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Sammandrag 

 
Studien undersöker hur kristendomen framställs i läromedel inom religionskunskap för det 

svenska högstadiet. Studien ämnar söka maktstrukturer mellan de olika kristna riktningarna samt 

att se hur dessa riktningar framställs i de olika läromedlen som finns för högstadiet. Studien tar 

avstamp från läromedel skrivna för lpo 94, då det ej har utkommit en större mängd läromedel 

skrivna för lgr 11. Studien koncentrerar sig på de kristna riktningarna och ej Jesus tidiga liv eller 

kristen etik 

 

Nyckelord: kristendom, utrymme, läromedelsanalys, högstadium   
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Inledning 

Kristendomen i religionsundervisning i dagens svenska skola har en särställning till resten av 

världsreligionerna. Fram tills 1969 var religionsundervisningen en ren kristendomsundervisning, 

efter det har världsreligionerna tagit plats i ämnet. Detta har gett eleverna en bredare syn på 

religioner och förhoppningsvis minskat känslan av” vi mot dem”. Jag anser att detta har lett till 

en mer förstående syn på andra religioner vilket, enligt mig, är viktigt för arbetet med jämlikhet 

och solidaritet. Det behövs större inblick i andra religioner för att öka förståelsen för andra 

kulturer, vilket är viktigt i det globaliserade samhälle som vi lever i idag. År 2010 lämnade 

skolverket som förslag till regeringen att alla världsreligioner skulle ha samma ställning inom 

ämnet. Detta röstades dock ner och kristendomen behöll sin särställning. 

 

Nu när kristendomen har en särställning blir det viktigt att ta reda på vilken sorts kristendom som 

framställs i läromedlen. Är det Svenskakyrkans syn på kristendomen som framställs i läromedlen 

eller är det någon av de andra riktningarna? I kursplanen för religionskunskap för grundskolan 

står det ” Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har 

påverkat det svenska samhället och dess värderingar”1 , innebär detta att Svenskakyrkan är 

dominerande i läromedlen för grundskolan? Detta arbete skall klargöra detta och se om det finns 

en maktstruktur mellan de olika beskrivningarna om riktningarna inom kristendomen som 

framställs i religionsämnet.  

  Problemformulering 

Detta arbete fokuserar på hur kristendomen framställs i läromedel för grundskolans senare år. 

Denna uppsats kommer inte undersöka orsaker till varför kristendomen har sin särställning, utan 

den ämnar endast till att se hur kristendomen framställs i läromedel för grundskolans senare år. 

Uppsatsen ämnar ta reda på vilken kristendom som framställs inom religionsundervisningen. I 

styrdokumenten finns det specifika mål om kristendomen som skall uppnås, vilket det inte gör 

om de andra världsreligionerna2. Denna undersökning är viktig för att klargöra hur kristendomen 

framställs utifrån olika läromedel.  I styrdokumenten för högstadiet är ett av de centrala målen att 

eleverna skall ha kunskap om ”Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt 

utmärkande drag för kristendomens tre stora riktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi”3. 

                                                           
1
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s.186 

2
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s.186-189 

3
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s.189 
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Detta arbete kommer att undersöka hur dessa riktningar framställs i läromedlen och hur stort 

utrymme de enskilda riktningarna får i dessa läromedel. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kristendomen framställs i läroböckerna för 

grundskolans senare år. För att undersöka detta ska jag utgå från läroböcker för att se hur 

kristendomen ter sig i dessa samt att undersöka vilken sorts kristendom är det som framställs i 

dessa. Hur framställs katolsk, ortodox och protestantisk kristendom i läromedlen för 

grundskolans senare år?  

Frågeställningarna jag kommer att arbeta efter är: 

 Vilken kristendom är det som framställs i läromedlen? 

 Hur beskrivs de kristna riktningarna i läromedlen? 

 Finns det en ”vi och dem” struktur mellan de olika riktningarna? 

Tidigare forskning 

Författaren Sten Ekstrand menar i sin uppsats Att undervisa i kristendom, Didaktiska problem och nyare 

forskning4att det kan bli problem vid undervisning i kristendom i skolan. Han menar att lärarens 

egen trosuppfattning gör att läraren har svårt att behandla alla riktningar likvärdigt. Han menar 

vidare att kristendomens 2000-åriga historia har gjort ämnet komplext och mångfasetterad vilket 

har lett till didaktiska problem vid undervisning av kristendomen då lärarens trosuppfattning gör 

att visst stoff väljs ut. Han forsätter i sin text med att påpeka att kristendomsundervisning i 

skolan inte ska vara en trosundervisning utan det ska kyrkorna bistå med. Han menar att vi i ett 

sekulariserat land som Sverige inte kan återgå till en konfessionell undervisning inom religionen. 

 

I föreningen Lärare i religionskunskaps årsbok från 2010 nämner en av författarna att elevers 

studier tar sin utgångspunk i källtexterna de har tillgång till5. Författaren menar att elever tar till 

sig det som står i de texter som de läser inom ämnet religion. Därav menar författaren att det är 

otroligt viktigt att även inom religionsämnet vara källkritisk till det som står i läromedlen. 

 

I en rapport från läromedelsgruppen på uppdrag av Sveriges Kristna Råd (SKR) finns en 

undersökning om hur kristna kyrkor och samfund som tillhör SKR framställs i grundskolans och 

                                                           
4
 Ekstrand, Sten, Att undervisa i kristendom, Didaktiska problem och nyare forskning, 1993, s.3-23 

5
 Zipernovszky, Hanna, Hall, Emma & Liljefors Persson, Bodil (red), Religionsdidaktik – i teori och praktik. 

Årg. 42, 2010, s 9-18 
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gymnasiets läromedel6.  Denna rapport bearbetar läromedel från årskurs 1-3, 4-6 samt gymnasiet. 

Högstadiet framställs inte förutom på en sida där författaren diskuterar tema kontra faktaböckers 

betydelse i skolan. Rapporten kommer fram till att olika läromedel beskriver kristendomen på 

varierande sätt. Vissa läromedel koncentrar sig på kyrkohistoria medans andra koncentrar sig på 

den kristna teologin.7 

 

Jag kommer även att använda mig av Edward Saids teorier om vi och dem. Dessa kommer att 

redovisas senare under teori delen. 

Metod och teori 

Jag har tänkt mig en kvalitativ textanalys där jag vill se tendenser kring kristendomen samt om 

texterna förmedlar ett västerländskt budskap om kristendomen och om någon av de kristna 

riktningarna får mindre plats mot någon av de andra. Analysen jag kommer att bedriva är en 

diskursanalys där fokusen ligger på vad som sägs i texten och om det finns någon maktstruktur 

när det gäller de olika riktningarna inom kristendomen. Resultatet av undersökningen kommer 

sedan att ställas mot tidigare forskning. 

 

Jag kommer även att bedriva en kvantitativ innehållsanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen är 

ett bra analysverktyg när det gäller att se hur stort utrymme en text får i en bok8. Detta kommer 

jag att använda mig av då jag ämnar undersöka hur stort utrymme de kristna riktningarna får i 

läromedlen för grundskolans senare år. 

Urval 

Ett problem jag har stött på är vilka läromedel som skall granskas. Planen var att granska 

läromedel som var skrivna till Lgr 11, dock har det inte släppts mycket böcker som är anpassade 

till den. Vilket leder till att jag kommer att bedriva min undersökning med böcker skrivna för Lpo 

94. Ett annat problem jag stött på är vilka avsnitt av läromedlen som skall granskas, då etik och 

livsfrågor avsnitten oftast har delar från kristendomen. I denna uppsats kommer jag inte att gå in 

på dessa utan begränsar mig till de delar som tillhör avsnitten om kristendom som religion. Då 

uppsatsens avsikt är att undersöka hur de kristna riktningarna framställs anser jag att etiken i sig 

inte är det fundamentala i undersökningen, därav kommer jag inte att behandla det. 

 

                                                           
6
 Assarsson, Karin (red), Granskning av läromedel i religionskunskap, 1999, s.3 

7
 Assarsson, 1999, s.15-88 

8
 Essiasson, 2007, s.223 
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Mitt källmaterial kommer att bestå av läromedel inom religionsundervisningen som används i 

Sigtuna kommun idag. Jag har kontaktat skolorna i Sigtuna kommun för att ta reda på vilket 

läromedel de använder för att via dem göra mitt urval av källmaterial. Jag använder Sigtuna 

kommuns läromedel då jag haft min verksamhetsförlagda utbildning i den kommunen samt att 

jag har mina lärarkontakter i den kommunen. 

 

Läromedlen som kommer att granskas är SO-S ämnesboken, Religion maxi som är skriven av 

Inger Berlin och Börje Ring och släppt på förlaget Liber, Sol 3000 Religion och liv 7-9 skriven av 

Leif Berg och Lennart Husén från förlaget Natur och kultur samt Religionskunskap kompakt 

skriven av Nils-Åke Tideman och Magnus Hermansson vilken är från förlaget Gleerups. 

 

Tillvägagångssätt 

Som nämndes ovan har jag kontaktat Sigtuna kommuns högstadieskolor för att ta reda på vilka 

läromedel som de använder och via detta får jag det urval som kommer att vara mitt källmaterial. 

I dessa läromedel kommer jag att granska avsnitten som enbart tar upp kristendomens olika 

riktningar. Som jag nämnt ovan nämns kristendomen även i läromedlens etik och livsfrågor 

avsnitt, men i detta arbete ämnar jag inte att undersöka dessa kapitel. Då jag endast tar mitt 

källmaterial från Sigtuna kommuns högstadium anser jag, att detta arbete inte kan ses som en 

generaliserad bild av kristendomen i läromedlen, dock kan den ge insyn i hur läromedlen som 

används i skolor runt om i landet ser ut. 

 

Med mitt källmaterial kommer jag att arbeta med texterna och bilderna i avsnitten som handlar 

om kristendomen som religion. Då källmaterialet består av läromedelstexter anser jag att en 

textanalys är en lämplig metod att använda mig av. Den kvalitativa textanalysmetoden jag 

kommer att använda är en diskursanalys som Essiasson m.fl. tar upp i sitt verk Metodpraktikan. 

Diskursanalysen i detta fall har en idéanalytisk aspekt vilket innebär att jag ämnar söka 

maktstrukturer inom kristendomen som undervisas i högstadiet. Denna metod är lämplig för min 

studie då den är kritiskgranskande och försöker belysa maktförhållanden i texten9. Ur en 

metodologiskaspekt är diskursanalysen lämplig då den uppmärksammar aspekter av samhällslivet 

och på ett övertygande sätt kan visa om det finns dolda strukturer i läromedlen för högstadiet 

med fokus på de kristna riktningarna10. Mina analytiska redskap kommer att bestå av dessa 

preciserade frågor, Vilken kristendom är det som framställs i läromedlen för högstadiet i Sigtuna 

                                                           
9
 Essiasson, 2007, s.239 

10
 Essiasson, 2007, s.240 
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kommun? samt får någon eller några av dem kristna riktningar högre status än någon av de 

andra? Dessa preciserade frågor är analysverktygen inom den kvalitativa textanalysen som görs i 

detta arbete. Jag kommer att anamma ett öppet förhållningssätt till de svar jag får på mina 

preciserade frågor då jag inte ämnar arbeta med förhandsdefinierade kategorier som innebär att 

jag har bestämda svar på mina analytiska frågor11. Detta innebär att min undersökning kommer 

att styras av innehållet i de läromedel som jag kommer att granska.  

 

Detta arbete kommer även att använda en kvantitativ innehållsanalys där jag ämnar se hur stort 

utrymme de olika riktningarna får i läromedlen. En innehållsanalys är nödvändig i detta arbete när 

jag undersöker textmängden inom de olika kristna riktningarna. Det analytiska verktyget när det 

gäller textmängden är, hur många sidor upptar de enskilda kristna riktningarna i läromedlen som 

används i Sigtuna kommun? Med den kvantitativa innehållsanalysen ämnar jag undersöka hur 

stort utrymme de enskilda kristna riktningarna får i läromedlen12. 

 

Jag kommer även att använda mig Edward W Saids teorier om ”vi och de andra”. Dessa teorier 

förklarar han i sitt verk Orientalism13. Denna teori utgår från att västerlandet ständigt framställer 

sig som en motpart till österlandet och dess kultur. Detta leder till att österlandet ständigt ses som 

”den andra” i västerlandet och att västerländska tankesättet då blir det centrala i världen. Genom 

orientalismen som denna teori framhäver får västvärlden ett tolkningsföreträde när det gäller tro 

och kulturer. Detta leder till att västvärlden kan ses som överlägsen de östrakulturerna. Det är 

värt att påpeka att Saids teorier oftast framställer araber och muslimer som de andra, vilket leder 

till att västvärlden blir betecknade som vi. Detta blir intressant för undersökningen när jag 

granskar den ortodoxa kyrkan som ej kan räknas till västvärlden då den formats oberoende från 

västvärldens inflytande.  

 

Då detta arbete endast syftar till att granska hur de kristna riktningarna framställs i läromedlen 

ämnar jag inte att redovisa de avsnitt som behandlar kristendomens tidiga historia och avsnitten 

som behandlar Jesu liv och hans apostlar.  

  

                                                           
11

 Essiasson, 2007, s.244-245 
12

 Essiasson, 2007, s.223 
13

 Said, 2004 
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Analys  

Katolska kyrkan 

SO-S Ämnesboken Religion maxi 

Kapitlet upptar 16 sidor. 

 

Kapitlet börjar med att beskriva att den Katolska kyrkan ”utan jämförelse” är den största 

riktningen inom kristendomen med mer än en miljard anhängare14. Texten forsätter med att 

förklara hur den Katolska kyrkan är uppbyggd som en pyramid med en person i toppen som 

innehar mycket makt och att denna person är påven. Under påven finns det kardinaler, biskopar 

och präster där prästerna har minst makt. Denna ordning kallas för hierarki, som betyder helig 

ordning. Vidare beskrivs påvens makt och hur han med hjälp av 500 medarbetare leder kyrkan 

och att de fungerar som en regering, även kallad kurian. Dessa behandlar frågor som gäller tron 

och kyrkan. Vidare säger texten att påven skickar brev världen över, så kallade rundskrifter och i 

dessa behandlas hur människor ska leva i samhället och i familjen men även ibland politiska 

budskap. Texten tar även upp hur en ny påve väljs och varför kvinnor ej kan bli påvar, då påven 

väljs från kardinalerna vilka alltid är män. Att kvinnor ej kan bli påve beror på att den Katolska 

kyrkan inte accepterar kvinnliga präster vilken man måste vara för att bli kardinal. Detta beror, 

enligt textförfattarna, att katolikerna inte ser på kvinnorna som sämre än männen utan snarare på 

traditioner, då det inte fanns kvinnor bland Jesus apostlar15.  

 

Vidare i texten beskrivs helgon och hur en helgonförklaring går till. Detta avsnitt påpekar även att 

en katolik inte ber till helgonet utan genom helgonet som kan förmedla bönen till Gud. Under 

denna del finns ett fördjupningsavsnitt som tar upp heliga Birgitta och hennes liv samt 

helgonförklarning.  

 

Under momentet munkar och nunnor nämns det att dessa lever i celibat för att tjäna Gud och 

mänskligheten bättre, det sägs att dem är gifta med gud och att barn, fruar och män distraherar 

dem från den kärleken till gud. Det nämns även att de är viktiga för den Katolska kyrkan16.  

 

Kapitlet om Katolska kyrkan avslutas med att förklara katolicismens sju sakrament vilka är, dop, 

bikt, nattvard, konfirmation, äktenskap, prästvigning och de sjukas smörjelse17. Detta kapitel 

                                                           
14

 Berlin & Ring, 2009, s.194 
15

 Berlin & Ring, 2009, s.195  
16

 Berlin & Ring, 2009, s.199 
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stämmer väl överens med Ekstrands forskning som påvisade att religionsundervisningen i skolan 

ej skulle vara teologisk. Kapitlet talar inte om vad den katolska läran lär ut, utan den påvisar 

endast faktakunskaper om den katolska kyrkan och dess styrelseskick. Utifrån SKRs 

undersökning visar att detta läromedel redovisar mer fakta om religionen och dess historia än den 

kristna teologin. Det syns även ingen vi och dem tanke utifrån Saids tolkningar om västerlandet 

och österlandet. 

  

                                                                                                                                                                                     
17

 Berlin & Ring, 2009, s.200-203 
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Sol 3000 Religion och liv 7-9 Elevbok  

Den Katolska kyrkan upptar i läromedlet 12 sidor. 

 

Kapitlet inleds med ett kort avsnitt av världens största kyrkobyggnad, Peterskyrkan och nämner 

att kyrkan är större än en fotbollsplan och rymmer 80000 personer. Texten forsätter med att 

förklara att ibland räcker denna yta inte till och då hålls gudstjänsten på Petersplatsen framför 

kyrkan. 

 

Kapitlet forsätter med ett kort avsnitt om påven där vi kan läsa att ”Han är Jesu ställföreträdare 

på jorden18”. Här lyfts påven roll fram och förstärks genom detta uttalande. Att påven är Jesu 

ställföreträdare ger honom makt över den kristna teologin. Vidare forsätter kapitlet med att 

förklara vad Vatikanen är för någon och betonar att det är världens minsta stat och det framgår 

att det är påven som styr över den samt den Katolska kyrkan, som nämns som den största i 

världen. Texten framhäver påvens makt över kyrkan genom att påtala att ”de beslut som fattas 

där (i Vatikanen) blir sedan vägledande för Katolska kyrkan19”. Vidare påpekar texten att 

Katolska kyrkan har ungefär en miljard anhängare och att hälften av dem finns i Sydamerika. Här 

redovisar läromedlet fakta kunskaper om den katolska kyrkan 

 

Kapitlet forsätter med ett avsnitt som handlar om kyrkan och att den alltid är öppen. Texten 

forstätter med att förklara hur en katolik utför vissa riter när de kommer in i kyrkan, doppar 

fingrarna i en skål heligt vatten och gör korstecknet. Texten förklarar vad en bikt är samt hur man 

genomför korstecknet. Vidare forsätter texten med att förklara att katoliker inte vanligtvis ber till 

Jesus utan att de vänder sig ofta till Maria, Jesu mor. Här påvisas ett teologiskt tankesätt i boken 

som Ekstrand nämner att kyrkan ska bistå med.  

 

Vidare forsätter kapitlet med att förklara de sju sakramenten och varför dessa är heliga. Det går 

att läsa ”Sakrament är särskilda, heliga handlingar. Genom sakramenten gör Gud på ett särskilt 

sätt med människan och ger henne kraft och hjälp”20. Genom denna formulering framgår att 

katolikerna har ett nära förbund med Gud då de genomför flera heliga handlingar i sin livstid.  

Kapitlet forsätter med att förklara påven roll i världen. ”Påven reser ofta till olika delar av världen 

för att möta katoliker som lever där. Han talar bland annat om fred och försoning och försöker få 

                                                           
18

 Berg, Leif & Husén Lennart, Sol 3000 Religion och liv 7-9 Elevbok, 2001, s.289 
19

 Berg & Husén, 2001, s.290 
20

 Berg & Husén, 2001, s.292 
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människor från olika kulturer och med olika hudfärg att förstå varandra”21. Åter igen framhäver 

läromedlet påvens makt och roll inom katolicismen. Han framställs som en fredsmäklare. Dock 

forsätter texten med att förklara att alla katoliker inte håller med om allt påven säger då han 

”säger nej till sexuella förbindelser före äktenskapet, nej till preventivmedel, nej till abort, nej till 

skilsmässa och nej till homosexuella förhållanden. Han säger också nej till att präster ska få gifta 

sig och att kvinnor ska få bli präster”22. I denna passage framgår det att den Katolska kyrkan inte 

delar de tankar vi har i Sverige om jämställdhet och människans rätt att bestämma över sin egen 

kropp. Avsnittet avslutas med påståendet att människor som inte delar dessa tankar ändå har djup 

respekt för påven. 

 

Kapitlet forsätter med att förklara hur en bikt går till och varför människor biktar sig. Det 

framhävs att prästen har tystnadsplikt och att den som biktar sig kan vara anonym. Vidare 

framställs det kort om några klosterordnar där det framgår att ordnarna lever i fattigdom, lydnad 

och kyskhet för att det var så medlemmarna i den äldsta församlingen i Jerusalem levde. Det 

framgår i texten att ordnarna arbetar med sociala frågor som sjukvård och skola samt att de tar 

hjälper och vårdar människor som har det svårt. Detta avsnitt framhäver katolicismens 

engagemang inom det sociala arbetet och den västerländska humanismen. Vidare forsätter 

kapitlet med en redovisning av Birgitta i Vadstena och hur det nunneklostret fungerar på en 

vardaglig nivå. 

 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om Katolska kyrkan i Sverige. Det framgår att katoliker och 

judar förbjöds att utföra sin religion i Sverige på 1500 talet och att det tog flera hundra år innan 

de fick utföra den i Sverige igen. Detta för att Sverige blev protestantiskt. Det framgår att det idag 

finns ungefär 160000 katoliker i Sverige och att de flesta av dem är invandrare från Latinamerika. 

Vidare forsätter kapitlet med att beskriva en mässa i Katolska kyrkan och hur den går till. Kapitlet 

avslutas med att förklara nattvarden som ses som en offergudstjänst. I detta avsnitt står det 

”Prästen läser Jesu ord ur Nya testamentet: >Detta är min kropp…. Detta är mitt blod…< 

Samtidigt ringer en av ministranterna i en liten silverklocka. Det är mässans höjdpunkt. Nu sker 

enligt de troende det oerhörda: brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod!”23 . Detta 

stycke framhäver ett av sakramenten inom katolicismen, men utropstecknet efter blod får det att 

framgå som någon slags kannibalism. Återigen framhäver läromedlet kristen teologi och det skall 
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kyrkan bistå med då Ekstrand påvisat att svenska skolan ej ska förmedla någon konfessionell 

undervisning. I detta kapitel framgår det ej någon vi och dem tanke utifrån Saids formulering.  
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Kompakt Religionskunskap 

Kapitlet om Katolska kyrkan upptar 8 sidor i läromedlet. 

 

Kapitlet inleds med att konstatera att de flesta kristna tillhör Katolska kyrkan. Vidare påpekar 

texten att ordet katolsk innebär allmän, då kyrkan är till för alla. I texten går det att läsa ”Katolska 

kyrkan är verkligen >allmän<, människor över hela världen tillhör den. Här finns människor med 

olika hudfärg och alla tänkbara språk”. Detta citat betonar katolicismen storlek, dock betyder 

mängden anhängare inte att kyrkan är allmän, då den avvisar vissa religioner som falska, vilket 

innebär att utövarna i dessa religioner blir uteslutna ur Katolska kyrkan. Vidare kommer texten 

med påståendet att ”Katolska kyrkan är världens största och äldsta organisation”. Detta uttalande 

förhöjer katolicismen över alla andra organisationer i världen.  

 

Vidare forsätter kapitlet med att förklara Vatikanstatens betydelse för katolicismen, där det 

framgår att olika länder har ambassadörer där då det är en egen stat. I texten kan man läsa 

”Genom Katolska kyrkans biskopar, präster, munkar och nunnor över hela världen kan politiker 

få värdefull information om vad som händer i olika länder”24. Åter igen förhöjs katolicismen, i 

detta fall som en organisation som samlar information och delger den till resten av världen, vilket 

betyder att informationen har en katolsk vinkling. Här kan man se att Saids ci och dem tanke 

börjar ta form, då det är katolska kyrkans syn på världen som förmedlas. 

 

Kapitlet forsätter med ett avsnitt om påven där det framgår att han är Katolska kyrkans ledare. 

Han beskrivs som den som ska leda människorna till himlen på samma sätt som Moses hjälpte 

Israels folk att utvandra från Egypten. Här förhöjs påven in i den kristna teologin och enligt 

Ekstrand ska skolan ej förmedla trosundervisning utan endast hålla sig till fakta kunskaper om 

religionerna. Vidare går det att utläsa att han är motståndare till preventivmedel samt att han 

stödjer mänskliga rättigheter. ”Men Katolska kyrkan är ingen demokratisk organisation. Vanliga 

församlingsmedlemmar, lekmän, har inte mycket att säga till om”25. Här påpekas att den Katolska 

kyrkan inte delar den värdegrund som den svenska skolan skall förmedla.  

Kapitlet forsätter med en snabb redovisning hur det kan se ut i en katolsk kyrka och hur bön och 

bikt samt hur mässan går till. Vidare forsätter kapitlet med att redovisa de sju sakramenten samt 

klosterlivet inom katolicismen.  
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Kapitlet avslutas med ett avsnitt om katoliker i Sverige. I detta avsnitt kan man utläsa att den 

svenska Katolska kyrkan är den största frikyrkan med 150000 medlemmar samt att de flesta av 

medlemmarna är invandrare26. Vidare går det att läsa att prästerna från en början kallades in från 

utlandet, men att det idag är allt vanligare att prästerna har svenskt ursprung. Avsnittet avslutas 

med att konstatera att ”det mest typiska för den Katolska kyrkan i Sverige är mångfalden. Det 

finns invandrargrupper från många olika länder”27. Detta uttalande påvisar att den katolska 

kyrkan i Sverige delar den värdegrund om människors lika värde som skolan ska förmedla. 
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Sammanfattning katolska kyrkan 
Två av läromedlen påvisar någon teologisk undervisning. Läromedlen har koncentrerat sig på 

fakta kunskaper och kyrkohistoria. Detta stämmer överens med vad Ekstrand påvisat i sin 

undersökning att skolan skall ämna sin religionsundervisning på. Dock finns det teologiska 

aspekter i Hermanssons och Tidmans bok Kompakt religionskunskap. Att olika läromedel 

förmedlar olika aspekter på läromedel har påvisats av Sveriges Kristna Råds rapport, där det 

framkommer att olika läromedel koncentrerar sig på olika delar av religionen. 

 

Innehålls mässigt upptar de olika läromedlen allt mellan 8-16 sidor. Detta kommer jag att 

återkomma till då det endast blir intressant vid en närmare jämförelse med de andra riktningarna.  
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Ortodoxa kyrkan 

SO-S Ämnesboken Religion maxi 

Den Ortodoxa kristendomen upptar 2 sidor i läromedlet. 

 

Den Ortodoxa kyrkan beskrivs som ett antal fristående kyrkor som tagit sitt namn från det land 

som den utövas i. Den största av dessa riktningar är den Rysk - ortodoxa och andra stora 

riktningar är Grek - ortodoxa och Serbisk – ortodoxa kyrkan. Trots att de har olika namn så 

liknar de varandra väldigt mycket. Boken beskriver gudstjänsten som ”speciell”28 då den är ett 

skådespel som handlar om Jesu liv. Gudtjänsten ses som speciell i detta fall då den inte liknar 

gudstjänsten inom den katolska och protestantiska riktningen. Ur en Ortodox syn på 

gudstjänsten kan den knappast ses som speciell. Detta uttalande påvisar Saids orientalism där 

västerlandet ställs mot österlandet. Texten förklarar att dessa gudstjänster firas på samma sätt 

som de första kristna generationerna gjorde. Vidare sägs det att de församlade står upp under hela 

gudstjänsten och att prästen sjunger entonigt och vacker samt läser böner och texter från bibeln 

medans han går runt i kyrkan med ett rökelsekar och håller upp bibeln så att alla kan se den. 

Vidare beskrivs det hur det längst fram i kyrkan finns en ikonostas med ikonbilder av Jesus, 

Maria och några apostlar. Denna vägg har tre dörrar som prästerna går genom. ”När prästen är 

bakom väggen är han i himlen, när han går ut kommer han med budskap från Gud till folket i 

världen”. Denna formulering är oviss då den inte förklarar sammanhanget fullt ut. En elev som 

läser denna text kan tro att prästen fysiskt förflyttas till en annan plats, i detta fall himlen. Dock 

håller sig läromedlet till faktakunskaper och försöker ej påvisa ett teologiskt tankesätt som 

Ekstrand påvisade att kyrkorna ska bistå med. Kapitlet avslutas med att förklara att den Ortodoxa 

kyrkan har samma sju sakrament som katolikerna men de kallas för mysterier samt att dessa 

utövas på olika sätt. Texten forsätter med att förklara att dop och konfirmation sker vid samma 

tillfälle och att de ortodoxa prästerna helst ska vara gifta, om de inte är biskopar29. Detta avsnitt 

om kristendomen visar att kapitlet koncentrerar sig på kyrkohistorian och inte den kristna 

teologin.   
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SOL 3000 Religion och liv 7-9 Elevbok 

Den Ortodoxa kyrkan upptar 8 sidor i läromedlet.  

 

Kapitlet inleds med ett avsnitt om gudstjänsten som beskrivs som ett skådespel om Jesus. Det 

framgår att den är vacker med en mängd vaxljus, doftande rökelser och färgsprakande 

processioner. Texten betonar att gudstjänsten är ett möte med gud och att när detta möte sker 

skall det vara en fest för öga och öra samt att de kristna ortodoxa firat mässan på samma sätt i 

snart två tusen år, ända sedan apostlarnas tid. Gudstjänsten pågår i över två timmar och 

genomförs på samma sätt söndag efter söndag.30 Denna passage påpekar att den Ortodoxa 

kyrkans gudstjänst är den som är mest lik de ursprungliga gudstjänsterna. Detta ger den Ortodoxa 

kyrkan en viss auktoritet när det gäller genomförandet av gudstjänster. Det redovisar teologiska 

tankar när man nämner att gudstjänsten är ett möte med gud. Dock redovisas kyrkohistorian på 

ett faktabaserat sätt. Vidare forsätter texten med att beskriva hur kyrkan ser ut och nämner 

ikonostasen. Texten framhäver att rummet bakom ikonostasen symboliserar himlen och att 

prästerna är i detta rum under större delen av gudstjänsten. Ibland kommer de ut i själva 

kyrkorummet, som symboliserar jorden, för att påvisa att mässan då handlar om ett viktigt 

budskap från Gud. Denna passage redovisar en del teologi då den förklarar förhållandet mellan 

himmel och jord, gud och människa. Vidare beskriver texten hur gudstjänsten genomförs31. 

Avsnittet forsätter med att beskriva gudstjänstbesökarnas roll i mässan, där det framgår att barn 

leker i kyrkan och de vuxna samtalar med varandra, hela tiden ståendes då det saknas bänkar. Det 

förekommer knappt några böner eller sånger där de församlade deltar, detta sköter prästerna och 

kören samt att gudstjänsten har liknats vid en religiös opera. Här påvisas vi och dem tanken som 

Said forskat om då man väljer att använda gudstjänsten som en motpol till den katolska och 

protestantiska gudstjänsten. Vidare sägs det att gudstjänstbesökaren görs gudomlig genom att bli 

delaktig i undret med nattvarden, som är en helig upplevelse32. Åter igen betonar läromedlet 

mässans gudomliga ursprung och hur de församlade bli gudomliga genom deltagandet av den. 

Denna passage på visar ett teologiskt tankesätt som Ekstrand anser att kyrkan ska bistå med.  

Kapitlet forsätter med att förklara hur påsken firas olikt, från andra kristna samfund där påsken 

oftast ses som dyster och tung då det var under påsken som Jesus dog. Texten påpekar att den 

Ortodoxa kyrkans påsk firas som en glad segerfest då den betonar Jesus uppståndelse och inte 

död33.  Denna passage påvisar skillnaden mellan ortodox kristendom mot andra kristna samfund. 

Att betona skillnader gör att det blir en vi och dem känsla, och detta stämmer väl överens med 
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Saids vi och dem tanke. Samtidigt som det är viktigt att betona dessa skillnader för att visa att 

olika samfund ser på högtider på olika sätt.  

 

Kapitlet forsätter med att förklara hur nattvardsbrödet förbereds och att brödstycket kallas 

lammet. Det nämns att prästen sticker ett spjut i det och läser en passage från bibeln och att 

denna ceremoni kallas för att slakta lammet34. Återigen påtalas skillnader mellan ortodox 

kristendom mot västerländsk kristendom utifrån vi och dem som Said på visat i sin forskning.  

Vidare forsätter kapitlet med att beskriva vad ikoner är för något och varför dem är viktiga inom 

Ortodoxa kyrkan. Det nämns att ikonerna är ett fönster mot himlen där ikonbilden symboliserar 

gudomlig närvaro. Ikonerna innehar även de gudomlig kraft som kan hela sjuka och välsigna 

själar. Det är munkar som målar dem och får den andliga personen att framträda. Ikoner är inga 

portätt utan heliga bilder som vördas djupt av de troende35. Denna passage framhäver ortodoxins 

mystik och kan anses vara teologisk undervisning. I vissa fall kan dessa ikoner liknas vid 

helgonbilder i Katolska kyrkan, även om det är att dra en allt för snäv jämförelse, dock avbildas 

samma motiv i dem, exempelvis jungfru Maria. 

 

Kapitlet forsätter med att beskriva hur dopet, konfirmationen och den första nattvarden sker vid 

samma tillfälle. Texten forsätter med att förklara att ortodox betyder renlärig och att de troende 

håller fast vid den ursprungliga rena läran. Exempelvis dopet där barnet sänks ner till halsen i en 

dopfunt har firats sedans apostlarnas tid och att även vi i Sverige utförde dopet på detta sätt fram 

tills 1600 talet då vi övergick till att stänka vatten på barnet36. Denna passage betonar att de 

ortodoxa har traditioner som sträcker sig långt tillbaka i tiden, som de ortodoxtroende säger, från 

apostlarnas tid.  

 

Vidare forsätter kapitlet med att förklara hur den Katolska och den Ortodoxa kyrkan separerade 

år 1054 och att det idag finns 170 miljoner ortodoxa i världen.  

Detta kapitel redovisar kyrkohistorian och en viss teologi. Detta kan kopplas ihop med Sveriges 

Kristna Råds rapport. Dock har detta läromedel valt att till viss utsträckning koncentrera sig på 

båda delarna.   
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Kompakt Religionskunskap 

Kapitlet om Ortodoxa kyrkor upptar 4½ sida. 

 

Kapitlet inleds med att förklara att påvens motsvarighet för de kristna i östra medelhavsområdet 

är patriarken i Konstantinopel. Men att hans ledarskap är svagare än påvens37. Det förklaras inte i 

texten vad som menas med svagare ledarskap, dock framställs påven som en stark ledare genom 

detta påstående och Saids orientalism framhävs genom att påtala att påven har större makt.  

Vidare forstätter texten med att förklara ordets ortodox innebör, vilket fastställs som rätt lära 

samt rätt ära. Rätt lära i detta fall betyder att den Ortodoxa kyrkan håller fast vid den ursprungliga 

kristendomen medans rätt ära innebär att de ärar Gud på rätt sätt under gudstjänsten38. Kapitlet 

forsätter med att förklara vad ikoner är för något och hur de används bland troende och kyrkan. 

Det framgår att ikonerna är som fönster till himlen, dock framgår det inte vad som menas med 

detta.  

 

Vidare forsätter kapitlet med att förklara hur gudstjänsten går till. Det framgår att gudstjänsten 

kallas den gudomliga liturgin och att den är mycket ålderdomlig samt att vissa kyrkor använder 

sig av ett utdött språk, kyrkoslaviska, under gudstjänsten39. Detta uttalande ger den ortodoxa 

gudstjänsten en historisk aspekt samtidigt som formuleringen får den att framstå som omodern. 

Vidare beskrivs ikonostasen i kyrkan samt symboliken himmel och jorden som finns 

representerade i kyrkan. Längre ner i texten beskrivs lilla intåget, vilket är när prästen kommer 

fram genom ikonostasen med evangelieboken, samt stora intåget när nattvarden är i centrum 

under gudstjänsten40. Detta avsnitt redovisar kyrkohistorian och innehåller ingen teologisk 

framställning. 

 

Kapitlet forsätter med att beskriva påskens betydelse samt mysterierna, vilka dock inte jämförs 

eller liknas med katolicismen sakrament41. I avsnittet klosterliv kan man utläsa att eremiter är ett 

ideal som man ser upp till inom Ortodoxa kyrkan. ”Eremiter är människor som dragit sig undan 

det vanliga livet. I en ensligt belägen stuga lever de i ensamhet med arbete, bön och meditation”42. 

Kapitlet avslutas med en redovisning av Ortodoxa kyrkor i Sverige där det går att utläsa att det 

funnits en ortodox kyrka sedan 1600 talet.  
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Läromedlet koncentrerar sig på faktakunskaper om den ortodoxa kyrkans historia och innehåller 

inga teologiska framställningar. Detta stämmer överens med Ekstrands forskning. Det syns även 

orientalismspår av en i detta läromedel då det jämför påvens och patriarkens makt. Maktaspekten 

är ej intressant inom religionen och nämns bara för att påvisa den katolska kyrkans makt. 
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Sammanfattning ortodoxa kyrkor 

Att det förekommer orientalism under dessa kapitel är märkbart. Två av läromedlen påvisar att 

gudstjänsten ses som speciell eller ålderdomlig utifrån ett västerländskt perspektiv och det tredje 

läromedlet ställer ortodoxa kyrkans mysterier och jämför dem med katolicismens sakrament. Man 

ställer gärna den ortodoxa kyrkans gudstjänster mot katolicismen och protestantismen. Dessa två 

riktningar är västerländska medans den ortodoxa kyrkan har sitt huvudsäte i östlandet. Kompakt 

religion jämför även påvens makt mot patriarken i Istanbuls makt, vilket ej kan ses som relevant i 

undervisningen om de olika religionerna.  

 

Två av läromedlen redovisar endast kyrkohistoria medans det tredje förefaller sig innehålla spår 

av både kyrkohistoria och teologi.  
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Protestantiska kyrkan 

SO-S Ämnesboken Religion maxi 

 

Protestantismens upptar 4 sidor i läromedlet. 

 

Kapitlet börjar med att förklara hur Luther protesterade mot den Katolska kyrkan på 1500 talet 

och att det är därför som inriktningen heter protestantism. Texten säger att det finns tre olika 

kyrkor inom protestantismen och dessa är den lutheranska kyrkan, den reformerta kyrkan och 

den anglikanska kyrkan. Vidare säger texten att den Svenskakyrkan tillhör den lutheranska delen 

och att Sverige varit protestantisk sedan 1500 talet.  

 

Kapitlet fortsätter med att beskriva hur Luthers missnöje med den Katolska kyrkan växte fram. 

Den säger att Luther var en munk som bad, fastade och studerade bibeln mer än de flesta43. Här 

syns det spår av vi och dem när man försöker att förhöja Luthers arbete högre än alla andra 

munkar. Luther framställs som en norm som de flesta munkar borde arbeta efter. 

 

Vidare säger texten att S:t Peterskyrkan i Rom höll på att byggas och för att bekosta detta sålde 

kyrkan avlatsbrev till folket. Detta reagerade Luther och andra präster mot samt att de ansåg att 

påven och biskoparna levde ett liv fullt av fester och kvinnor, vilket inte var det liv som kyrkan 

lärde ut. Kapitlet forsätter med att Luther satte upp sina teser på en kyrkport i Wittenberg där 

han formulerade sin protest mot den Katolska kyrkan. Detta ledde till att påven bannlyste honom 

och han fick hålla sig gömd under ett år, för att sedan återvända till Wittenberg där han fick 

många anhängare. Vidare säger texten att Luther ville att människan skulle tänka själv och ta 

ställning till sitt eget liv, inte bara göra det som prästerna sade. Människan skulle själv läsa bibeln 

och på egen hand söka efter Gud. Texten säger att detta var en reformation och att ordets 

betydelse är att ändra på det som är och göra det bättre. Kapitlet forsätter med två 

fördjupningsavsnitt som behandlar Luthers lära samt den reformerta och anglikanska kyrkan. 

Detta läromedel koncenterar sig endast på kyrkohistorian inom protestantismen. Detta stämmer 

väl överens med vad Ekstrand anser att läromedlen skall förmedla. Det framkommer även en viss 

vi och dem tanke då läromedelsförfattarna framhäver Luthers som den flitigaste munken och gör 

honom till en norm som alla munkar bör eftersträva. 
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Sol 3000 Religion och liv 7-9 Elevbok 

Detta kapitel upptar 13 sidor i läromedlet.  

 

Kapitlet inleds med en redovisning av Luther och varför han vände sig mot den Katolska kyrkan. 

Denna redovisning upptar åtta sidor i läromedlet44. Att Luther tar sådant stort utrymme kan bero 

på att det är den tro som Svenskakyrkan bekänner. 

 

Det berättas att Luther var en munk och lärd professor som skrev kritiska påståenden över 

påvens sätt att leda Katolska kyrkan. Texten säger att under Luthers tid som munk studerade han 

bibeln ”ivrigare, flitigare och allvarligare än någon av de andra munkarna”45. Detta är ett 

påstående som är otroligt svårt att förankra i historien då det inte finns några belägg för detta. I 

detta avsnitt gäller det att vara källkritisk som föreningen Lärare i religionskunskap framhäver i 

sin årsbok från 2010.  

 

Vidare berättas det hur Luther resonerade fram till sina tankar och hans kritik mot avlatsbreven. 

Texten forsätter redovisa att Luther blev stämplad som kättare av påven och att detta ledde till att 

han blev bannlyst och utestängd från Katolska kyrkan. Vidare försätter texten med att förklara 

hur den första evangelisk-lutheranska kyrkan växte fram. Texten säger att Luther skapade sin 

egen församling och att flera tyska furstar lämnade Katolska kyrkan och anslöt sig till Luthers 

lära. Vidare går det att läsa att om Luthers nya lära och vad som skiljer sig från den Katolska läran 

samt hur reformationen spreds vidare över Europa. Texten förklarar att det var kungarna och 

furstarna i de respektive länderna som bestämde vilken tro folket skulle ha och att kyrka och stat 

på detta sätt knöts närmre varandra.  Avsnittet om Luther avslutas med att förklara att varje land 

har en egen lutheranskförsamling och att gemensamt uppgår medlemmarna till omkring 55 

miljoner46. Läromedlet håller sig till kyrkohistorian och inte den kristna teologin och det stämmer 

väl överens med vad Ekstrand anser att läromedlen skall förmedla. Vi och dem tanken i detta fall 

blir återigen att Luther framställs som en norm som alla munkar bör arbeta efter. 
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Kompakt Religionskunskap 

Detta kapitel upptar 4 sidor i läromedlet.  

 

Kapitlet inleds med att förklara hur namnet protestant uppstått från den protest mot Katolska 

kyrkan som skedde på 1500 talet. Det framgår i texten att ”sammanlagt bor det omkring 350 

miljoner människor i länder där protestantiska kyrkor dominerar”47. Detta uttalande är 

missvisande då alla i dessa länder per automatik inte tillhör den protestantiska kyrka och det gäller 

att vara källkritisk till texten så som föreningen Lärare i religionskunskap framhäver i sin 

forskning.  

 

Vidare forsätter kapitlet med att förklara vad protestanterna protesterade mot. Där framgår det 

att de ansåg att påvens makt var för stor samt att han inte kunde företräda alla kristna och att de 

vände sig mot prästernas särställning samt att de ville läsa bibeln på sitt eget språk, inte latin som 

var dominerande i kyrkan under denna tid48. Vidare framgår det att gemensamt för de 

protestantiska kyrkorna är det talade ordet samt att sakramenten har reducerats till två och i vissa 

fall tre. Dessa är dopet, nattvarden samt i vissa fall bikten49.  

 

Kapitlet forsätter med en genomgång av Jean Calvin och hans reformerta tankar. Det framgår att 

Calvin var inspirerad av Luther, men att det finns viktiga skillnader mellan deras syn på 

förändring. Texten påpekar att Calvin gav bibeln en starkare ställning. Bibeln skulle styra 

människor liv men också vara en lagbok för samhället50. I denna passage framställs Calvin som en 

fundamentalist och att han bryter mot normen som fanns i Europa. Detta avsnitt kan kopplas 

ihop med vi och dem som Said framhäver i sin forskning. Det är framförallt Luther som är 

normen inom protestantismen och det som avviker från den ses som något annat. Det nämns att 

Calvins efterföljare idag finns i länder som USA, Schweiz och Skottland. Avsnittet avslutas med 

påståendet att ”föreställningen om att en god kristen inte ska dansa, dricka alkohol, gå på bio eller 

delta i andra världsliga nöjen kommer från reformert kristendom51.  

 

Kapitlet avslutas med en snabb redovisning av anglikanska kyrkan. I avsnittet framgår det att den 

engelska kyrkan inte gick lika långt i sin förändring som Luther och Calvin gjorde. Detta har lett 
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till att anglikanska kyrkan ses som en medelväg mellan protestantism och katolicism. Det framgår 

att anglikanska kyrkan har kvinnliga och manliga präster52. 

 

Läromedlet redovisar endast kyrkohistoria och faktakunskaper kring protestantismen. Det 

redovisar inga teologiska framställningar som Ekstrand anser att kyrkan skall bistå med. Det finns 

en viss vi och dem tanke i kapitlet då Luther ställs som norm mot de andra reformerta.  
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Sammanfattning protestantiska kyrkor 
Läromedlen koncentrerar sig framförallt på framställningen av Luther. Att han tar sådan stor 

plats i läromedlen kan bero på att den svenska kyrkan tillhör den lutheranskaprotestantismen. 

Läromedlen koncentrerar sig därav mycket på kyrkohistorian och myter kring Luther som 

person. Läromedlen förhöjer gärna Luthers verksamhet med ord som flitigaste och mest 

engagerade munken inom religionen. Dessa kapitel bör man läsa med en viss källkritik som 

föreningen Lärare i religionskunskap påpekade i sin rapport från 2010. Att man förhöjer Luthers 

roll inom protestantismen gör även att det framkommer en viss vi och dem tanke. Man vill gärna 

jämföra Luther med andra munkar inom katolicismen och ortodoxa kyrkan, där man framställer 

Luther som den bästa och klokaste av dem alla.  

 

De andra reformerta inom protestantismen ställs gärna upp som fundamentalister eller någon 

som utnyttjade kyrkan för sin egen vinning. 

 

Läromedlen påvisar inga teologiska framställningar utan håller sig på Ekstrands linje där skolan 

skall hålla sig till kyrkohistoria och fakta kring religionerna och den konfessionella undervisningen 

skall kyrkan bistå med. 

 

  



28 

 

Sammanfattning och diskussion 
Den kristendom som framställs i de olika läromedlen är en blandning mellan de tre stora 

riktningarna. Katolicismen och protestantismen får störst utrymme i läromedlen som granskats. 

Detta kan bero på den orientalism som Said beskriver i sin forskning. Det är helt enkelt lättare att 

utgå från det kända (vi) och applisera de normer som sker i vår kultur på en annan kultur (dem). 

Eleverna behöver kunna kategorisera för att orientera sig inom de olika religionerna. Detta kan 

dock leda till problem i klasser där ortodoxin är normen, då de kan uppfatta sin religion som 

mindre värd då ortodoxin tar upp minst utrymme i böckerna. Att den Katolska kyrkan upptar 

störst utrymme i alla läromedel, kan beror på att katolicismen ses som den första kristna tron och 

att det var samma tro i kristendomen fram tills den första stora brytningen mellan ortodoxi samt 

katolicism. Katolicismen ses som grundläggande kristendom och att de olika riktningarna som 

uppkommer bröts sig loss från denna ursprungliga tro. Detta blir påtagligt när man ser på hur 

ortodoxa kyrkan framställs. Enligt Saids orientalism har västvärlden ett tolkningsföretrände 

jämtemot östlandet. 

 

När det gäller ortodoxa riktningen framställs den som annorlunda mot katolicismen och 

protestantismen. Gudstjänsten ses som speciell eller ålderdomlig samt att ikonostasen framställs 

som vägen mellan himmel och jord. Återigen ser man tydliga spår på orientalism. 

Protestantismen framställer framförallt Luthers reformer. Luther tar upp flera sidor i läromedlen 

medans Calvin svartmålas som en fundamentalist på en sida och att den anglikanska kyrkan 

bildades på grund av synen på skilsmässor. Luther får betydligt högre status än de andra 

reformerta. Luther ses som en norm inom den protestantiska kyrkan och därav kan det även se 

det tolkningsföreträd som orientalismens vi och dem tanke framställer.  

 

Det har visat sig i denna undersökning att de flesta läromedel koncentrerar sig på kristendomens 

ursprung oavsett vilken av riktningarna man framställer. Ett läromedel blandade teologi och 

kyrkohistoria. Detta stämmer väl överens med den tidigare forskningen som påvisat att kyrkan 

ska stå för den konfessionella undervisningen och skolan skall bistå med fakta kring religionerna. 

Detta leder till att eleverna lär sig mer om religionerna än av religionerna. Detta kan bero på att 

Sverige i dag är ett sekulariserat land där religionen endast finns i periferin hos många elever.  
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