden 1980-1995 menar till skillnad från tidigare läroböcker att

skulden för Jesus avrättning ska läggas på romarna inte på judarna eller de judiska ledarna.

Carlsson skriver att det förhållandet är viktigt , med tanke på att den kristna kyrkan genom sin

historia har utpekat judarna som syndabockar. Läromedlen från 1995-2012 beskriver den judiska14

historien på ett informativt och positivt sätt men lyfter också fram kyrkans tidigare judefientlighet. 15

2 Jesus och den tidiga kyrkans judiskhet

2.1 Exegetisk bakgrund

Den teologiska metod som tillkom under 1700-talet, gick ut på att komma ner till det äldsta källkritiska

skiktet, det vill säga Markusevangeliet och den så kallade Q-källan. . De övernaturliga momenten16

skalades bort och man tillämpade lagarna för historisk orsak och verkan och psykologisk utveckling och

framträdde gjorde då den ”verklige” Jesus. Den här metoden skulle komma att hålla i sig under de

närmaste 150 åren och har kommit att kallas ”the Quest of  the historical Jesus”.

Under den första delen av 1900-talet framträdde de så kallade formhistorikerna, en förgrundsgestalt var

den inflytelserike lutherske teologen Rudolf  Bultmann, som menade att det nästan inte går att veta något

alls om den historiske Jesus. Det enda som går att få kunskap om är det han har sagt. Den här perioden

brukar betecknas som en tid av ”no Quest”.

Mot slutet av den första delen av 1900-talet, 1948, fanns en artikel med i Svenskt Bibliskt Uppslagsverk

skriven av den nytestamentlige forskaren Erik Sjöberg, som hävdade att fariseérna var Jesus huvudfiender

16 Jag använder mig här av en metodhistorisk översikt av Bengt Holmberg, 166 - 185.

15 Carlsson, 183.

14 Carlsson, 177.

13 Carlsson, 171.

12 Carlsson, 78.
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och att han tycktes upplösa själva grundvalarna för den ”judiska religionen”. Leif  Carlsson kommenterar17

att det här synsättet på fariséismen var tidstypiskt för bibelforskningen under den här tiden. 18

Under 1950-talet förändrades inriktningen inom bibelforskningen, i förhållande till

formhistorikernas förhållningssätt, och några exegeter menade att det måste finnas någon genuin

förbindelse mellan kyrkans kristustro och den faktiske Jesus. Lösningen för att finna den

förbindelsen bestod i att sätta upp ett antal äkthetskriterier för att fastställa autentiska jesusord.

Den här exegetiska inriktningen har kallats för ”A New Quest” eller ”The Second Quest”.

Jag har läst Hugo Odebergs bok, Fariséism och kristendom i en upplaga från 1980 som menar att

motsättningen mellan fariséer och kristna i första hand gällde frågan om människan i sig själv är i stånd att

göra det rätta, vilket fariséerna hävdade. Medan de kristna menade att det handlade om att bli en ny

skapelse i Kristus, det gick inte att bli omvänd på egen hand. Odeberg, professor i exegetik, får anses19

vara en del av ”The Second Quest”, han tecknar inte bilden av en Jesus som det inte gick att nå, som

Bultmann menade, utan placerade honom i sin judiska kontext.

En viktig person i det här sammanhanget är Gösta Lindeskog, docent i nytestamentlig exegetik som 1951

gav ut boken Den judiska Jesusforskningen. den boken byggde på hans doktorsavhandling från 1938 ”Die

Jesusfrage in neuzeitlichen Judentum”. Men även hans bok från 1941 ”Jesus och judarna” och

föreläsningarna i Utrecht 1949. Här använder jag mig dock av den andra upplagan från 1972. En20

intressant bok som skildrar den judiska synen på Jesus men också i relation till kristen teologi. I kapitlet

”Kristendomens uppkomst” diskuterar Lindeskog de olika strömningar som påverkade den tidiga

utvecklingen. Han menar att den messianska rörelsen runt Jesus var något annat än den hednakristna

kyrka som senare växte fram. Den efterapostoliska tidens kristendom var starkt influerad av hellenistisk

judendom och influenser från grekisk religion och filosofi slår han fast. Men samtidigt menar Lindeskog

att det är en förenkling att tala om ett radikalt brott mellan ursprunget och fortsättningen i kyrkans

historia. Han hävdar att det finns en kontinuitet mellan de två perioderna, men kristendomen är för alltid

förbundet med sitt judiskt-palestinska urhem.21

1950-talet övergick i 1960-tal och Krister Stendahl, bibelforskaren och senare biskopen, skrev år

1960 sin uppmärksammade artikel ”Paulus och samvetet”. Där han menade att olikheterna

mellan Luther och Paulus var tydliga. Martin Luther gick ”från nöd till frälsning” men Paulus gick

21 Krister Stendahl, “Paulus och samvetet”, Svensk Exegetisk Årsbok, 1960.

20 Lindeskog, 68 - 69.

19 Gösta Lindeskog, Judarnas Jesus (Stockholm: Bokförlaget Schalom, 1972), 5.

18 Hugo Odeberg, Fariseísm och kristendom (Uppsala: Bokförlaget Pro Veritate, 1980).

17 Erik Sjöberg, “Jesus Kristus”,Svenskt Bibliskt Uppslagsverk, 1049.
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”från klarhet till klarhet”. Tanken var att Paulus inte alls drevs av ett dåligt samvete för att han

hade misslyckats med att leva upp till den judiska lagens föreskrifter, tvärtom var han stolt över

att ha följt alla dess olika regler. 22

1961 kom också en vändning vad gäller traderingsfrågorna genom Birger Gerhardsson,

sedermera professor i nytestamentlig exegetik, och hans avhandling Memory and Manuscript. Han drev

nämligen tesen att Jesus ord och handlingar noggrant hade traderats av lärjungarna, efter antik och judisk

modell. Jesus undervisade på samma sätt som de judiska lärde genom upprepningar av liknelser och

instruktioner. Slutsatsen blev således att man kunde veta ganska mycket om vad Jesus hade sagt och gjort.

Gerhardssons avhandling kom också att betyda mycket för synen på Paulus och kristendomens början,

men även för synen på judendomens utveckling under det första århundradet. Boken, eller egentligen23

böckerna, gavs första gången ut 1961 och 1964 i två olika delar. Gerhardsson berättar i första delen av sin

bok om hur de judiska rabbinerna under de första kristna århundradena bevarade och förde vidare den

heliga traditionen och hur det underlättar förståelsen av den tidiga kristna tiden. Den andra delen handlar

om hur evangelitraditionen fördes vidare. Gerhardsson hävdar att för Paulus var Jesus den slutgiltige

läraren som hade ersatt alla andra lärare. Jesus hade skarpt kritiserat fariséiska lärare som Shammai och

Hillel och menat att de lade för tunga bördor på människors axlar. 24

Det framgår av Apostlagärningarna och Galaterbrevet att det förekom spänningar inom

församlingen i Jerusalem mellan en striktare grupp, inspirerad av tankar från den strängare

Shammai, och en mildare grupp. Gerhardsson menar att Petrus tillhörde den senare gruppen.

Vad gäller Paulus var han övertygad om att den judiska lagen, Torah, hade ersatts av den

”messianska lagen”. Det här betydde dock inte att allt nu var tillåtet, oförbätterliga syndare skulle

överlämnas till Satan för att disciplineras. 25

”The Third Quest”.

25 Gerhardsson, 309-311.

24 Tord Fornberg skriver att “Hillel och hans lärjunge Gamaliel och mot slutet av seklets slut en gestalt som Jochanan ben  Zakkai har gått

till eftervärlden  som arkitekterna bakom den framväxande fariséisk-rabbinska judendomen. De stod i en muntlig tolkningstradition som en

senare tids rabbiner förde tillbaka ända till Moses möte med Gud på Sinai berg. Man var övertygad om att man vid sidan av den skrivna

Lagen…hade fått ett omfattande muntligt lagsystem, som man senare strävade efter att systematisera. Shammai intog en sträng och

oflexibel inställning, medan Hillel ofta var pragmatisk och gav en lagtolkning som tog hänsyn till de små och fattiga i samhället”, 15.

23 Birger Gerhardsson, Memory and Manuscript, with Tradition and Transmission in Early Christianity (Grand Rapids Michigan, USA: William B.

Eerdmans Publishing, 2011), 309 - 311.

22 Krister Stendahl, “Paulus och samvetet”, 62 - 77.
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Sedan slutet av 1970-talet råder en optimism ibland forskarna beträffande möjligheten att veta

mer om den historiske Jesus, vad han sade och vad han gjorde. Det framhålls också att Jesus

förstås bäst utifrån sin judiska bakgrund. Vilket grundar sig på att det finns mer kunskap idag om

det första århundradets judendom, framför allt genom fyndet av Dödahavsrullarna, men också

genom en omfattande publicering och analys av utombibliska judiska skrifter från före och efter

Kristi födelse.

Flera olika böcker har skrivits om den nya inriktningen inom jesusforskningen både i Sverige och

utomlands. Tidigare fanns en bild av judendomen som en stelnad och legalistisk gärningslära,

som Jesus inte hade något gemensamt med. Men idag råder ett brett erkännande av Jesus

judiskhet ibland forskarna.

Redan 1973 gav Geza Vermes ut sin bok Jesus the Jew, jag använder mig här av upplagan från 1983. 26

Vermes menar att man måste placera Jesus och hans rörelse i det första århundradets bredare

judiska kontext, men snävare än så, nämligen i en galileisk miljö. I efterordet till sin bok skriver27

Vermes att det är i enlighet med riktningen inom den då aktuella forskningen att se Jesus som en av

mirakelgörarna i Galileen, men han hade en större auktoritet än de övriga. Han var inte farise, tillhörde

inte ökenrörelsen esseerna, seloterna eller gnostikerna. Vermes menar att Jesus antipati gentemot28

människor av hednisk härkomst kan ha berott på galileisk chauvinism, han upplevde sin kallelse som riktad

enbart till judarna och apostlarna var förbjudna att gå till hedningarna eller samarierna med budskapet. 29

Bengt Holmberg skrev 2005 att bilden av Jesus är att han var mer judisk än universell och inte

bara lärare utan också undergörare och befriare. En provokativ profet som offrade sig själv för

gudsrikets skull. Vidare menar Holmberg att om man betraktar de två senaste decenniernas

helhetsbilder av historiens Jesus kan man konstatera att han idag mer liknar evangeliernas

beskrivning av honom än under tidigare forskningsperioder. Holmberg skriver också att man

trots olika bilder av Jesus inte ska överdriva mångfalden. Han är ”forskbar” men det betyder inte

att tron på honom är begränsad till vår kontrollbara kunskap, teologin är en sekundär verksamhet,

trons intellektuella reflektion över sig själv. Tobias Hägerland och Cecilia Wassén skrev 2016 att den30

30 Holmberg, 199,201.

29 Vermes, 49.

28 Vermes, 223 - 224.

27 Vermes, 42.

26 Geza Vermes, Jesus the Jew, A Historian´s Reading of  the Gospels,2 upplagan, (London: SCM Press Ltd. 1983).
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rörelse som Jesus startade var alltigenom judisk och han var inte kristen utan jude. De två författarna31

menar att Jesus grundade sin rörelse inom judendomen, skilsmässan mellan de kristna och judarna skedde

långt senare. Hägerland och Wassén betonar också att forskningen inte bara handlar om att försöka32

avgöra vad i evangelierna som har en historisk kärna, utan minst lika mycket om att tolka texterna i dess

historiska sammanhang. Det betyder med andra ord, i ett judiskt sammanhang.33

Tord Fornberg skrev 2004, att en ”brokig” Jesusforskning såg dagens ljus omkring år 1980, särskilt i USA.

Skilda Jesusbilder har sedan dess ”torgförts”, Jesus som kynisk filosof, rabbin och karismatisk mirakelman

och mycket annat. Litet utanför själva uppsatsen hänvisar jag i en fotnot till en intressant artikel från34

2003 av Magnus Zetterholm. Och till ett avsnitt i boken Jesus med judiska ögon av Svante Lundgren.35 36

Min hypotes är att synen på Jesus och de första kristnas judiskhet blir mer positiv i läromedlen

efterhand, från en stereotyp bild till en mer nyanserad.

3 Läroplanerna och religionskunskapsämnet

3.1 Läroplanerna för gymnasiet

Det är viktigt för resultatet av min uppsats att se hur läroplanerna har påverkat läromedlens utformning

och innehåll, vad gäller utrymmet för kristendomens historia och balansen med trosfrågorna. Därför tar

jag också upp moment i läroböckerna som inte direkt har med frågan om Jesus och kristendomens

judiskhet att göra, eftersom det har påverkat hur ingående läromedelsförfattarna har kunnat behandla den

första kristna tidens judiska identitet. Jag kan börja med att konstatera att utvecklingen under 1960-talet

kännetecknades av övergången från tidigare traditionell kristendomskunskap med kyrkohistoria till

livsåskådningsfrågor. Det framgår när man läser 1933 års förnyade läroverksstadga där det historiska

momentet utgjorde en viktig del i kristendomskunskapsämnet. I Ring I studerade eleverna den kristna

36 Svante Lundgren, Jesus med judiska ögon (Skellefteå: Artos & Norma förlag, 2014). Lundgren skriver på sidan 14 i sin bok att den tidigare

synen på Jesus var negativ ibland judiska rabbiner, men att den har förändrats och nämner bland andra Shumuley Boteach som han menar

är mycket positiv.

35 Zettterholm som är religionshistoriker skrev 2003 artikeln “Judar och hedningar i den tidiga kristendomen” i Svensk Teologisk

Kvartalsskrift, årgång 79. En avgörande punkt i artikeln är att Zetterholm accepterar tanken om kristendomen som ett vidgande av

judendomen, alltså motsatsen till tanken om att Paulus kom med någonting helt nytt som skiljde de båda rörelserna åt definitivt. Det fanns

redan tankar under det första århundradets judendom om att icke-judar kunde bli räddade utan att behöva konvertera, så det var ingen unik

kristen tanke. Det nya var att Paulus förkunnade att judar och icke-judar hade samma status inom den tidiga Jesusrörelsen.

34 Fornberg, 25.

33 Wassén och Hägerland, 14.

32 Wassén och Hägerland, 38.

31 Wassén och Hägerland, 13.
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religionens historia och Jesu liv. I Ring II och III studerades den kristna religionens och kyrkans fortsatta

historia. I målet för det fyraåriga gymnasiet står följande att läsa:”Undervisningen i kristendomskunskap

på gymnasiet har till uppgift att ... bibringa dem fördjupad insikt i kristendomens historia och i dess

livsåskådning...”I målen nämns inte judendomen specifikt utan det talas om kunskap om ”främmande

religioner”. I 1965 års läroplan för gymnasiet försvann det tidigare personlighetsdanande momentet helt37

och det historiska momentet tonades ner. Martin Berntson skriver att ”stora delar av det tidigare

dominanta kyrkohistoriska studiet skulle förläggas till historieämnet och de historiska inslag som fanns

kvar skulle ha en nutidsorienterad inriktning”. Detta innebar dock inte på något sätt att den historiska38

delen helt förpassades från religionskunskapen. I 1965 års läroplan för gymnasiet står följande att läsa om

religionskunskapsämnet:”Brytningen mellan urkristendomen och samtida judendom skall klargöras på

väsentliga punkter. Framställningen skall här bygga på ett direkt studium av bibliska texter”. Längre fram i

avsnittet :”Kristendomen har ett företräde framför andra religioner och icke-religiösa åskådningar”. Det39

framgår av skrivningen att kristendomen bör studeras i särskild utsträckning och studiet av Bibeln

framhålls.

I Lgy70 som ersatte 1965 års läroplan fick de så kallade livsfrågorna ett stort utrymme, för att själva ämnet

religionskunskap skulle kunna upplevas som meningsfullt för eleverna var det angeläget att undervisningen

och läroböckerna fick ett språk som var samtidsanpassat. Tanken var att det skulle uppstå ett samspel

mellan ämnet och elevens egen situation, viktigt var också att väga in den samtida kulturen och

samhällssituationen. Under avsnittet ”Individuell utveckling” i läroplanen från 1970 står följande:”Det

kommer också an på skolan att uppmuntra elevernas intresse inför de stora och gemensamma grundfrågor

som gäller livsåskådning och samhällsuppfattning”. I den tredje upplagan från 1983 betonas det i målen40

för religionskunskapsämnet att eleverna ska skaffa sig kunskap om olika åskådningars innehåll, även

icke-religiösa. Kristendomens företräde framför andra religioner understryks inte, men däremot att

eleverna ska uppöva sin förmåga till ”självständigt ställningstagande i livsåskådningsfrågor”, med bevarad

tolerans. 41

I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna står bland annat följande att läsa om önskat

resultat av studierna:”Kunna redovisa insikter i kristendomens och andra världsreligioners och

livsåskådningars tankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder” och längre fram

att ”kunna arbeta allt mer medvetet med sina egna livs- och moralfrågor och ta ansvar för att

41 Läroplan för gymnasieskolan Lgy70, Allmän del, Tredje upplagan (Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1983), 249.

40 Läroplan för gymnasieskolan Lgy70, Allmän del (Stockholm: Skolöverstyrelsen, Andra översedda upplagan, 1975).

39 Läroplan för gymnasiet (Stockholm: SÖ-förlaget, 1965). 200-204.

38 Berntson, 19.

37 1933 års förnyade läroverksstadga, 281-283.
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utforma en personlig hållning i dessa frågor”. Martin Berntson kommenterar att de ”kyrkohistoriska42

inslag som överlevt 1970 års läroplan tunnades ut ytterligare i 1994 års kursplan”. Det handlade mer om43

kristen tro och värderingar för att kunna förstå kultur och etik och samhällsutveckling, än studier av

kristendomens historia i sig. Detsamma gällde för de andra världsreligionerna. Det historiska perspektiv

som ändå fanns med var mer en utgångspunkt för studierna av kristendomen som en ”samtida monolitisk

enhet”.

Utvecklingen från 1965 års läroplan fram till Lpf  94 var alltså en process från kyrkohistoriska studier till

studier av olika livsåskådningar och värderingar. Detta skulle utgå från elevernas egna erfarenheter och

existentiella frågor. Innan förändringarna i läroplanerna infördes hade kristendomen dessutom haft en

dominerande ställning, det förhållandet kom således att förändras med tiden. Det är intressant att

konstatera en viss förändring i 2011 års läroplan. Följande står att läsa om religionsämnets syfte ”(få)

kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna

tradition förvaltar den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället”. 44

Frågan för min vidare undersökning blir då hur läroplanerna har påverkat innehållet i

läroböckerna och hur kristendomens allra tidigaste historia har skildrats från slutet av 1960-talet

och en bit in på 2000-talet? Behandlas den överhuvudtaget i de senare läromedlen?

4 Undersökning

4.1 Inledning

Jag kommer att studera läromedlen för att se om beskrivningarna av Jesus och kristendomens början

ändras från tid till annan och om utvecklingen är linjär eller inte.I läroboken ”Jesu liv och kristen tro” från

1952 står det att fariséerna och de skriftlärda var de förnämsta ivrarna för den lagfromhet som behärskade

judendomen alltsedan den babyloniska fångenskapen. Den lilla tunna läroboken behandlar det judiska

momentet i kristendomens början och om Paulus sägs det att det var hans stora insats i kristendomens

historia att han kämpade för de kristnas frihet från Lagen. På det sättet möjliggjorde han kristendomens

utveckling till en världsreligion. 45

4.2 Ett läromedel från 1967 och två från 1968

45 Gustav Boström, Gustav Lindberg, Alarik Klefbeck och Henning Wijkmark, Jesu liv och kristen tro (Stockholm: Svenska Bokförlaget och

P.A Norstedt, 1952), 36,52.

44 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 (Stockholm: Fritzes, 2011), 137.

43 Berntson, 24.

42 Lpf  94 (Stockholm: Utbildningsdepartementet, Fritzes, 1994), 42.
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Jag har vidare analyserat läroboken Religionskunskap i två upplagor, den första från 1967 med Sten Rodhe,

läroverks- och universitetslärare och John Ronnås, präst, som författare. Tredje upplagan är från 1985 med

Sten Rodhe och Erland Sundström, gymnasielärare och missionspastor, som författare. I förordet till den

första upplagan står följande att läsa:” Författaren till grundboken har valt att vid genomgången av de

olika momenten, inte följa läroplanens ordning utan den som återfinns i fackskolans kursplan...” Detta var

en utveckling som sedan fortsatte i och med Lgy70. Läroboken inleds med ett relativt kort avsnitt om

”Nutidsmänniskan” och längre fram en del om etiska frågor, men mest utrymme lämnas åt religionerna. 46

I avsnittet om Jesus som upptar sex sidor kan man läsa:” Förhållandet mellan judiskt och kristet var till en

början oklart. Många i de nya församlingarna menade att de som ville tro på Jesus skulle följa de judiska

bruken sabbatsfirande, omskärelse, regler för oren föda, etc.” 47

Första kapitlet i upplagan från 1985 har rubriken ”Människan i rymdåldern” och handlar om

livsfrågor och religionernas uppkomst, störst utrymme har religionerna och särskilt

kristendomen. Delen om Jesus upptar sju sidor. Slutdelen handlar om moralfrågor och religionen

ifrågasatt. Det föreligger inga större skillnader mellan de två upplagorna när det gäller den första48

kristna tidens syn på judiska sedvänjor och bruk.

Jag har också studerat två böcker från 1968 med ganska olika upplägg. Den första läroboken

Religionskunskap för gymnasiet innehåller mycket religionshistoria och kristendomen behandlas först av

världsreligionerna. De judiska inslagen under kristendomens början beskrivs dock inte på ett nyanserat49

sätt. Det inledande avsnittet har rubriken ”Den moderna människans situation” och är skrivet av Hjalmar

Sundén, religionshistoriker och religionspsykolog. Stellan Arvidsson, på sin tid känd politiker och

författare, behandlar icke-religiösa attityder till livet i sitt avsnitt. Gösta Hök, teolog och docent, skriver om

etiska och moraliska frågor. Här kan man finna påverkan från 1965 års läroplan där det talas om att det

historiska studiet skulle ha en nutidsorientering. Det är också troligt att författarna har delat upp läroboken

efter sina respektive intresseområden.

Avsnittet om etik får ett begränsat utrymme, medan delen om religionerna dominerar helt och då särskilt

kristendomen. Delen om Jesus upptar elva sidor.

49 Hjalmar Sundén, Stellan Arvidsson och Gösta Hök, Religionskunskap för gymnasiet (Stockholm: Bokförlaget Liber, 1968).

48 Sten Rodhe och Erland Sundström, Religionskunskap (Stockholm: Esselte Studium, 1985) 1-33, 22-199, 123-191, 201-258.

47 Rodhe och Ronnås, 164.

46 Sten Rodhe och John Ronnås, Religionskunskap (Stockholm: Esselte Studium, 1967), 3-8, 11-258, 259-304,
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Det avsnitt i boken som intresserar mest för den här uppsatsens del har helt enkelt rubriken

”Kristendomen”, övriga religioner behandlas gemensamt i ett annat kapitel. Gösta Hök väljer att använda

sig av en artikel, det handlar alltså inte om delvisa citat, av den nytestamentlige exegeten Erik Sjöberg, för

att beskriva Jesus och hans relation till de judiska ledarna och fariséerna. Artikeln har rubriken ”Jesus” och

ingick i sista upplagan av Svenskt Bibliskt Uppslagsverk. Fariséerna var Jesus fiender och han tycktes själv50

upplösa själva grundvalarna för den judiska religionen. Synen på fariséerna i artikeln speglar den tidens51

bild av den här religiösa gruppen och Jesus bröt med den ”judiska religionen”. Det här avsnittet speglar de

diskussioner som tydligen förekom under ”The Second Quest”, man hade lämnat bakom sig den tid när

inget säkert kunde sägas om det historiska skeendet.

Den andra läroboken från 1968 har titeln Människan och livsåskådningarna – Religionskunskap för gymnasiet

och fackskolan. Författare var Hans Hof, präst och religionsfilosof, Jan Hammarstedt, läroverksadjunkt

och Clarence Nilsson, domprost. Redan av bokens titel kan man ana att förändringar hade kommit i den52

nya läroplanen, människan och livsåskådningarna var i fokus på ett annat sätt än i den tidigare läroboken. I

det inledande kapitlet talas det om att ha en livsåskådning och att styras av värderingar, först efter det

presenteras de olika religionerna och kristendomen presenteras sist. Det judiska inslaget försvinner ganska

hastigt. Längre fram finner man rubrikerna ”Livsåskådningarnas svar på aktuella etiska problem” och

”Livsåskådningar i möte och debatt”, vilket kan ses som en tydlig strävan mot läroplanens mål om

nutidsorientering. Författarna har en intention att ge en bred skildring av olika tänkesätt,både religiösa och

icke-religiösa och slutkapitlen behandlar mötet mellan dem. Kristendomen har nu intagit sin plats som en

av de andra livsåskådningarna och har ingen förtur längre. Det är inte orimligt att tänka sig att författarna

även till den här läroboken hade ett eget intresse för livsåskådningsfrågor, det framstår som troligt efter

deras indelning av bokens kapitel där religionerna presenteras först efter inledningen om att styras av

värderingar och ha en livsåskådning.

Det konstateras att det är olika perspektiv i Matteusevangeliet och Markusevangeliet, Matteus sägs ha vänt

sig till judekristna medan Markus vände sig till alla människor i hela världen. Under rubriken ”Paulus och53

kristendomens självständighetsförklaring” skriver författarna att år 49 e Kr. är ett av de viktigaste årtalen i

kristendomens historia, då togs det beslut på apostlamötet i Jerusalem som gjorde att kristendomen blev

en egen religion, oavhängig av judendomen. Beläggen för att mötet ägde rum hämtas från Apg 15 och

förmodligen också från Gal 2, även om det inte sägs uttryckligen i texten. Hänvisningar till det här mötet

53 Hof, Hammarstedt och Nilsson, 76.

52 Hans Hof, Jan Hammarstedt och Clarence Nilsson Människan och livsåskådningarna - Religionskunskap för gymnasiet och fackskolan

(Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1968).

51 Red. Ivan Egnell och Anton Fridrichsen Svenskt Bibliskt Uppslagsverk (Gävle: Skolförlaget, 1948), 1049.

50 Det är en intressant omständighet att konstatera att ett läromedel på den här tiden hänvisade till en artikel i ett bibliskt uppslagsverk.
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kommer förövrigt att återkomma i flera av läromedlen. Paulus var mannen som åstadkom kristendomens

skilsmässa från judendomen, genom att hävda att icke-judar som blivit kristna inte skulle behöva iaktta

judiska regler som exempelvis omskärelse. Därefter försvinner det judiska i avsnittet om kristendomen54

och kyrkans fortsatta historia skildras ganska ingående. Det sägs alltså ingenting om att det skulle ha

förekommit oenighet i avgörande frågor även efter mötet i Jerusalem. Jag kan då konstatera att det inte

heller i den här läroboken nämns särskilt mycket om Jesus och de första kristnas judiskhet. Händelserna

kring Jesus död behandlas bara kort och ingenting sägs intressant nog om skuldfrågan, varken de judiska

ledarna eller den romerska myndigheten utpekas som ansvariga.

Det föreligger ingen större innehållslig skillnad mellan de två upplagorna i avsnittet om Jesus, och om

kristendomens skilsmässa från judendomen. Man kan bara förövrigt notera en del ändringar i rubriker och

kapitelindelningar.

Det kan också konstateras att det hade skett en ganska stor förändring från 1933 års läroverksstadga där

”Israels historia, särskilt beaktande av profetismen..” och kristendomens historiska utveckling hade ett

stort utrymme. Till 1965 års läroplan som innehöll mer om livsåskådningsfrågor. Det förhållandet satte55

tydliga spår i läromedlen från 1967 och 1968.

4.3 Ett läromedel från 1972

Att välja livsåskådning, från 1972, har Ulf  Hansson, filosofie doktor och Sören Levén, filosofie magister

som författare De första avsnitten behandlar icke-kristna religioner och efter det beskrivs humanismen,56

existentialismen och marxismen och först därefter kristendomen. Under rubriken ”Moraliska problem” tas

till exempel frågor om äktenskapet upp. Det historiska inslaget i skildringen av de olika religionerna är57

begränsat och när det gäller kristendomen är materialet också magert, de judiska rötterna beskrivs väldigt

kortfattat, men det sägs angående Jesus dödsdom att judarna själva inte fick avkunna den utan gick till

Pilatus för att han skulle ”godkänna domen”. Författarna använder alltså det allmänna uttrycket58

”judarna”, även om det hävdas att domslutet togs i Stora rådet, där bara de judiska ledarna satt. Det går

inte att få en tydlig bild av Jesus judiskhet i den här läroboken, författarna skriver till exempel ingenting

om hans uppväxt i en judisk familj. Ulf  Hansson och Sören Levén lägger genom hela läromedlet sitt fokus

vid livsåskådningsfrågor och etiska frågeställningar, inte vid det historiska.

58 Hansson och Levén, 122-123.

57 Hansson och Levén, 142-144.

56 Ulf  Hansson och Sören LevénAtt välja livsåskådning (Stockholm: Svenska Utbildningsförlaget, Liber AB, 1972).

55 1933 års förnyade läroverksstadga (Stockholm: Svenska Bokförlaget, P.A Norstedt & Söner, 1939).

54 Hof, Hammarstedt och Nilsson, 79.
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4.4 Läromedel från 1980, 1990

I inledningen till boken, Liv Människa Mening, den första upplagan från 1980, betonar författarna Egon

Andersson, gymnasielärare i filosofi, Arne Löwgren, gymnasielärare i religionskunskap och Anders

Törnvall, professor i pedagogik och teolog, att man inte lär sig så mycket om Gud när man läser

religionskunskap, däremot lär man sig mycket om människorna. Avsnittet om religionerna får mest59

utrymme, men icke-religiösa åskådningar och religionskritik får en relativt stor del i läroboken.

Avsnittet om Jesus upptar nio sidor. Under rubriken ”Jesus-vem var han?”skriver de alldeles i början av

avsnittet om hur Jesus kanske såg ut. De citerar bibelforskaren och författaren, Ethelbert Stauffer, som

menade att Jesus hade en ljusbrun hudfärg, bruna ögon och hår som räckte ned till skuldrorna. Han hade

skägg och mustasch och bar en ärmlös ylleklädnad och hade en stav med sig och Jesus talade arameiska.

Inom parentes sägs det att arameiskan var en judisk dialekt. Det står vidare att Jesus växte upp i Nasaret60

i norra Galiléen och att det är möjligt att han gick i skolan och kanske hade haft kontakt med

rabbinskolorna i Jerusalem. I vilket fall som helst hade han stora kunskaper i Gamla testamentet. Jesus61

kom i opposition till fariséerna framförallt och det berodde delvis på att han umgicks med människor som

religiöst och socialt ansågs tillhöra samhällets bottenskikt och fariséerna ivrade för lagtrohet.

Meningsmotsättningen berodde också på att Jesus undervisade om att en ny lag hade kommit och ersatt

den gamla och i detta låg att det nya förbundet inte bara gällde judarna utan också alla andra folk. Jesus

blev på det här sättet anklagad för att vara ett hot mot den judiska traditionen och det romerska styret.

Författarna menar dock att de flesta bibelforskare idag, 1980, tycks vara överensom att det var romarna

som var juridiskt ansvariga för Jesus död, alltså inte judarna. Men att det moraliska ansvaret förefaller ha

legat hos översteprästen. Frågan om relationen mellan judar och kristna historiskt sett behandlas också62

av författarna. 63

I boken Livsfrågor förr och nu, enda upplagan 1990, skriver författaren Lars-Göran Alm, gymnasielärare i

religionskunskap under flera år, att människor som studerar olika livsåskådningar, ofta tycker att mycket

verkar konstigt i främmande läror. Att något avviker från det vanliga kan ge den reaktionen. Det är därför

63 I avsnittet om judendomen sägs det att först 1948 kunde kristna och judar träffas för att på ett mer avspänt sätt diskutera relationen dem

emellan. Man var överens i flera frågeställningar, men inte när det gällde frågan om Jesus var Messias eller inte. Jag uppfattar det som att

författarna till den här läroboken hade ett intresse för den historiske Jesus, hur han kan ha sett ut och levat, 99.

62 Andersson, Löwgren och Törnvall, 111-112.

61 Löwgren och Törnvall, 106.

60 Andersson, Löwgren och Törnvall, 105.

59 Egon Andersson, Arne Löwgren och Anders Törnvall Liv Människa Mening (Stockholm: LiberLäromedel, 1980).
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en utmaning att studera olika livsåskådningar, vilket kan ge nya insikter om världen och livet. Det är det

slutliga målet för studiet av religioner och livsåskådningar i gymnasieskolan. 64

Det här anknyter tydligt till Lgy 70 som lade stor vikt vid studierna av olika livsåskådningar. Det

är tydligt att Lars-Göran Alm vill stimulera läsarna till självständigt tänkande och inga bestämda

svar ges. Avsnittet om religionerna får överlägset störst utrymme, i jämförelse med de

icke-religiösa livsåskådningarna. Delen om Jesus upptar åtta sidor.

När det handlar om Jesus judiskhet förs det en balanserad diskussion i boken, han kom inte med

någonting helt nytt som skiljde honom på ett avgörande sätt från judendomen. Det står att för

Jesus var laglydnad inte en fråga om att efterleva ett antal regler utan om att se Guds

grundläggande avsikt med dem. Det handlar inte om yttre åtlydnad utan om att följa lagens anda.

Längre fram står det att många fariséer säkert upplevde Jesus som en profet, medan andra kände

sig nedvärderade, den lagtrohet som de hade sin stolthet i uppskattades inte av Jesus. Fariséerna65

utpekas alltså inte rakt ut som Jesus fiender, utan snarare som delade i sin syn på honom. Det sägs inte

heller explicit att Jesus kom med något nytt som skiljde honom på ett helt avgörande sätt från

judendomen.

Angående Jesus dom brukar det framhållas att det var judarnas Stora råd som dömde honom till döden

för hädelse, eftersom han hade påstått sig vara Messias. Stora rådet kunde utfärda dödsdomar men hade

inte rätt att verkställa dem, därför utmålades Jesus som orosmakare inför Pilatus och denne dömde honom

slutligen till döden. I den här läroboken läggs alltså den moraliska skulden för Jesus avrättning på de66

judiska ledarna och Pilatus manipuleras närmast av dem att bekräfta och låta utföra dödsdomen.

I motsats till några av de andra läroböckerna nämns inte Paulus som den som befriade kristendomen från

judiska sedvänjor. Författaren till den här läroboken tycks ha varit intresserad av att ge en allsidig bild av67

religionskunskapsämnet, men fokuserar inte så mycket på bestämda avsnitt.

4.5 Läromedel från 1996 och 1998

Läroplanen från 1994, Lpf  94, lade inte fokus på religionernas historia utan på tro och värderingar för att

förstå kultur och samhällsutveckling. Studierna skulle också utgå från elevernas egna erfarenheter. Boken

67 En omständighet som kan vara intressant att konstatera.

66 Alm, 159.

65 Alm, 154, 155, 157.

64 Lars-Göran Alm Livsfrågor förr och nu (Stockholm: Natur och Kultur, 1990), 10-12.
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Livets kurs är ett bra exempel på det. Ola Björlin, gymnasielärare i religionskunskap bland annat, skriver i

sitt förord att hans samtal med olika elever genom åren har gett många uppslag och några klasser har blivit

”utsatta” för delar av manuskriptet till boken Livets kurs. En av grundtankarna har också varit att betona

likheter mellan olika religioner, inte olikheter. Något som är speciellt för den här läroboken är att68

företrädare för de olika religionerna och de icke-religiösa livsåskådningarna har fått läsa och kommentera

sina avsnitt i förväg, vilket Ola Björlin har upplevt som värdefullt för bokens kvalitet. Han betonar också

vikten av religionsdialog.

I äldre teologisk litteratur skildrades ofta den fariseiska rörelsen som motsatsen till Jesus kärleksbudskap,

men boken Livets kurs vill bestämt korrigera den uppfattningen. 69

Avsnittet om Jesus får tre sidor. Det står att han var jude och att det blev en stor diskussion i de

första kristna församlingarna om hur man skulle se på frågan om medlemskap, författarens

uttryck, för icke-judar. Det diskuterades också om missionen utanför den judiska gruppen och

det beslutades på apostlamötet i Jerusalem år 49 att alla skulle kunna bli medlemmar i den kristna

gemenskapen utan att låta omskära sig. Paulus kom att få en stor roll i utvecklingen av den kristna

tron och hur församlingarna kom att organiseras. När det gäller de första kristnas syn på vad vi70

brukar kalla Gamla testamentet använder författaren det i läromedelssammanhanget något ovanliga

uttrycket den ” judiska bibeln ”. Den var ju deras heliga skrift eftersom Nya testamentet ännu inte hade

samlats ihop.

När det gäller Jesus relation till de torahlärda, ordet fariséer används inte, kritiserade han några av dem för

hyckleri. Det förklaras dock inte närmare vad kritiken gick ut på. Kort berättas det sedan om Jesus

arrestering och avrättning, men det sägs ingenting om vilka som kan anses vara skyldiga till den. 71

Därefter beskrivs den kristna trons teologiska huvudmoment och efter det ett avsnitt om kyrkohistorien

och kristendomen idag. Den kristna rörelsen skildras implicit som en självständig och homogen

gemenskap utan några större meningsmotsättningar efter mötet i Jerusalem. Det berättas att det först

längre fram i tiden uppstod splittring mellan väst- och östkyrkan, men att det berodde på andra

omständigheter än den judisk-kristna frågan.

Boken Vägar och livsmål gavs ut första gången 1972 men omarbetades och den fjärde upplagan som jag

utgår från här gavs ut 1998. Författare till boken är Rudolf  Johannesson och Martin Gidlund, båda

71 Björlin, 112.

70 Björlin, 106-107. 24

69 Björlin, 95.

68 Ola Björlin Livets kurs (Stockholm: Bonnier Utbildning AB, 1996).
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teologie doktorer. I förordet citerar de läroplanen ”studiet av kristendomen bör göras relativt utförligt”,72

något som från början tolkades som att studiet skulle omfatta ungefär hälften av den tid som skulle ägnas

åt ämnet. Men författarna tycks mena att man numera, runt 1998, i praktiken inte använder så mycket

utrymme åt kristendomen specifikt. 73

”Människan och hennes problem” inleder och efter det behandlar man olika aktuella etiska

frågeställningar. Religionerna presenteras och den avslutande delen har rubriken ”Moderna

livsåskådningar – religionskritik”. Förgrundsgestalterna inom de olika religionerna presenteras

relativt kort och fokus ligger inte på historia utan på trosåskådning. Inte heller Jesus som person

får ett längre avsnitt, tre sidor, snarare tycks författarna utgå ifrån att eleverna redan har kunskap

om detta från grundskolans religionskunskap. 74

Kristendomen och judendomen har mycket gemensamt, exempelvis tron på en enda Gud som

handlar och ingriper i historien. Båda religionerna menar att Israel är ett av Gud utvalt folk och

genom dem kom lagen och profeterna. Judendomen och kristendomen delar även Gamla

testamentet som helig bok. Det som är en avgörande skillnad mellan de båda religionerna är dock

att de kristna ser Jesus som Messias och världens frälsare, något som judarna aldrig kan acceptera.

De judar som väntade på en politisk Messias vände sig bort från Jesus, men inte heller de som hade75

föreställningar om en mer religiös messiasgestalt accepterade honom. Det påstås ha berott på att han satte

sig över sabbatsbudet och renhetsföreskrifterna och ställde en syndig publikan framför en lagtrogen farisé.

När det också förkunnades från kristet håll att tron på Jesus betydde mer än laglydnad, drog judarna

slutsatsen att Jesus var en falsk Messias. 76

Paulus betydelse för kristendomens utveckling beskrivs som avgörande, men det sägs ändå att

hans position ibland de judekristna inte var given, tvärtom var han kritiserad ibland dem. De tog

för givet att föreskrifterna i den judiska lagen om omskärelse till exempel skulle gälla även i

fortsättningen för de kristna. Det sägs avslutningsvis i avsnittet om församlingens tidigaste historia att77

meningsmotsättningarna om lagtrohet eller inte, riskerade att splittra den kristna rörelsen och därför

sammankallades ett apostlamöte i Jerusalem. Resultatet blev att hedningar som blev kristna inte skulle

77 Johannesson och Gidlund, 174.

76 Johannesson och Gidlund, 173.

75 Johannesson och Gidlund, 171.

74 Johannesson och Gidlund, 170.

73 Johannesson och Gidlund, 165-171.

72 Rudolf  Johannesson och Martin GidlundVägar och livsmål (Malmö: Gleerups förlag, 1998).
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behöva följa alla föreskrifter i den judiska lagen och därmed utvecklades kristendomen till en egen religion

och förblev inte en riktning inom judendomen. Det är intressant att konstatera att det redan i den tidigare

upplagan av boken från 1972 ges en nyanserad bild av judendomen och dess relation till kristendomen.78

Det går inte att uppfatta om författarna till den här läroboken har något särskilt område som de är

intresserade av.

4.6 Läromedel från 2012 och 2014

För att se om 2011 års läroplan, Lgy 11, har påverkat läromedlen under det senaste decenniet studerar jag

avslutningsvis två böcker av Börge Ring och Olof  Franck.

Religion – helt enkelt. Börge Ring, som har varit gymnasielärare i religionskunskap och skrivit flera

läroböcker, betonar i sitt förord att alla livsåskådningar kan tolkas på olika sätt. Det betyder enligt

författaren att olika företrädare för samma religion kan leva och tro på skilda sätt, det finns alltså många

svar på samma fråga. Företrädare för religionerna har fått läsa bokens manus och komma med synpunkter.
79

Efter de inledande avsnitten om etik- och moralfrågor, presenteras sedan religionerna, först

judendomen och kristendomen. Boken avslutas med ett avsnitt som har rubriken ”Flera sätt att

se på livet”, som behandlar olika icke-religiösa livsåskådningar men också några sekter i

kristendomens utkant och satanism och New Age. Delen om religionerna får störst utrymme.

När det handlar om kristendomen får avsnittet om Jesus sju sidor, det sägs där att han var jude

och tog sitt avstamp i judendomen. Författaren menar att Jesus budskap tolkades av människor

som att han grundade en ny religion. Jesus beskrivs som helt central för kristen tro, men inom80

judendomen ses han som en lärd man och inom islam som en profet. 81

Det sägs ingenting i boken om några kontroverser med fariséerna , men det beskrivs rent allmänt

att Jesus var hård ”mot de duktiga och mäktiga”. Det kan då möjligen uppfattas som att Ring menar82

att fariséerna tillhörde den gruppen. Under Jesus sista vecka står det att han fördes till prästerna och

förhördes av dem och dömdes till döden för hädelse. Prästerna hade dock inte rätt att själva verkställa

domen, därför ställdes Jesus inför Pontius Pilatus och dömdes för försök till uppror på prästernas inrådan.

82 Ring, 88.

81 Ring, 84.

80 Ring, 79.

79 Börge Ring Religion - helt enkelt (Stockholm: Liber AB, 2012).

78 Rudolf  Johannesson och Martin GidlundVägar och livsmål (Stockholm: AB Verbum, 1972), 157-160.
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Det är viktigt att notera att fariséerna inte heller i det här sammanhanget utpekas som skyldiga till Jesus83

avrättning och död, utan prästerna. Avslutningsvis kan det ju också konstateras att Jesus judiskhet och de

första lärjungarnas judiskhet inte betonas i någon större utsträckning. Men även i den här läroboken

hänvisas det till ”ett viktigt möte i Jerusalem” där det bestäms att den som vill bli kristen inte först måste

övergå till judendomen. 84

Alltså nämns ingenting om fortsatta spänningar inom den kristna rörelsen mellan judekristna och

hednakristna. Intrycket jag får är att författaren menar att Jesus kom med någonting nytt som skiljde

honom och hans efterföljare från judendomen. Jag kan inte se att författaren har någon inriktning inom

ämnesområdet som han är speciellt intresserad av.

Det sista läromedlet i min studie gavs ut 2014 och har titeln Religionskunskap 1. Om mening, värde och tro.

Författare är Olof  Franck, professor och författare till flera böcker. Det betonas i det inledande avsnittet85

att religionskunskapsämnet är stort och brett och att allt inte kan tas upp i en enskild bok, men det som

behandlas av författaren är det centrala innehåll som anges i religionskunskapens ämnesplan. Viktigt är att

var och en får bestämma själv hur han eller hon vill tänka och inga färdiga svar serveras. Viktiga etiska

frågor avhandlas som människovärde och mänskliga rättigheter. Boken avslutas med en presentation av de

olika religionerna och kristendomen avhandlas mot slutet.

I avsnittet ”Kristna” står det att Jesus räknas som grundare av kristendomen och religionens rötter

problematiseras alltså inte alls. Det sägs ingenting om Jesus eller de första kristnas judiskhet. Kort86

berättas det att Jesus enligt traditionen växte upp i Nasaret i norra delen av Palestina och att han började

sin verksamhet i 30-års åldern. Jesus predikade ett kärleksbudskap som av de judiska skriftlärda och de

romerska makthavarna uppfattades så negativt att han slutligen avrättades genom korsfästelse tillsammans

med två rövare. Avsnittet om Jesus behandlas på tre sidor. När det gäller den kristna urförsamlingen står87

det att den började som en liten och enhetlig gemenskap, men att det längre fram i tiden blev mer

dramatiskt och att olika traditioner och kyrkor växte fram. Paulus nämns kort och det står att han var en88

lagtrogen jude som omvändes till den kristna tron och blev den förste kristne missionären. 89

89 Franck, 153.

88 Franck, 157.

87 Franck, 149-150.

86 Franck, 148.

85 Olof  FranckReligionskunskap 1 Om mening, värde och tro (Lund: Studentlitteratur, 2014).

84 Ring, 116.

83 Ring, 87.

23



Det finns tydliga likheter i upplägget mellan Börge Rings bok och det här läromedlet, inte minst

menar båda författarna att det var de ledande prästerna eller skriftlärda och romarna som

samarbetade runt Jesus avrättning. Båda tycks också ha uppfattat det som att Jesus grundade en

ny religion.

5 Diskussion

Utifrån de frågeställningar för min uppsats som inledningsvis ställts upp kommer jag nu att gå

igenom dem i tur och ordning. Först kan det dock vara på sin plats att konstatera att synen på

judendomen har förändrats från att ha varit förhållandevis stereotyp i den exegetiska litteraturen

under 1960-talet, intressant nog med läroboken från 1967 som ett undantag, till en gradvis mer

nyanserad bild. Denna utveckling märks i början under slutet av 1970-talet i samband med

genombrottet för ”The Third Quest”. Angående frågeställningarna, jag kommer i det första

avsnittet att diskutera skildringarna av Jesus och de första kristnas judiskhet och vidare

problematisera de olika frågorna i läromedlen decennium för decennium. I samma avsnitt

kommer jag att diskutera hur fariséerna har beskrivits i litteraturen och vilka som har utpekats

som ansvariga för och skyldiga till Jesus död. Jag diskuterar också om Jesus presenteras som

grundare till någonting helt nytt, skilt från judendomen och hur den första kristna tiden skildras i

läroböckerna. Därefter behandlar jag frågan om hur läroplanerna har styrt läromedlens upplägg

och fokus. Avslutningsvis diskuterar jag mitt val av metod och teori och presenterar sedan mina

slutsatser. Jag kommer att föra en relativt lång diskussion, eftersom frågeställningarna inte har

några korta och entydiga svar.

5.1 Hur framställs Jesus och de första kristnas judiskhet och hur beskrivs fariséerna?

I läromedlet från 1967 beskrivs den första kristna tiden som präglad av de judiska rötterna, de

första kristna menade att de judiska sedvänjorna borde följas. I de två läromedlen från 1968

beskrivs Jesus judiskhet antingen kortfattat eller något överslätande. Han var visserligen jude men

riktningen är framåt mot något nytt och något bättre, nämligen kristendomens födelse. Det

antyds att judendomen betraktades som ett förstadium. Apostlamötet i Jerusalem anges som en
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startpunkt för den kristna församlingens födelse. Därmed skulle situationen ha lösts och Paulus

riktning inom kristendom segrat. 90

Det får nog anses som ganska troligt att läromedelsförfattarnas framställning ännu i slutet av

1960-talet, i stort ligger i linje med den akademiska hållningen ibland teologer och exegeter under

1900-talets början och mitt, men bilden är inte entydig. Huvudlinjen var att Jesus hade kommit

med något nytt som hade ett företräde före judendomen, även om det fanns skillnader mellan de

två läromedlen från 1968. I läroboken Religionskunskap för gymnasiet ligger fokus på att Jesus bröt

med det judiska, men i det andra läromedlet, Människan och livsåskådningarna, är det Paulus som är

i fokus. Han var den som åstadkom kristendomens befrielse från judendomen. Krister Stendahl

hade ju redan i början av 1960-talet beskrivit en ny syn på både Paulus och det judiska inslaget i

kristendomens början, men det tycks alltså inte ha påverkat läromedlen under den här tiden, med

läromedlet från 1967 som ett undantag.

Läromedlen från 1967 och 1972 , Religionskunskap och Att välja livsåskådning, uppvisar betydande

skillnader när det gäller beskrivningen av Jesus judiskhet. Det förhållandet stärker min

bedömning att olika läromedelsförfattare lägger fokus vid olika saker, min slutsats blir att

presentationen av Jesus blir olika. I det första läromedlet finns flera uppgifter om den tidiga

kristendomens judiskhet. Det sägs att de första kristna menade att judiska sedvänjor skulle följas

och därmed poängteras inte brytningen mellan det gamla och det nya. Men i det senare

läromedlet nämns överhuvudtaget inte Jesus judiskhet. Det går inte att få en tydlig bild av den

och författarna skriver ingenting om hans bakgrundsmiljö, men det kan också ha att göra med att

Jesus judiska identitet tas för given ju längre tiden går.

Intressant nog beskrivs dock inte det judiska momentet på samma sätt i läroboken Liv Människa

Mening från 1980. Författarnas beskrivning av Jesus förhållande till fariséerna är negativt skildrad,

det står bland annat att de var hans största motståndare.

90 Det är dock intressant att läsa i fortsättningen av Gal 2 att Paulus öppet kritiserade Petrus för hyckleri eftersom han tidigare hade ätit

tillsammans med hedningarna i Antiokia, men efter att budbärare kommit från Jakob i Jerusalem, slutade han att dela bordsgemenskapen

med dem. Paulus utmanade Petrus och frågade honom varför han ville  tvinga hedningarna att leva som judar. Det här sammanhanget

antyder att utvecklingen inte gick så entydigt åt samma håll som det sägs i läromedlen, mer eller mindre tydligt. Det är inte helt orimligt att

tänka sig att de judekristna i Jerusalem hade fortsatta invändningar mot Paulus variant av tro och undervisning.
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Läromedlet Livsfrågor förr och nu från 1990, håller en balanserad ton när det gäller beskrivningen av

Jesus judiskhet och intrycket blir att författaren vill ge en differentierad bild av Jesus relation till

fariséerna. Enligt detta sätt att se fanns det ibland fariseerna några som gillade honom medan

andra inte gjorde det. Det framstår som ganska tydligt att de nya tankarna inom den exegetiska

forskningen mot en positivare syn på fariseérna har påverkat skrivningen i den här läroboken.

Läroböckerna från 1996, Livets kurs och Vägar och livsmål från 1998, skrevs med Lpf  94 som

styrdokument. Beskrivningen av Jesus judiska identitet är mer positiv än i böckerna från 1968 kan

jag konstatera direkt. Det är även i de här läromedlen tydligt att exegetikens förändrade inriktning

mot en mer uppskattande skildring av de judiska rötterna har avsatt spår.

Det finns en aspekt som avviker från det vanliga upplägget i läroböckerna och det är att Paulus i

Vägar och livsmål sägs ha varit omdiskuterad ibland de judekristna, när det gällde åtlydnad eller inte

av de judiska religiösa föreskrifterna. Men även i det här läromedlet drivs tanken att apostlamötet

i Jerusalem avgjorde frågan till Paulus fördel.

I boken Religion – helt enkelt från 2012 är uppgifterna om Jesus kopplade till den olika synen på

honom i kristendomen, judendomen och islam. Det sägs inte direkt att tankarna grundar sig på

den moderna uppfattningen om tre abrahamitiska religioner, men det framgår ganska tydligt.

Inom judendomen, sägs det i boken, beskrivs Jesus som en lärd man. Och inom islam som

profet. Det är rimligt att anta att den exegetiska forskningens nyorientering har påverkat

läromedlet i någon mån, men det sägs att Jesus har setts som en vis man inom judendomen. Det

ska nog påpekas i det sammanhanget att det är en senare judisk uppfattning, under tidigare

skeden var synen på Jesus negativ.

Vad gäller Religionskunskap 1 är det noterbart att författaren inte har med många

uppgifter om Jesus och kristendomens judiska rötter. Det kan tyckas konstigt men fokus ligger

inte på historiska omständigheter i läroboken. Olof  Franck är i botten religionsfilosof  och det kan

ju möjligen ha spelat en roll i sammanhanget.

5.2 Beskrivs Jesus som grundare till något skilt från judendomen?

I läromedlet från 1967, Religionskunskap, tar författarna tydligt upp frågan om den första tidens

judiskhet. På det sättet framkommer kontinuiteten mellan det gamla och det nya klart. I det första
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läromedlet från 1968, Religionskunskap för gymnasiet, citeras alltså Erik Sjöberg när han skriver i en

artikel att ”Jesus tycktes upplösa själva grundvalarna för den judiska religionen”. Den

formuleringen kan lätt uppfattas som ett avståndstagande från något som tidigare varit. Det

handlar åtminstone om en separation mellan judisk tro och kristen tro. Att Jesus beskrivs som

grundare till kristendomen blir den enda logiska slutsatsen. Visserligen hade Birger Gerhardsson i

sin avhandling från 1961 framhållit att Jesus skarpt hade kritiserat judiska lärare som Shammai

och Hillel, men inte att han hade brutit helt med sin judiska bakgrund och grundat en ny lära.

Författarna till den här läroboken hade tydligen inte tagit intryck av den tanken eller tagit del av

Gerhardssons bok.

I den andra läroboken från samma år, Människan och livsåskådningarna, är det snarare Paulus som

beskrivs som den som åstadkom brytningen mellan det judiska och det kristna. Paulus var den

”kristna lärans tolk och advokat”. Jag kan alltså konstatera att de två läromedlen från slutet av

1960-talet ger olika förklaringar till vem som grundade kristendomen.

När det gäller 1970-talet är det av mindre intresse att studera läroboken från 1972, Att välja

livsåskådning, eftersom den inte behandlar de här frågorna i någon större utsträckning. Fokus

ligger inte på kristendomens historia, utan snarare på icke-religiösa livsåskådningar och etiska

frågeställningar.

Läroboken från 1980, Liv Människa Mening, ger en något splittrad bild av Jesus. Å ena sidan

skriver författarna att han kanske hade haft kontakt med ”rabbinskolorna” i Jerusalem, vilket kan

uppfattas som att Jesus stod nära den fariseiska rörelsen och hade god kontakt med de religiösa

ledarna. Å andra sidan ges bilden av en förkunnare som kom med någonting nytt, en ny lag som

skulle ersätta den gamla. Fortfarande tycks alltså tanken om den kristna läran som skild från

judendomen finnas med i bakgrunden, inte direkt uttalad men antydd.

Läromedlet från 1990, Livsfrågor förr och nu, lyfter inte fram vare sig Jesus eller Paulus som

grundare av någonting nytt, men samtidigt är det underförstått att judendomen och

kristendomen gick skilda vägar. Birger Gerhardsson beskrev ju också en Paulus som var
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övertygad om att den judiska lagen, Torah, hade ersatts av något som han benämner den

”messianska lagen”. Det fanns fortfarande inga tankar om att den tidiga kristna rörelsen fanns

kvar inom judendomen.

1996 kom en lärobok, Livets kurs, som lyfte fram kontinuiteten mellan judendomen och

kristendomen, intrycket blir att författaren menar att Jesus egentligen inte kom med någonting

nytt. Bengt Holmberg framhåller ju också i sin översikt över exegetikens utveckling att ”The

Third Quest” innebar att Jesus judiskhet accepterades fullt ut och att han levde i gemenskap med

den samtida judendomen. Läromedlet är tydligt påverkat av de nya tankarna. Återigen sägs det

däremot att Paulus kom att få stor betydelse för den kristna trons utveckling och författaren

problematiserar inte det förhållandet närmare.

Läromedlet från 1998, Vägar och livsmål, tar dock upp frågan om splittring inom den tidiga kristna

rörelsen och det sägs att debatten om trohet eller inte mot judiska sedvänjor riskerade att skapa

en riskabel situation inom rörelsen. Det konstateras också att Paulus var ifrågasatt av några i de

judekristna grupperna. Jesus själv beskrivs inte som grundare av en ny lära. I boken Befrielsen –

Stora boken om kristen tro, som gavs ut av Svenska kyrkans centralstyrelse, hade det närmast

beskrivits som något positivt att Paulus hade lämnat sin judiska bakgrund för att följa Kristus,

men i det här läromedlet problematiseras alltså det förhållandet. Således framträder en mer91

nyanserad bild av judendomen.

Angående läromedlen från 2012, Religion – helt enkelt, och 2014, Religionskunskap 1, Om mening,

värde och tro, kan jag konstatera att den tidigare boken ger en bild av Jesus som i princip tillhörig

tre religioner fast på olika sätt. Författaren menar inte att Jesus grundade en ny tro, men att det

uppfattades så av människorna. Bengt Holmberg slutsats att Jesus uppfattades som mer judisk än

som universell inom den exegetiska nyorienteringen, kommer inte fram i läromedlet. Den senare

boken innehåller så få uppgifter av det här slaget att det är svårt att avgöra hur påverkad

författaren var av de nya tankarna inom forskningen.

5.3 Beskrivs den tidiga kristna rörelsen som en homogen gemenskap?

Det är egentligen bara en av läroböckerna nämligen Vägar och livsmål från 1998 som berättar om

splittringen som fanns inom den tidiga rörelsen och att den berodde på meningsmotsättningar

91 Block, Larsson och Åkesson, Befrielsen - Stora boken om kristen tro (Svenska kyrkans centralstyrelse, 1994), 147.
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om åtföljande av den judiska lagen eller inte. Visserligen står det även i det här läromedlet att

apostlamötet i Jerusalem avgjorde saken att hedningar som blev kristna inte skulle behöva följa

alla föreskrifterna, men det är ändå noterbart att författarna berättar om de olika åsikter som

hotade att orsaka ganska stora problem. Det är inte så överraskande att finna att de tidigare

läroböckerna förmedlade en bild av kristenheten som en homogen gemenskap, arvet från det

tidigare konfessionella kristendomsämnet är ganska tydligt. Emellertid ges även i ett senare

läromedel som Livets kurs, en bild av den tidiga kristna rörelsen som sammanhållen och de tidiga

motsättningar som fanns alldeles i början löstes vid mötet i Jerusalem år 49.

5.4 I vilken mån har Jesusforskningen påverkat läromedlen

Med utgångspunkt från mitt läromedelsmaterial är det inte alldeles lätt att besvara frågan om hur

Jesusforskningen har påverkat läromedlen. Det skrevs epokgörande böcker och artiklar under

1960- och 1970-talen som jag tidigare har hänvisat till, men det är inte helt klart i vilken grad de

har påverkat läroböckerna. Utvecklingen har inte gått entydigt åt ett håll utan i delvis olika

riktning. Läromedlet Religionskunskap från 1967 talar om den tidiga kristendomens judiskhet och

det sägs ingenting om att han kom med en helt ny lära. Det är därför möjligt att författarna hade

tagit del av den exegetiska forskningens försiktiga nyorientering mot en öppning till den judiska

bakgrunden. I läromedlet från 1980 Liv Människa Mening, står det tvärtom att Jesus undervisade

om att en ny lag hade kommit och ersatt den gamla och på det sättet blev han anklagad för att

vara ett hot mot den judiska traditionen. Jag kan ändå se en gradvis förändring i beskrivningen av

Jesus och den unga kristna församlingens judiskhet, från en tydligt negativ bild till en mer

positiv..Samtidigt är det inte alldeles tydligt i vilken omfattning läromedelsförfattarna har följt

med i bibelforskningens olika steg och nyorientering.

I vilket fall som helst är det intressant att konstatera att det i takt med att synen på det judiska i

den kristna historien blivit mer synliggjord ibland exegeter och läroboksförfattare, har utrymmet i

läromedlen för historiska uppgifter minskat. Konsekvensen av det har blivit att den nya och mer

nyanserade synen på kristendomens judiska rötter inte framkommer tydligare än vad den gör..

Åtminstone inte i de två läroböcker från 2000-talet som jag har studerat.

När det gäller frågan om läromedelsförfattarnas akademiska bakgrund har påverkat deras sätt att

skildra den första kristna tiden, är det svårt att dra några bestämda slutsatser. Jag har dock haft
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möjlighet att göra några observationer som det är intressant att redovisa. Den första iakttagelsen

är dock att det mer tycks handla om när läromedlen har skrivits, än av vem eller vilka.

Läroböckerna från slutet av 1960-talet och fram till slutet av 1990-talet uppvisar i allmänhet en

bild av kristendomens judiska rötter som sammanfaller väl med lutherska tankar. Paulus betydelse

framhålls genomgående, även om det i några fall sägs att han var omdiskuterad ibland de

judekristna. Först i läromedlen från 2000-talet blir det här intrycket mindre påtagligt. Men

utvecklingen från ett ämne som från början var konfessionellt grundat till ett icke-konfessionellt,

har i praktiken gått långsammare än väntat.

5.5 Läroplanernas påverkan på läromedlen?

Läromedlen har under perioden 1967 till 2014 ändrat fokus inom avgörande områden, ändå kan jag

konstatera att boken Religionskunskap för gymnasiet från 1968 visserligen behandlar kristendomen först av

världsreligionerna, men att den också tar upp icke-religiösa livsåskådningar som ateism. Det märks tydligt

att det finns en ansats mot att beskriva den moderna människans frågor och funderingar, i motsats till

tidigare läromedel som mer handlade om historiska skildringar av främst kristendomen och dess trossatser.

Det framgår av 1965 års läroplan, som tidigare redovisat, att det kyrkohistoriska studiet till stor del skulle

överföras till historieämnet och då är det kanske aningen förvånande att det ändå finns med så många

historiska uppgifter om Jesus liv i den här läroboken.I den andra läroboken från 1968 Människan och

livsåskådningarna handlade det ännu mer om värderingar och livsåskådningar och kristendomen

presenterades sist av religionerna. Påfallande är likväl vid studiet av det här läromedlet att det historiska

materialet får så pass mycket utrymme, det står en del om Paulus och  apostlamötet i Jerusalem och

kyrkans vidare historia skildras relativt ingående.  Martin Berntson konstaterar ju också att det ingalunda

blev så att det historiska momentet försvann helt från religionskunskapen efter införandet av 1965 års

läroplan.

Lgy70 infördes och läromedlet från 1972 Att välja livsåskådning är klart påverkat av läroplanen, både vad

gäller upplägg och fokus. Det framstår som väldigt tydligt att det historiska momentet är nedtonat till vad

jag skulle kalla ett minimum.

Boken Liv, människa, mening från 1980, följer i stort sett samma linje som den tidigare boken från

1970-talet. Men det historiska inslaget tycks inte ha tunnats ut, snarare är det så att författarna ger sig in i

historiska spekulationer om att Jesus kanske hade gått i skolan och kanske haft kontakt med

”rabbinskolorna” i Jerusalem. Det ges dock inget stöd för dessa antaganden från forskningslitteraturen.

Det kan möjligen återigen handla om utrymmesfrågor och prioriteringar i läromedlen, hur mycket plats
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man anser att det är skäligt att ge i en lärobok för gymnasiet för att stärka historiska utsagor. En fråga i

sammanhanget blir då hur stor frihet författarna har i förhållande till sitt uppdrag och material? Mitt

intryck är då att deras svängrum är större än vad jag hade förväntat mig.

I läroboken Livsfrågor förr och nu från 1990, är upplägget ungefär detsamma som i de föregående böckerna

från början av 1980-talet. Ett långt avsnitt om olika livsåskådningar men också relativt många historiska

upplysningar om Jesus. Ännu hade alltså inte förändringarna från historia till livsåskådningar och

värderingar slagit igenom helt.

Det är ganska tydligt i läromedlen från 2012 och 2014, Religion helt enkelt och Religionskunskap 1, Om

mening, värde och tro, att debatten runt den nya läroplanen lyser igenom. I den förstnämnda boken finns det

med en del historiskt material, men det är ganska begränsat och i den senare boken är upplägget

detsamma. En intressant skillnad är dock att i Börge Rings bok presenteras judendomen och

kristendomen först, medan situationen är den omvända i Olof  Francks bok. Mitt allmänna intryck är i alla

fall att både den akademiska debatten och skoldebatten har påverkat läromedelsförfattarna till en viss

försiktighet när det gäller det historiska momentet och om hur mycket utrymme det skulle få ta.

5.6 Funderingar kring de olika förklaringsmodellerna och läromedlen

Mina förklaringsmodeller har alltså varit det minskade utrymmet för kristendomens historia i läroplanerna,

läroboksförfattarnas akademiska bakgrund och egna intresseområden, exegetikens påverkan på läromedlen

och läroböckernas eftersläpning efter forskningen. Jag kan då konstatera att upplägget skiljer sig åt i

läromedlen i en del fall, trots att de är skrivna med samma läroplan som styrdokument. Därför går det inte

att dra slutsatsen att författarna har tolkat läroplanerna på exakt samma sätt. I läromedlet från 1967 finns

en tydlig riktning mot de aktuella samhällsfrågorna. I läroböckerna från 1968 skiljer sig upplägget åt på ett

tydligt sätt. 1965 års läroplan talade om ett minskat utrymme för kristendomens och de andra religionernas

historia, men boken Religionskunskap för gymnasiet innehöll en hel del historiska uppgifter. Den andra

läroboken från samma år Människan och livsåskådningarna hade ett större utrymme för värderingar och

nutidsorienteringen var tydlig. Jag får intrycket att författarna till de två böckerna hade delvis olika

prioriteringar och intressen helt enkelt.

Den exegetiska forskningens förändring mot en mer positiv syn på judendomen och kristendomens

judiska rötter hade ännu inte slagit igenom i forskningslitteraturen, därför är det inte särskilt oväntat att det

inte nämns särskilt mycket om Jesus och kristendomens judiskhet i de här läromedlen. Först mot slutet av

det kommande årtiondet skulle ”The Third Quest” förändra synen på kristendomens första tid och

relation till judendomen.
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Lgy 70 innebar en ytterligare förändring mot minskat utrymme för religionshistoria och ökat utrymme för

olika livsåskådningar, såväl religiösa som icke-religiösa, och värderingar. Toleransmomentet betonas i

målen. I läroboken från 1972 har författarna ägnat mycket liten plats åt kristendomens historia och de

andra religionernas historia och därmed har Jesus judiskhet inte skildrats i någon större utsträckning.

Intresset hos författarna tycks ha legat på det pedagogiska området, att få eleverna aktiverade och

intresserade av livsåskådningsfrågor och ”moraliska problem”. Det judiska inslaget behandlas på ett

närmast slentrianmässigt, negativt sätt. Exegetikens nyorientering hade ännu inte slagit igenom helt och

spelade därför ingen roll i sammanhanget.

Däremot ägde genombrottet för de ”The Third Quest” rum under slutet av 1970-talet. Men

kristendomens judiska historia beskrevs intressant nog i större utsträckning i läroboken från 1967 än i

boken från 1972 och det tyder möjligen på att författarna till de två läromedlen hade olika intresse för det

historiska materialet och värderingsfrågorna. Därmed är det inte så enkelt som att läroplanens direktiv om

minskat utrymme i läromedlen för historia har styrt läroböckerna genomgående.

Tendensen i läromedlen från 1980 och 1990, visar att exegetikens landvinningar tydligt påverkade bilden

av det judiska i kristendomens början. Det finns skillnader i synen på fariséerna men annars är skildringen

av Jesus judiska ursprung väl dokumenterad. Det historiska materialet om kristendomens rötter utgör inte

en betydande del, men tar mer plats än i läroboken från 1972. I läromedlet från 1980 sägs det också att

först 1948 kunde judar och kristna träffas mer avspänt och diskutera trosfrågor. Det tycks som om

förändringen från läroboken från 1972 till de senare läromedlen mest beror på att de exegetiska momenten

tog en betydligt större plats i böckerna från 1980 och 1990. Men som jag påpekade tidigare var utrymmet

för det historiska materialet överhuvudtaget mycket begränsat i läromedlet från 1972, därför ger det sig

självt att skildringen av kristendomens judiskhet var starkt begränsad.

Läroplanen från 1994, Lpf  94, lade visserligen inte fokus på religionshistoria utan på tro och värderingar,

men i läroboken från 1996 finns det med en hel del upplysningar om Jesus judiskhet. Hans undervisning

skiljde sig dock inte på avgörande punkter från undervisningen i Torah om kärlekens betydelse och

judendomen beskrivs på ett positivt sätt. Det måste tolkas som att författaren var påverkad av nya

exegetiska tankar, men det är också tydligt att han var intresserad av religionsdialog och förståelse för olika

religiösa synsätt. Hur mycket det ena eller andra har haft betydelse för framställningen av kristendomens

judiska rötter är svårt att avgöra. Kopplingen till lutherska tankar är inte så entydig som tidigare och det

kan ju också bero på att författaren var aktiv som religionslärare och så långt jag har kunnat få information

om inte verksam inom Svenska kyrkan.
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I läroboken från 1998 sägs det att judendomen och kristendomen har mycket gemensamt men att den

kristna rörelsen utvecklades till en egen religion efterhand. Det är tydligt att slutsatserna från ”the Third

Quest” har påverkat författarna, men eftersom tonvikten inte ligger på historia utan på den ”moderna

människan och hennes problem”, presenteras inte Jesus särskilt ingående i den här läroboken. Inte de

andra religiösa förgrundsgestalterna heller för den delen, men Paulus´ betydelse poängteras. Vilket

naturligtvis är alldeles korrekt historiskt sett, men som också är en uppfattning som dominerar teologiskt

inom den lutherska världen.

I läromedlen från 2012 och 2014 presenteras Jesus som grundare av en ny religion, och kristendomens

judiska rötter synliggörs inte i någon större utsträckning. I alla fall inte i den grad som jag hade förväntat

mig, med tanke på utvecklingen mot en ny bild av kristendomens judiska ursprung. Det sägs kortfattat i

läroboken från 2014 att Paulus var en lagtrogen jude som omvändes - min kursivering - till kristendomen.

En ståndpunkt som har ifrågasatts av den moderna bibelforskningen, vilket jag har redovisat i kapitel tre

om exegetikens utveckling. Båda författarna lägger dessutom stor vikt vid moderna frågeställningar om

värderingar och etik och det har givetvis påverkat utrymmet för religionshistoriska och exegetiska

uppgifter.

Nyorienteringen inom det exegetiska området har påverkat de senare läromedlen. Tidigare menade man

att Paulus framför allt men även Jesus själv kom med någonting nytt som skiljde den nya rörelsen från

judendomen. Motsättningarna under den första kristna tiden runt iakttagandet av judiska, religiösa regler

tas enligt min mening inte riktigt på allvar utan man skyndar över den punkten, med något undantag.

5.7 Hur har min metod och mina teoretiska förklaringsmodeller fungerat?

Det som har begränsat min studie av läromedlen har varit svårigheten att få tillgång till det

önskade antalet böcker per decennium. Min förhoppning var från början att kunna studera två

läroböcker per decennium, från början och slutet av decenniet, men det har alltså inte fungerat

och det beror på tillgängligheten av material till min uppsats. Jag menar dock att studien ger en så

korrekt bild av läromedelsutvecklingen som det är möjligt utifrån förutsättningarna.

När det gäller läroplanerna hade jag velat få mer information om de politiska debatterna och de

interna debatterna inom gymnasiet och gymnasieskolan som föregick de olika läroplanernas

införande, men det har visat sig svårare än väntat utan att skapa en obalans mellan de olika

tidsperioderna. Debattens omfattning har tydligen varierat ganska väsentligt och mitt allmänna

intryck är att diskussionerna inför nya läroplaners införande har ökat under senare decennier. Det
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är naturligtvis också en fråga om utrymme i uppsatsen, hur mycket det är rimligt att fördjupa sig i

ramverket för religionskunskapsämnet, när huvudfrågan har gällt en så specifik sak som

kristendomens judiska rötter.

När det handlar om de teoretiska verktygen har mina förklaringsmodeller varit till hjälp. De har

som redovisats ovan framförallt visat att det minskade utrymmet för de historiska perspektiven i

läroplanerna och den exegetiska utvecklingen men i någon mån också läromedelsförfattarnas

intresseområden och akademiska bakgrund, påverkat läromedlens upplägg. Utvecklingen har

dock inte alltid varit linjär, och ett exempel på det är att läromedlen från 1968 tycks vara

påverkade av en traditionell syn på judendomen som dominerade vid den tiden. Jesus hade

kommit med något nytt som var bättre eller som stod i motsättning till judendomen. Jag kan

samtidigt konstatera att medan läromedlet från 1967 inte driver tanken att Jesus kom med en ny

lära, står det att läsa i läromedlet från 1980 att det var just den omständigheten som orsakade

meningsmotsättningarna med de skriftlärda. Det är dock svårt att avgöra i vilken mån

läromedelsförfattarna till de två böckerna har varit påverkade av den exegetiska nyorienteringen i

synen på judendomen. Eftersom båda läromedlen i grunden ger en positiv bild av Jesus judiska

rötter.

Jag menar att mina förklaringsmodeller på ett tydligt sätt har visat att läromedlens olika

beskrivningar av Jesus och kristendomens judiska rötter har berott på olika omständigheter, men

också att en utveckling mot en förändrad syn har ägt rum.

6 Slutsatser

6.1 Ett både väntat och oväntat resultat

Religionskunskapsämnet har genomgått ett antal förändringar mellan åren 1967 och 2014, men

utvecklingen har gått åt olika håll, inte alltid åt det förväntade hållet. Jag hade förväntat en mer

linjär utveckling mot ökad insikt i kristendomens judiska bakgrund, men det är inte den bild som

materialet avspeglar.. Stundtals har skildringen av det judiska varit tydligare i äldre läroböcker än i

senare. Även om det finns en allmän tendens mot ökad förståelse för den judiska miljö Jesus och
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hans lärjungar verkade i. Läroplanerna har i princip styrt över innehållet i läromedlen, men jag har

kunnat konstatera att författarna haft en viss frihet att fokusera på olika moment. Det

förhållandet har gjort att de historiska inslagen runt kristendomens första tid har varierat

väsentligt i omfattning, trots att de ibland har skrivits med samma styrdokument som riktlinje.

Detta var en observation som jag inte hade förväntat. Min hypotes var att det historiska inslaget

skulle minska i takt med att nya läroplaner infördes. Idag på 2000-talet är dock så långt jag har

kunnat konstatera, de historiska avsnitten om kristendomen och de andra religionerna

begränsade.

Jesus och kristendomens judiska ursprung har i allmänhet, men med något undantag, passerat

obemärkt eller avhandlats kortfattat, framför allt i de tidigaste läromedlen, men idag är

situationen annorlunda. Den intressanta situation har dock uppstått att när en mer positiv syn på

det judiska i kristendomens början har blivit vanligare i läroböckerna, har de historiska inslagen

minskat. Det har fått till följd att förändringarna i beskrivningarna inte alltid varit så tydliga.

Bilden av den fariseiska rörelsen är i allmänhet mer nyanserad idag i jämförelse med tidigare

skeden i läromedlens historia, men min bedömning är att en kvardröjande slentrian i synen på

den här religiösa gruppen fortfarande dröjer sig kvar, så sent som i en lärobok från 2012. Där det

tycks sättas likhetstecken mellan de mäktiga och duktiga och fariséerna. Den bilden stämmer inte

överens med den moderna bibelforskningens syn på den fariseiska rörelsen. På det sättet är det

intressant att konstatera att läroboken från 1967 skildrar den tidiga kristendomens judiskhet på ett

så nyanserat sätt, vilket är en oväntad observation som pekar mot att beskrivningen av det judiska

trots allt har varierat något från tid till annan.

Jag kan kort konstatera att Jesus budskap ibland har framställts som helt annorlunda i jämförelse

med den samtida judendomen och då avses i själva verket den fariseiska rörelsen. Den

beskrivningen har framförallt förekommit i tidigare läromedel, men mer vanligt är att Paulus är

den som sägs vara ansvarig för kristendomens skilsmässa från judendomen. Enligt denna syn var

han den som kom med någonting nytt som resulterade i en ny religion. Jag har egentligen ingen

riktig indikation på att den bilden håller på att förändras i senare läromedel.
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Den tidiga kristna historien har i allmänhet framställts som ganska harmonisk, med ett undantag i

läroboken från 1998 där det talas om oenighet inom rörelsen runt åtföljandet av judiska sedvänjor

och bruk.

Slutligen kan det konstateras att den moderna bibelforskningen har påverkat

läromedelslitteraturen på ett positivt sätt, men i mer varierad omfattning än jag hade förväntat

mig. Intrycket är att läromedelsförfattarna inte har använt sig av forskningens resultat i den

utsträckning jag hade trott,men det kan också som tidigare föreslagits bero på bristande utrymme

i läromedlen för de historiska momenten i skildringen av kristendomens första tid. Idag finns det

förhoppningsvis ändå en ökad förståelse för vikten av att förstå samtiden genom att studera

historien och i det här sammanhanget kan det vara angeläget att peka på kristendomens ursprung

i en judisk och orientalisk miljö. Från nationalistiskt präglade grupper framhålls det idag att det är

viktigt att bevara den vita rasen ”ren” och då är det angeläget att unga människor i

gymnasieskolan får möta en undervisning som förklarar hur allting började i en kultur som var så

olik vår. Idag finns det förhoppningsvis ändå en ökad förståelse för vikten av att förstå samtiden

genom att studera historien och i det här speciella sammanhanget kan det vara angeläget att peka

på kristendomens ursprung i en judisk miljö. Det vore givetvis välkommet om bibelforskningens

resultat fick en ökad aktualitet i kommande läromedel, jag hoppas att min studie har visat på

vikten av historisk faktakunskap i gymnasieskolans religionsundervisning. Värderingar och åsikter

grundar sig oftast på sådant som har hänt bakåt i tiden. Men mycket beror ändå till stor del på de

politiska beslut som kommer att fattas i framtiden, vilka avsnitt i läroplanerna man kommer att

vilja prioritera framför andra.

7 Vidare forskning

Jag har under Tidigare forskning redovisat avsnitt från Leif  Carlssons bokDet förkastade judefolket som

ger en intressant översikt över hur läromedel under 1900-talet och en bit in i 2000-talet har

beskrivit Jesus relation till judendomen, jag menar dock att min studie fyller ett tomrum genom

en ganska grundlig genomgång av ett flertal läroböcker mellan åren 1967-2014. Jag hoppas att
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min undersökning kan komma att inspirera till vidare forskning inom närliggande områden. Jag

har upptäckt att det i allmänhet inom akademien, med Carlssons bok som undantag, råder brist

på kritiska undersökningar om hur kristendomen och dess relation till den judiska bakgrunden

har skildrats i läromedel för grundskola och gymnasieskola och menar att det är en brist.

Som en jämförelse till detta har jag funnit två böcker av Kjell Härenstam som går igenom hur

islam och buddhism har beskrivits. När det gäller islam har Härenstam analyserat läromedel för92

både grundskolan och gymnasiet/gymnasieskolan. Hans slutsats är att det går att hitta läromedel

som ger en acceptabel bild av islam, eller åtminstone moment som är acceptabla. Det har skett en

positiv förändring från äldre läroböcker till senare utgivna läromedel. En mycket viktig orsak till

det är den moderna islamforskningen och då särskilt Jan Hjärpes arbeten om islam. En annan

viktig orsak är också den närmare kontakten med muslimer i Sverige idag. 93

Härenstam har också studerat hur buddhismen och närmare bestämt den tibetanska buddhismen

har presenterats i läromedel från före och under 1970-talet till läroböcker utgivna på 1990-talet. I

de tidigare böckerna behandlas först och främst den religiösa praxisen, ofta beskriven som magisk

och med besvärjande moment. Bilden av den tibetanska buddhismen blir därmed primitiv, menar

Härenstam. I senare läromedel fokuseras det betydligt mindre på praxis och de symboliska

tolkningarna poängteras istället. Dalai lama beskrivs som fredskämpe och inte som ”gudakung”

som tidigare. Det fokuseras också mer på det ideologiska innehållet i traditionen. 94

Det vore alltså önskvärt med liknande undersökningar om hur kristendomen har presenterats och

presenteras i relation till sitt judiska ursprung i läromedel för grundskolan och gymnasieskolan.
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