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Abstract

The purpose of this study has been to investigate if Christianity continued to be normative in 

teaching material after the implementing of 1962s curriculum. The curriculum stated that the 

Swedish school from here after should be free from confession, in other word it should no 

longer advocate Christianity. Instead the school, in an “objective” manner, was supposed to 

describe a selection of religions.

With this as a background I wanted to examine if the new curriculum only was a “paper tiger“, by 

investigating if its regulations where put into practise. I chose to delimit the study in to the year 

of 1969, when a new curriculum was presented. Further, I chose to only examine teaching 

material concerning the subject of religious knowledge. 

Theoretically I took a stance from Edward Said and what I would like to call negative identity 

construction. In short, the idea proclaims that an “I” or a “we” always is constructed in polarity 

to something “other”.  Hence, a “we” is constructed by the constructing of a “they” which clarify 

what “we” are not. From this thoughts, and earlier research, I formulated a thesis which 

anticipated that Christianity would be the “we” from which “the other” religions would be 

presented. Methodologically I used a form of discourse analysis.

I used the following questions in my attempt to accomplish the purpose of this study:

 How was Christianity being presented within the teaching literature? 

 How was religion and religious alignments without any connections to Christianity being 

presented?

The study shows that Christianity still had a normative position within the teaching literature.  

Keywords: teaching literature analysis, negative identity construction, normative processes, 

religion, discourse analysis.

Nyckelord: läroboks analys, negativt identitets skapande, normerande processer, religion,  

diskursanalys. 
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Inledning

Den konfessionslösa skolan – en teoretisk realitet men praktisk omöjlighet? År 1962 

introducerades en ny läroplan för den svenska grundskolan där det konstaterades att den 

hädanefter skulle vara konfessionslös. Skolan skulle, med andra ord, inte förmedla ett kristet 

budskap utan ”objektivt” och ”neutralt” presentera ett axplock av världens religioner. Men var en 

sådan övergång möjlig?

Jag menar att tanken var naiv, något så kulturellt förankrat som religion kan inte överges i en 

handvändning, varav ett ”objektivt” och ”neutralt” förhållningssätt omöjliggörs. Den 

västerländska tankehistorien är i mångt och mycket uppbyggt kring dikotomier. ”Vi” förstår 

mycket, om inte det mesta, i motsatspar vilket innebär att ”vi” förstår utifrån något eller någon. 

Det är utifrån denna ide som jag menar att tanken på den konfessionslösa skolan i dess 

begynnelse var naiv, då kristendomen utgjorde detta ”något” som låg till grund för förståelse av 

de andra religionerna. Det kulturella bagaget var det samma, och ja jag placerar här religion under 

paraplybegreppet kultur, även om det beslutades på en teoretisk nivå att skolan skulle förändras. 

Den kritiske läsaren kanske tycker att jag överemfaserar religionens betydelse, samtidigt som jag 

inte tillskriver sekulariseringen det inflytande det faktiskt hade och har på det svenska samhället. 

Men det är inte min mening, naturligtvis har sekulariseringen haft en stor betydelse. Dock så är 

det ett faktum att ett tidigare starkt religiöst stoff kan fortleva med en profan fasad, vilket 

exempelvis arkitektur och lagböcker vittnar om. På samma sätt tror jag att religionen fick fortsatt 

betydelse för skolan, när det bestämdes att dess undervisning skulle vara konfessionslös.  Men 

hur tog sig denna förändring uttryck i praktiken? Övergav undervisningslitteraturen sin 

konfessionella bakgrund för en mer ”neutral” framtid, eller lyste dess kristna historia igenom? 

Dessa är de frågor och idéer som jag vill, och kommer att, pröva i denna uppsats genom att 

analysera undervisningslitteraturen som användes i den svenska skolan efter införandet av 1962 

års läroplan.  
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Syfte, frågeställningar och avgränsning

Avgränsningar

Som ovan nämnt ämnar jag att i denna uppsats utföra en analys av undervisningslitteraturen som 

användes efter introduktionen av 1962 års läroplan, närmare bestämt är det de böcker som 

användes inom religionsvetenskapen som ligger i fokus för mitt intresse. Anledningen till att min 

undersökning tar sin utgångspunkt vid detta årtal står att finna i den läroplan som då 

introducerades. Den kan ses som ett paradigmskifte, och ni får ursäkta om ni tycker att jag 

använder begreppet för lättvindigt, där en tidigare konfessionell undervisning skulle ersättas av en 

mer vetenskaplig.1 Med andra ord så stod då skolan vid ett historiskt övergångsskede och som 

alla historiska övergångsskeden finner jag även detta intressant att undersöka. Vidare så har jag 

valt att begränsa min undersökning till år 1969, för att göra den mer överskådlig för läsaren men 

främst för att begränsa källmaterialet då tiden för en C-uppsats inte alltid tillåter ett för rikt 

källmaterial. Anledningen till att valet föll på just år 1969 beror på att det då presenterades en ny 

läroplan som byggde vidare på den gamla, namnet kristendomskunskap övergavs vid denna 

tidpunkt till förmån för den nya benämningen religionskunskap.2

Att jag enbart valt att fokusera på religionskunskapsböcker och inte till exempel historieböcker, 

som även de behandlar olika religioner, beror på att om det skedde en förändring så tror jag att 

den skulle ha varit som mest märkbar i den först nämnda kategorin. Ytterligare en restriktion som 

jag vill göra är att begränsa mig till material från grundskolan och därmed lämna gymnasiet 

utanför undersökningen. Orsaken till detta är att grundskolan faller under skolplikten medan 

gymnasiet är en frivillig skolform. Det som gör grundskolan mer intressant utifrån denna 

iakttagelse är, i min mening, att den berör alla och därmed blir viktigare att granska. Då 

grundskolan som ett ideologiskt ”verktyg” är delaktigt i formandet av alla svenska medborgare.

                                               
1 Se bakgrundskapitlet.

2 Härenstam, Kjell, Kan du höra vindhästen? – religionsdidaktik-om konsten att välja kunskap, Lund, 2000, s. 150.
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Syfte och frågeställningar

Jag har flera gånger snuddat vid mitt syfte men ännu inte formulerat det, varpå det synes mig vara 

tid att bjuda in er i mina tankar. Då min undersökning tar vid efter en, åtminstone i teorin, 

övergång från den konfessionella undervisningen vill jag undersöka ifall det så verkligen var fallet. 

För att slutligen tala, eller snarare att skriva, i klarspråk så är mitt syfte att undersöka ifall 

kristendomen fortsatte att vara normerande i undervisningslitteraturen, efter införandet av 1962 års läroplan. I 

anknytning till detta syfte vill jag formulera en tes, som har sin grund hos Edward Said och 

närmare behandlas i avsnittet teori och metod, om att kristendomen kom att utgöra det ”vi” 

utifrån vilken ”de andra” religionerna presenterades. Tesen har även en empirisk bakgrund, vars 

fundament lades av forskaren Kjell Härenstam som grundligare kommer att presenteras i 

forskningsläget. Han menade, i sin analys av undervisningslitteratur, att islam och dess bekännare 

främst beskrevs i termer av vad som skilde ”dem” från ”oss”.3 Dock så preciserar han inte vad 

som konstituerade ”oss:et”, men utifrån religionsämnets historia så tror jag att det var 

kristendomen.

De frågeställningar som jag valt att arbeta med för att uppnå mitt formulerade syfte är följande.

 Hur gestaltades kristendomen i undervisningslitteraturen?

 Hur gestaltades religioner och religiösa inriktningar utan anknytning till kristendomen i 

undervisningslitteraturen? 

Den sekulära utvecklingen – från katekesen till bibeln, från 

bibeln till religionsfrihet 

1900-talet var ett sekel av omvälvningar, där få av samhällets institutioner lämnades orörda. Det 

är kanske inte så chockerande att ett flertal förändringar skedde inom ett tidsspann på hundra år, 

det som dock har lämnat sina spår i historieböckerna är det tempo och kraft som 

omkonstrueringarna fick i modernitetens kölvatten.

                                               
3 Härenstam, Kjell, Skolboks-islam – Analys av bilder av islam i läroböcker i religionskunskap, Göteborg 1993, s. 264.
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Även skolans värld sköljdes med och den tidigare så väl beprövade katekesundervisningen blev 

nu betraktad som barlast och kastades överbord.4 Sverige hade fram till år 1919, som 

universitetslektorn Carl Eber Olivestam så väl uttrycker, en ”kristen skola med nära anknytning 

till kyrkan och grundad på Luthers katekes. Denna värdegrund skulle genomsyra alla skolämnen 

liksom hela skolvardagen”5. Med andra ord så hade den svenska skolan en stark kristen prägel, 

men det var inte kristendomen i allmänhet som förespråkades utan den Luthersk protestantiska 

grenen av kristendomens familjeträd. 

Men år 1919 sköntes nytt ljus i horisonten och den Lutherska protestantismen skulle, om inte 

tappa sitt grepp, få ett svagare grepp kring den svenska skolan. För i och med skolreformen skulle 

den svenska skolan få en evangelisk-konfessionell inriktning. Olivestam behandlar även detta när 

han skriver att ”1919 års skolreform medförde att skolan omformades till en evangelisk-

konfessionell breddad kristen skola. Dess värdegrund var bestämd av en etisk tolkning av bibeln 

– Mose bud och Jesu bergspredikan”6. Skolan hade alltså även fortsättningsvis en stark kristen 

prägel, fast i en vidare mening när man nu lämnat katekesen och istället vände sig emot bibeln 

och dess etiska budskap. Vilket kom att bli kristendomsundervisningens huvudsakliga syfte.7

I princip behöll den svenska skolan samma bäring fram till att den nya läroplanen först såg dager 

år 1962. Skolan behöll sin evangelisk-lutherska inriktning där bibeln och dess etik stod i centrum. 

Syftet med denna undervisning tycker jag forskaren Karin Borevi belyser bra, när hon skriver 

att i stort sett ända fram till 1960-talet var den evangelisk-lutherska tron den uttalade värdegrunden 

för den svenska skolan. Den fostran till kristen tro och etik som skolan skulle ge medborgarna, 

betraktades som ett omistligt värde för samhällets sammanhållning och för de enskilda individernas 

väl och ve. 8

Det handlade alltså inte om undervisning i sin rätta bemärkelse, utan om en fostran in i kristen tro 

och etik inte en undervisning om den kristna tron och etiken. Denna ide kan knytas, vilket Borevi 

gör, till nationsbyggande där en homogen population underlättar samhällets sammanhållning. 

                                               
4 Algotsson, Karl-Göran, Från katekestvång till religionsfrihet – debatten om religionsundervisning i skolan under 1900-talet, Uppsala 1975, s. 510. 

5 Olivestam, Carl Eber, ”Skolan och religionsfriheten”, i Hultman, Jan (red.), Religionsfrihet – Om jämlikheten i ett mångkulturellt samhälle, Stockholm 1994, s. 67.

6 Olivestam (1994), s. 67.

7 Algotsson (1975), s. 510. 

8 Borevi, Karin, ”Religion i skolan”, i Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar (red.), Religionsfrihet i Sverige – Om möjligheten att leva som troende, Lund 1997, s. 40.
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Märk väl att jag skrev att den svenska skolan ”i princip” behöll samma bäring. Under 40 –och 50-

talet rådde det hätska diskussioner om religionens plats i såväl skolan som samhället. Detta 

mynnade ut i 1951 års nya lag om religionsfrihet, vilken dock lämnade skolans värld orörd.9 Och 

Olivestam ger en förklaring till varför skolan lämnades orörd, när han skriver att ”kristendomens 

ställning förblev […] oförändrad under det följande årtiondet på grund av regeringssamverkan 

mellan socialdemokraterna, som hyllade en religiöst neutral stat, och bondeförbundet, som ännu 

höll fast vid en religiöst präglad stat”10. Men under 1960-talet var socialdemokraterna i ensam 

regeringsställning och den konfessionslösa skolan som följde med 1962 års läroplan var, i varje 

fall på pappret, en realitet.11

Men vad innebar denna nya skola? Tanken om fostran försvagades och istället introducerades 

”nya” begrepp såsom objektivitet och vetenskaplighet. Undervisningen skulle nu vara religiöst 

neutral.12 Med objektiviteten följde att det bara blev faktaförmedling som var acceptabel, en 

konfessionell undervisning var inte längre önskvärd så tidigare inslag såsom morgonbön fick nu 

lämna plats för vetenskapligheten.13

Vidare så fick religionsvetenskapen samma status som de andra orienteringsämnena och 

”[d]ärmed var den princip fastställd som fortfarande gäller, att skolan ska vara konfessionellt 

neutral”14.

I ovanstående framställning har jag stannat vid år 1962 då den nya läroplanen för grundskolan 

framställdes. Jag vill även påpeka att jag gav 40 –och 50-talets debatt mindre utrymme än vad den 

kanske förtjänar. Dock så är det, i min mening, själva övergången från den fostrande skolan till 

den konfessionslösa skolan som är intressant och av relevans i denna framställning.

                                               
9 Olivestam (1994), s. 70-71.

10 Olivestam (1994), s. 70-71.

11 Olivestam(1994), s. 70-71.

12 Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar, ”Religionsfrihet och religiös mångfald”, i Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar (red.), Religionsfrihet i Sverige – Om möjligheten att leva som troende, Lund 

1997, s. 15. 

13 Olivestam (1994), s. 71.

14 Karlsson & Svanberg (1997), s. 49.
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Teori och metod

Metod

I följande undersökning kommer jag att använda mig av en diskursanalys, dessvärre är begreppet 

urvattnat och det synes mig som att det har lika många definitioner som användare. Denna 

”problematik” är välkänd och behandlas även av andra, exempelvis så skriver redaktörerna Göran 

Bergström och Kristina Boréus i boken Textens mening och makt att de ”vill […] poängtera 

diskursanalysens mångvetenskapliga karaktär. Att den förekommer i många discipliner medför i 

åtminstone ett avseende problem: olika ämnesföreträdare menar något olika med 

´diskursanalys´”15. För att ge ytterligare ett exempel, på ”problematiken”, så skriver den norske 

författaren Torjer A. Olsen i boken Metode i religionsvitenskap att diskursbegreppet ”har etter hvert 

blitt et vidt och töyelig begrep. Grunnen er at det brukes i mange sammenhenger og dras i mange 

retningar betydningsmessig”16 samt att diskursanalysen ”på ingen måte et enhetlig system, ei 

heller er det en enhetlig teori eller metode”17. Men denna ”problematik” är även en styrka, då den 

enskilde forskaren har möjligheten att nyttja sig av den definition som passar honom/henne bäst 

samt att utveckla den efter sitt eget tycke. Med det sagt så bör det, i min mening, vara givande att 

konstatera vad jag menar med begreppet diskursanalys. 

I det senaste citatet konstaterar Olsen att diskursanalysen inte är någon enhetlig teori eller metod, 

den kan användas metodologiskt, teoretiskt eller ha inslag av de båda inriktningarna. Jag kommer 

främst att använda mig av diskursanalysen som en metod, för att synliggöra vilka normer som är 

rådande i mitt källmaterial. En diskurs kan ses som ett system som skänker legitimitet till vissa 

idéer men inte andra och avgör vilka som får uttala sig med auktoritet.18 Så metodologiskt kan en 

diskursanalys avslöja vilka idéer och normer som primeras inom en diskurs, eller för att använda 

Begström och Boréus ord så är ”diskursanalysen ointresserad av aktörer och vilka bakomliggande 

motiv som kan begripliggöra aktörernas handlingar. Det viktiga är vilka tvingande normer som 

diskursen skapar”19. Det relevanta är alltså de ”normer som diskursen skapar”, vilket gör 

                                               
15 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, ”Diskursanalys”, i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund 

2005, s. 306.

16 Olsen, Torjer A., ”diskursanalyse i religionsvitenskapen”, i Kraft, Siv Ellen & Natvig, Richard J. (red.), Metode i religionsvitenskap, Oslo 2006, s. 51.

17 Olsen (2006), s. 69.

18 Bergström & Boréus (2005), s. 309.

19 Bergström & Boréus (2005), s. 328.
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diskursanalysen exemplarisk utifrån mitt syfte att undersöka ifall kristendomen behöll sin 

normerande status inom skolan. 

Men hur går jag tillväga rent praktiskt? Jag kommer att utgå ifrån begreppen flerstämmighet, 

monologisering och hegemoni. Med flerstämmighet menar jag att varje diskurs består av flera olika 

motstridiga röster och jag har lånat begreppet av Olsen.20 Och i förhållande till flerstämmigheten 

finns en motkraft i form av monologisering, en röst som strävar efter eller har en högre stämma 

än de andra och aspirerar på att få tala för dem alla. Olsen skriver att mot 

den fullstendige flerstemmigheten står en annen mekanisme som söker enstemmighet. Monologisering 

innebärer at sjöl om mange stemmer er hörbare i en diskurs, er det noen stemmer som har mer å si. 

Noen stemmer snakker höyere enn andre og söker å oppnå at andre stemmer holdes både lave och 

tause. […] Den monologiske stemmene eksisterer i enhver sammenhang der en eller annen form av 

hegemoni råder. De söker å väre gruppas eller tekstens egentlige og autoritative stemme, samt å 

marginalisere andre stemmer. Metodisk sett betyr dette at de monologiske stemmene er lettest å 

höre.21

Monologisering är, med andra ord, den normerande idéen inom en diskurs, den rådande 

hegemonin. Och metodologiskt är den, enligt Olsen, lättast att finna. 

I min analys kommer jag att försöka lyfta fram liknande textpassager för att lokalisera och 

illustrera denna monologiserande stämma. Genom att framhäva samtycket inom diskursen finner 

man, i min mening, enstämmigheten. Självklart kommer jag även att belysa flerstämmigheten, 

men det är de liknande tankarna som skänker legitimitet till varandra som är av intresse då det är 

de som strävar efter att vara diskursens normerande röst. Det är de som avgör vad som är ”rätt” 

och ”fel”, de besitter makten. Och makt är, vilket Bergström och Boréus så väl uttrycker, vad 

diskurser ”handlar om […]. Diskursen har vissa implikationer: den rekommenderar vissa 

handlingar och en viss praktik”22. Och det är dessa rekommendationer jag kommer att försöka 

finna.

                                               
20 Olsen (2006), s. 60.

21 Olsen (2006), s. 62.

22 Bergström & Boréus (2005), s. 328.
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Teori

Teoretiskt kommer jag att utgå från den välrenommerade samt omdiskuterade professorn 

Edward Saids bok Orientalism. Dock så kommer jag inte att nyttja mig av verkets hela teoretiska 

modell, utan enbart utgå utifrån det jag vill kalla negativt identitetsskapande. Enligt Said så präglas det 

mänskliga sinnet av ett dikotomiskt tänkande där ett ”jag” eller ”vi” oftast, eller alltid, skapas i 

förhållande till en motpol. Detta, menar Said, är ingen ny företeelse och han skriver att det 

förefaller […] alltså som om både moderna och primitiva samhällen definierar en del av sin identitet 

negativt. En atenare från femte århundradet före Kristus kände sig troligen lika mycket som icke-

barbar som han kände sig som atenare. De geografiska gränserna följer de sociala, etniska och 

kulturella på ett sätt som man kan vänta sig. 23

Med andra ord så skapas ett ”vi” genom konstruerandet av ett ”dom”, där ”dom” representerar 

vad ”vi” inte är utifrån allehanda perspektiv såsom geografi, etnicitet, kultur, religion etc. 

Anledningen till att jag skrivit konstruerandet av ett ”dom” beror på att denna motpolsbeskrivning 

oftast inte är empiriskt grundad, men icke desto mindre så gör sådana kunskaper ofta anspråk på 

att ha en objektiv bakgrund. Said menar att en godtycklighet råder i skapandet av ett ”dem”, han 

skriver att han ”använder begreppet ´godtyckliga´ därför att den tänkta geografin av typen ´vårt 

land – barbarernas land´ inte behöver betyda att barbarerna erkänner den uppdelningen [eller för 

den delen kategoriseringen som barbarer, min anm.]”24. Det samma gäller i en uppdelning

utifrån exempelvis religion eller kultur, ”de andra” får ingen egen röst utan ges en genom ”vi:et”. 

Detta skapande har även ytterligare en funktion, nämligen att kontrollera det okända och rädslan 

för det okända genom att ge det en röst över vilken ”vi:et” styr. Och att göra detta, enligt Said, 

”är en rätt som inte tillkommer en marionettspelare utan en verklig skapare vars livgivande kraft 

representerar, levandegör och formar det annars tysta och farliga rummet utanför de kända 

gränserna”25. Så, för att sammanfatta, skapandet av ett ”vi” och ”dom” har två syften; för det 

första är det ett sätt att konstruera en självbild genom att polemisera sig mot något annat och 

slutligen är det ett sätt att hantera rädslan för det okända. 

                                               
23 Said, Edward W., Orientalism, Stockholm 2008, s. 131.

24 Said (2008), s. 131.

25 Said (2008), s. 134.
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I ljuset av denna teori vill jag formulera en tes angående kristendomens representation i 

undervisningsmaterialet. Jag tror att kristendomen var det ”vi” utifrån vilket ”de andra”

religionerna presenterades och vidare så tror jag att detta kommer att skönjas i språket. Det kan 

till synes vara oskyldigt med formuleringar som ”vi”, ”våra”, ”dem” och ”deras”, men de är de 

facto fingervisare till vad som anses som normalitet. Och jag tror att ett sådant språkbruk 

kommer vara närvarande i mitt källmaterial. 

Forskningsläge

Typen av skolboksanalys som jag ämnar göra i denna uppsats synes, enligt de efterforskningar jag 

gjort, inte vara allt för vanligt förekommande i forskarvärlden. Litteraturen om skolböcker är 

knapp och litteraturen om normerande företeelser inom religionskunskapsböcker är om än 

torftigare. Dock så har forskaren Kjell Härenstam skrivit ett verk som är av stort intresse för min 

uppsats. I boken Skolboks-islam – Analys av bilden av islam i läroböckerna i religionskunskap undersöker 

han, som titeln avslöjar, hur islam illustrerades i undervisningslitteraturen. Närmare bestämt, 

skriver han, så är det ”som intresserar mig i denna undersökning […] inte frågan om hur ofta eller 

hur mycket av islam behandlas i läromedlen i kvantitativ mening, utan en kvalitativ menad fråga: 

Hur framställer de undersökta böckerna islam?”26. 

Härenstam undersöker fyra olika perioder, nämligen åren fram till 1962, från år 1962 fram till 

1969, från år 1969 till 1980 och slutligen läromedel år 1990.27 Som den observanta läsaren har 

noterat så sammanfaller min undersökningsperiod med en av Härenstams och det är den som jag 

ämnar presentera. Härenstam har försökt att använda sig av böcker som var relativt vanligt 

förekommande men han har inte, vilket han skriver, sökt någon ”slags total representativitet när 

det gäller analyserade läromedel. Utmärkande för de böcker som analyserats är dock, att de har 

använts och används i den svenska skolan. Jag har genomgående valt böcker som enligt förlagen har 

relativt stor representativitet”28.

Vad kom Härenstam då fram till? Huvudsakligen presenterade böckerna kunskaper om vad som 

skiljde ”oss” från ”dem”.29 Härenstam sammanfattade det hela med att skriva att om ”man grovt 

skulle generalisera över dessa äldre läromedel, så är den kunskap de ger om islam i huvudsak en 

                                               
26 Härenstam (1993), s. 89.

27 Härenstam (1993), s. III-IV.

28 Härenstam (1993), s. 89.

29 Härenstam (1993), s. 264.
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etikettering av en religiös grupp och en klassificering av vad som utmärker denna grupp i 

förhållande till andra, m.a.o. vad som skiljer oss från dem”30. Islam och muslimer presenterades 

alltså som de andra, de som skiljer sig från oss. Det jag finner intressant är att Härenstam inte 

preciserar vilka ”oss” är, konstituerades ”oss:et” utifrån kristendomen, nationalitet eller etnicitet? 

Det framgår inte men det är något jag ämnar undersöka, då det sammanfaller med mitt syfte och 

tes. Härenstam konstaterar att islam får representera det andra, men jag vill finna ”oss:et” utifrån 

vilket de andra konstrueras.

Även bildmaterialet är, enligt Härenstam, starkt dikotomiskt präglat och han skriver att skillnaden 

”vi/dem framhävs särskilt av böckernas bildmaterial […] Ingenstans vare sig i text eller bild 

möter oss något som på något sätt ger en föreställning om muslimerna som ´vanliga människor´ 

lika oss själva”31. Jag hade inte planerat att göra en fullskalig bildanalys, men jag tänker ändå ägna 

bildmaterialet lite intresse för att se om man där kan finna ett ”oss”. Då de, enligt Härenstam, så 

tydligt illustrerar en uppdelning.

Ytterliggare en läroboksanalys som är av intresse för mig är Torvald Olssons doktorsavhandling 

vid teologiska fakultetet i lund, Folkökning, fattigdom, religion – Objektivitetsproblem i högstadiets 

läromedel 1960-1985 med särskild inriktning på Indien och U-landsbilden. Ett huvudsyfte med boken är 

att ur ett filosofiskt och begreppsanalytiskt perspektiv diskutera objektivitetsproblemet.32 Men det 

är främst den filosofiska analysen som är av intresse för mig, vilket förklaras när han skriver att 

den

filosofiska analysen avser emellertid utgå från en konkret läromedelsanalys, och att utföra denna blir 

därför en andra men ändå viktig målsättning. I denna avhandling har den konkreta 

objektivitetsanalysen begränsats till u-landsbilden i läromedel för grundskolans högstadium.33

Avhandlingen är avgränsad till indiskt ”samhälle, religion (hinduism) och kultur”34, vilket kan 

tyckas vara underförstått i titeln. Vidare så omfattar hans urval ”61 läroböcker som publicerats 

under perioden 1956-1984. Tyngdpunkten i analysen av skolböcker har lagts på läromedelssystem 

som sedan början av 1970-talet har sålt bäst på läroboksmarknaden i de samhällsorienterade 

                                               
30 Härenstam (1993), s. 272.

31 Härenstam (1993), s. 127.

32 Olsson, Torvald, Folkökning, fattigdom, religion – Objektivitetsproblem i högstadiets läromedel 1960-1985 med särskild inriktning på Indien och U-landsbilden, Löberöd 1988, s. 18.

33 Olsson (1988), s. 18.

34 Olsson (1988), s. 19. 
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ämnena”35. Så Olssons undersökningsperiod överlappar, till viss del, min men han utgår från ett 

bredare källmaterial, nämligen böckerna från de ”samhällsorienterade ämnena”. 

Olsson presenterar, för mig, inga intressanta resultat för perioden 1962 till 1969. Dock så skriver 

han att böckerna från 1972, alltså strax efter min undersökningsperiod, när de behandlar kornas 

status i Indien visar på ett etnocentriskt perspektiv.36 Jag finner detta intressant och speciellt i 

anslutning till Härenstam. Han visar på ”de andra” utan att tydliggöra vilka ”oss” är medan 

Olsson visar på ett ”oss” utifrån en etnocentrism. Kommer denna etnocentrism även vara central 

i mitt källmaterial, eller konstrueras ”oss:et” utifrån kristendomen som jag formulerat i min tes?

Den sista boken jag valt att behandla i min avhandling är Stéphane Bruchfelds bok Öga för öga, 

tand för tand…” – en granskning av svenska läromedel i historia, religion och samhällskunskap för högstadiet 

och gymnasiet om judendom, judisk historia och Förintelsen. Bruchfeld var, vid textens uppkomst, 

doktorand i idéhistoria och skrev den som en del av Svenska Kommittén Mot Antisemitism 

analys av judendomens behandlig i svenska läromedel.37

Hon skriver att särskilt intressant med undersökningen är att ”studera om fördomar, myter och 

missförstånd om minoriteter och främmande grupper förekommer i undervisningsmaterialet”38

och 

hur och i vilken omfattning antisemitism, Förintelsen, nazism m.fl. närbesläktade frågor behandlas 

korrekt och tillräckligt, liksom hur och i vilken utsträckning förekommande brister återger eller kan 

bidra till att understödja eller reproducera antisemitisk eller rasistiskt färgade uppfattningar.39

I sin undersökning analyserar hon 17 böcker i högstadiet respektive gymnasiet i ämnena religion, 

historia och samhällskunskap från åren 1981 till 1995.40 Hon motiverar inte sin avgränsning vare 

sig när det gäller undersökningsmaterial eller undersökningsperiod, dock så antar jag att hon vill 

undersöka aktuell undervisningslitteratur.

                                               
35 Olsson (1988), s. 32.

36 Olsson (1988), s. 156.

37 Bruchfeld, Stéphane, ”Öga gör öga, tand för tand…” – en granskning av svenska läromedel i historia, religion och samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet om judendom, judisk historia och Förintelsen, 

Stockholm 1996, s. 5.

38 Bruchfeld (1996), s. 5.

39 Bruchfeld (1996), s. 5.

40 Bruchfeld (1996), s. 3-4.
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Sammanfattningsvis så tycker hon att böckerna ger en rättvisande bild utav judendomen, men 

med den brasklappen att det finns en del feltolkningar i religionsböckerna som grundar sig på en 

äldre kristen tolkningstradition.41 Denna brist finner hon så allvarlig att hon, i sin 

rekommendation för framtida böcker, skriver att i ”religionsämnet bör en större medvetenhet om 

den kristna tolkningstraditionen betydelse för synen på judendomen skapas, liksom de 

missförstånd och feltolkningar som den lett till”42. Detta finner jag intressant då det tyder på att 

judendomen i viss mån förstås utifrån kristendomen, kristendomen blir då normerande även om 

detta inte är något Bruchfeld behandlar. Och sådana tendenser kommer jag att söka efter i mitt 

eget källmaterial och se om de där framstår om än tydligare.

Källor och källkritik

Min strävan var att finna ett källmaterial som var tillräckligen allmänt utbrett i den svenska 

grundskolan mellan åren 1962 till 1969, för att kunna göra generaliseringar utifrån. Det kan vara 

ett långrandigt och tidskrävande arbete att ta reda på vilken litteratur som var mest frekvent 

använd, då man måste vända sig till förlag som inte alltid vill ge ut sina försäljningssiffror. Så jag 

lättade på min arbetsbörda genom att använda samma källmaterial som Kjell Härenstam, vem jag 

tidigare har presenterat.

Om sitt urval skriver Härenstam att utmärkande ”för de böcker som analyserats är dock, att de 

har använts och används i den svenska skolan. Jag har genomgående valt böcker som enligt förlagen 

har relativt stor representativitet”43. Vidare så skriver Härenstam att han ”har för övrigt valt böcker 

som av lärare på nämnda stadier och metodiklärare sagts mig ha varit relativt vanliga”44. 

Härenstam har alltså använt sig av ett material som både enligt förlagen så väl som skolan ansetts 

haft en relativt stor representativt. Relativitet, brukar i min mening vara ett ganska vanskligt 

begrepp då det är väldigt subjektivt, vilket ligger i dess natur. Dock så har två fristående 

uppgiftsgivare, förlagen samt skolpersonal, i detta fall uppgivit att böckerna var relativt väl 

använda. Varpå jag vågar påstå att dessa källor är lämpliga att generalisera utifrån.

                                               
41 Bruchfeld (1996), s. 32-33.

42 Bruchfeld (1996), s. 33.

43 Härenstam (1993), s. 89.

44 Härenstam (1993), s. 90.
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Av Härenstams material har jag valt att använda mig av fem böcker som nått marknaden inom ett 

tidsspann på sex år, nämligen mellan åren 1961 till 1967. Av dessa var det bara en bok som 

släpptes innan själva undersökningsperioden och det var Lennart Sellbergs bok Kristendomen –

Lärobok i kristendomskunskap för folk- och enhetsskola: årskurs 4-6. Att boken är släppt före 

undersökningsperioden ser jag inte som ett problem då jag ämnar att undersöka om 

kristendomen fortsatte att vara normerande, efter införandet av 1962 års läroplan. Jag har alltså 

inte uttryckt att det är litteratur släppt efter år 1962 som jag skall undersöka, utan min analys riktar 

sig mot använd litteratur efter år 1962. Vidare, vilket kommer att framgå, så skiljer sig inte Sellberg 

från sina senare kollegor i sitt sätt att skriva och formulera sig om olika religioner. Varpå det går 

att påstå att författarna befinner sig inom samma diskurs, trots att Sellbergs bok släpptes innan 

den nya läroplanen.

Jag nämnde tidigare att jag använt mig av fem böcker av Härenstams material, att jag formulerade 

mig på detta sätt beror på att Härenstam även använde sig av en sjätte bok som jag valt att 

utlämna. Orsaken till detta är främst inte dess ålder, den är nämligen tryckt år 1946, utan att den i 

så mångt och mycket skiljer sig från de andra böckerna. Den är skriven på ett ”svårare” språk, har 

en annorlunda uppbyggnad samt skiljer sig i sin beskrivning av de olika religionerna. Dessa olika 

parametrar bidrar till att jag inte vill placera boken i samma sammanhang som de andra verken, 

varav jag valt att inte ha med den i min undersökning. Då den så tydligt är uppsprungen i ett 

annat kontext.

Så utifrån de skäl jag ovan gett ter sig materialet lämpligt utifrån mitt syfte och jag ser inga vidare 

problem med dess användning, än de jag redan diskuterat. Böckernas författare, namn och 

utgivningsår kommer att presenteras i undersökningen. 
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Undersökning

Som det framgick i kapitlet källor och källkritik kommer jag i nedanstående text att analysera och 

redogöra för fem böcker. Jag har valt att presentera verken i storleksordning och med det menar 

jag att jag sorterat dem efter hur utförlig min analys blivit av varje enskild bok. Orsaken till detta 

förfarande är att jag, vilket jag påpekade i avsnittet teori och metod, söker efter mönster och likheter. 

Varpå det blir lättare för läsaren att följa mina tankegångar ifall han eller hon får börja med att 

läsa de mer utförligare delarna. 

Böckerna kunde även ha presenterats i en kronologisk eller alfabetisk ordning, dock så tror jag 

inte att den ”röda tråden” då hade varit lika lätt att finna. Varav jag valde att utgå från den tidigare 

nämnda uppdelningen. 

En sista anmärkning som jag vill göra, innan undersökningen tar sin början, är en kortare 

redogörelse för källornas uppbyggnad. Böckerna är väldigt lika, på gränsen till identiska, i sin 

struktur. De inleds alla med ett historiskt avsnitt där den kontext som kristendomen växte fram 

ur presenteras och avslutas alltid med ett kortare kapitel där icke-kristna religioner framställs. 

Däremellan står det att läsa om, men i varierande ordning, kristendomens historia från Jesu 

födelse tills idag, kristendomens framväxt i Sverige och slutligen olika bibliska textpassager som 

oftast verkar vara utvalda för sina etiska budskap. Vidare så varierar böckerna i storlek, de är allt 

från 80 sidor till 428.

Sundberg, Karl Josef, Kristendomsboken – grundskolan. Årskurs 4-6, 

Stockholm 1964.

”Vår” kristendom 

Karl Josef Sundbergs bok, kristendomsboken, är uppbyggd efter den struktur som jag ovan 

redogjort för. I hans verk finns det tydliga mönster som även står att finna i de andra böckerna, 

och blir därmed tecken på en monologiserande stämma. En sådan tendens i Sundbergs bok är att 

författaren försöker förankra en kristen gemenskapskänsla genom användandet av begreppet ”vi” 

och olika former av ordet ”vår”. Detta språkbruk är inte neutralt då det enbart appliceras på 

kristendomen och inte på någon annan religion, judendomen används exempelvis ofta som en 

motpart till detta kristna ”vi” vilket jag senare kommer att behandla. 
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Det ovan nämnda språkbruket är genomgående och används i alla sammanhang och som ett 

inledande exempel vill jag presentera ett citat angående högmässan. Där står det att en viss 

”psalm används ibland i vår högmässa som syndabekännelse. Den finns alltså i psalmboken. Slå 

upp den där”45. I detta citat står det ”vår högmässa” och inte den kristna högmässan vilket, enligt 

mig, både förutsätter såväl förespråkar att läsaren är och skall vara en del av den kristna 

gemenskapen. Dock så kan ju ”vår högmässa” även tolkas som vår svenska högmässa och 

därmed få en nationell prägel, där ett svenskt ”vi” istället för ett kristet förespråkas. Men jag tror, 

utifrån andra textpassager, att det skulle vara en felaktig tolkning. Exempelvis så skriver Sundberg 

vid ett annat tillfälle angående högmässan att den ”medeltida mässan var lik den högmässa vi nu 

firar. Slå därför ordningen för högmässa med nattvard”46. Här behandlas alltså inte bara ”vår 

högmässa” utan ”den högmässa vi nu firar”. Med andra ord så är det ett kristet ”vi” och 

högmässa som presenteras och inte ett svenskt, då det andra citatet konstaterar att högmässan är 

något ”vi” firar och inte bara något vi har i Sverige. Ytterligare ett exempel på att det är det 

kristna som åsyftas, vid talet om högmässan, står att finna i ett tredje citat. Där skriver Sundberg 

att i ” vår högmässa finns en syndabekännelse, som börjar med orden ´jag fattig syndig 

människa´. Den är skriven av Olaus Petri. Slå upp den och läs den”47. Återigen presenteras 

högmässan som ”vår” och i det här fallet är citatet även förmedlande då läsaren uppmanas att läsa 

upp syndabekännelsen. Detta citat skulle visserligen enbart kunna vara informativt, men i ljuset 

från det tidigare citatet tycker jag att det står klart att det är förespråkande. Det befinner sig alltså 

framförallt i en kristen kontext och inte i ett svenskt. 

Även kyrkorna behandlas på ett liknande sätt när de beskrivs som våra. Exempelvis så skriver 

Sundberg att denna ”text läses i våra kyrkor på fastlagssöndagen. Slå upp den dagen i 

Evangelieboken och sök där reda på texten”48. Och i en annan sektion av boken så uppmanar 

han läsaren att fråga ”prästen i din församling, om kyrkan där du bor har namn efter någon helig 

person i bibeln eller kyrkohistorien. Då kanske du får veta, att även din kyrka har namn efter 

Petrus eller någon annan person ur kyrkohistorien”49. I citaten möter vi, läsare, formuleringar 

som ”våra kyrkor” och ”din kyrka”, men precis som med högmässan är det svårt att veta om det 

är våra svenska kyrkor eller våra kristna kyrkor som anspelas. Visserligen står det i det andra 

citatet att du skall fråga prästen i ”din församling”, men detta behöver i min mening inte ha 
                                               
45 Sundberg, Karl Josef, Kristendomsboken – grundskolan. Årskurs 4-6, Stockholm 1964, s. 175.

46 Sundberg (1964), s. 138.

47 Sundberg (1964), s. 272.

48 Sundberg (1964), s. 239.

49 Sundberg (1964), s. 96.
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någon djupare betydelse då alla vid födseln tillskrivs en församling. Vad som däremot är av en 

vidare betydelse och återigen understryker att det är ett kristet ”vi” och inte ett svenskt som 

presenteras är det som framgår i följande citat. I det första citatet frågar sig Sundberg på ”vilket 

sätt kan vi bekänna Kristus? När en församling bygger en kyrka, så är redan byggandet en 

bekännelse till Kristus. Så är det också, när vi går till gudstjänst i kyrkan. Att styra sina steg dit är 

en bekännelse till honom”50. Här är det inte en fråga om ”vi” går till gudstjänst eller en 

beskrivning av när de kristna går till gudstjänst, utan ett konstaterande att ”när vi går till 

gudstjänst” så är det en bekännelse av ”vår” kristna Gud. Så citatet beskriver inte bara ett kristet 

”vi” utan är även förespråkande, vilket tydliggörs till det yttersta med den inledande frågan om 

”på vilket sätt kan vi bekänna Kristus?”. Även det andra citatet tydliggör att det är ett kristet ”vi” 

som proklameras när Sundberg skriver att ”Vi söker göra våra kyrkor så vackra som möjligt. Vi 

förser dem med skatter och prydnader. Allt detta vackra skall påminna oss om att himmelriket är 

vår dyrbaraste skatt”51. Än en gång så är det ”våra kyrkor” som behandlas och de beskrivs inte 

som vårt gemensamma arkitektoniska arv, utan som ”våra kyrkor” vilka ”skall påminna oss om 

att himmelriket är vår dyrbaraste skatt”. Med andra ord så befinner sig texten fortfarande i en 

kristen kontext där ett kristet vi förmedlas.

Som jag nämnde inledningsvis i detta kapitel så är användandet av ”vi” och ”våra” vitt utbrett i 

hela boken och jag tänkte tillhandage några avslutande exempel innan jag sammanfattar detta 

avsnitt. Jag har redan behandlat högmässan och kyrkor och avslutar med kristna texter, som 

beskrivs som ”våra”. Sundberg skriver, angående de förkristna som inväntade en frälsare, att vi 

”har namnet på några av de som väntade i vår bibel. En man, som väntade på Messias, omtalas i 

Luk. 2 : 36”52. Här är det återigen ett kristet ”vi” som gestaltas. Citatet är tydligt exkluderande då 

andra trosbekännare än kristna får svårt att känna sig adresserade då författaren pratar om ”vår 

bibel”. Att bibeln är något ”vi” har gemensamt framgår även på andra ställen, exempelvis när 

Sundberg behandlar ”våra” högtider. Han skriver att våra ”stora högtider är jul, påsk och pingst. 

Av dessa omtalas bara påsk och pingst i vår bibel”53. Återigen så möter läsaren ”vår bibel”, vad 

han/hon ytterliggare stöter på är att ”våra stora högtider är jul, påsk och pingst”. Så än en gång så 

inkluderar ”vi” enbart de kristna då det är de kristna som firar jul, påsk och pingst. 

                                               
50 Sundberg (1964), s. 205.

51 Sundberg (1964), s. 34.

52 Sundberg (1964), s. 28.

53 Sundberg (1964), s. 85.
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Även andra textpassager förtydligar detta kristna ”vi”, bland några ett där Sundberg uppmanar 

läsaren att läsa ”psalm 529:1 i vår psalmbok och tänk efter vad den handlar om”54 och ett där han 

påpekar att hur ”de första kristna hade det, får vi veta i den bok i vårt Nya testamente, som heter 

Apostlagärningarna”55. 

Sammanfattningsvis så har jag i denna bok där Härenstam, som jag presenterade i 

forskningsläget, fann ett muslimskt ”dem” funnit ett kristet ”vi”. Härenstam konstaterade inte i 

sin bok vad som utgjorde ”oss:et” utifrån vilket det muslimska framställdes som ”det andra”. Jag, 

å andra sidan, har upptäckt att ”oss:et” konstituerades av kristendomen. Detta resultat skiljer sig 

från Olssons som i sin skolboksanalys fann tecken på att ”oss:et” grundades på etnocentrism.

”De andra” religionerna

Religion, utöver kristendomen, behandlades väldigt sparsamt i denna bok. Av de 428 sidor som 

utgör denna bok behandlar bara 15 det som författaren har valt att kalla ”främmande 

religioner”.56 Och namnet i sig själv är, i min mening, väldigt talande. För ur vilken position är 

religionerna främmande? Jo, ur den kristna. Ytterliggare en intressant aspekt är att av dessa 15 

sidor så behandlades inte judendomen på en enda, judendomen presenterades istället i de 

historiska kapitlen om kristendomen för att ge en överblick över den kontext som kristendomen 

växte fram ur. Detta fick till följd att judendomen framställdes i ett dåtida tempus, varav den inte 

framstår som aktuell idag. Exempelvis så skrev Sundberg att ”synagoga. Det var namnet på den 

byggnad, där man firade gudstjänst”57. Synagogan var den plats ”man” firade gudstjänst på, det 

framgår inte att ”man” fortfarande gör det. Utöver tempus är det även intressant att Sundberg 

inte längre använder sig av ”vi” utan av ”man”. Vidare så skrev han att den ”största högtiden var 

påsken, som firades på våren under sju dagar”58 och att de ”båda andra stora högtiderna var 

pingst och lövhyddohögtiden”59. Återigen beskrivs judendomen, eller snarare dess högtider, i 

imperfekt. Vad som är om än intressantare är att Sundberg i anknytning till detta skriver att redan 

”före Kristus firades alltså tre högtider. Vilka av dessa firar vi nu?”60. Här presenteras inte bara 

judendomen som något historiskt utan jämförs även med kristendomen i frågan ”vilka av dessa 

firar vi nu?”. Vidare ser vi här ett tecken på negativt identitetsskapande, det kristna ”vi:et” 
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förstärks genom påpekandet av att ”de” firade något annat än vad ”vi” firar. Judendomen hamnar 

alltså utanför det kristna ”vi:et” och blir det annorlunda. Detta förstärks ytterliggare när Sundberg 

ger en ordförklaring till osyrat bröd, vilket han påpekade att judarna åt under påsk. Han skrev att 

”Osyrat bröd: Ojäst bröd. Det var alltså samma slags tunna bröd, som används i våra kyrkor vid 

firandet av den heliga nattvarden”61. Brödet ”var” detsamma som ”används” i ”våra kyrkor”. 

Judendomen presenterades alltså återigen i imperfekt medan kristendomen framställs i presens, 

vidare så blir judendomen något annat utanför det kristna ”oss:et”.

Även när Sundberg behandlar andra ämnen framstår judendomen som något förlegat och 

annorlunda. Angående heliga texter så skriver han att ”Jesu bibel var inte så stor som vår. Det 

fanns inte så många böcker i den. Nya testamentet fanns inte med. Jesu bibel bestod bara av vad 

vi nu kallar Gamla testamentet”62. Här beskriv alltså judarnas heliga text Tanach som ”Jesu 

bibel”, vilket är intressant då det tyder på en kristen förståelse utav judendomen. Och en sådan 

förståelse, menade Bruchfeld som jag presenterade i forskningsläget, finns även i dagens 

undervisningslitteratur. Vidare så framställs Tanach i imperfekt med orden ”var” och ”bestod” 

och som något annorlunda än det kristna med konstaterandet att den utgör ”vad vi nu kallar 

gamla testamentet”. ”Vi” är återigen något kristet medan judendomen får representera något 

förlegat och annorlunda. Ytterliggare ett exempel i samma tema får vi som läsare när Sundberg 

uppmanar oss att jämföra ”Jesu psalmbok och vår psalmbok och ta reda på, i vilken antalet 

psalmer är störst!”63. ”Jesu psalmbok”, alltså den judiska psaltaren är något annorlunda än ”vår 

psalmbok”, ”vi:et” är kristet och skiljer sig från judendomen. 

De femton sidor som behandlar ”främmande religioner” intresserade sig främst för Buddhism 

och Islam. Materialet är inte tillräckligt rikt för att dra några större slutsatser. Dock så var det en 

mening som fångade mitt intresse. I sin behandling av profeten Muhammed och Buddha så 

skriver Sundberg att dessa ”båda män har fått en oräknelig skara lärjungar i olika delar av världen. 

Vi kallar dem buddister och muhammedaner”64. Vad jag finner intressant med denna mening är 

att formuleringen ”vi kallar dem”. Här får muslimer och buddhister på ett tydligt sätt representera 

”dem” som inte är som ”vi”. Visserligen är det inte tydligt i detta sammanhang vilka som utgör 

”vi”, men jag finner det säkert att förmoda utifrån de tidigare citaten att det är ett kristet ”vi” som 

presenteras. Det är ytterliggare ett exempel på negativt identitetsskapande. I citatet framgå det 
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inte vilka ”vi” är, men genom en negation blir det tydligt att ”vi” inte är muslimer eller 

buddhister.

Sammanfattningsvis så presenteras judendomen som något förlegat och annorlunda, tillsammans 

med övriga ”främmande religioner”, i förhållande till kristendomen. Detta stämmer överens med 

min inledande tes om att kristendomen skulle utgöra det ”vi” utifrån vilket andra religioner skulle 

presenteras.

Den förespråkade kristendomen

Jag har i detta kapitel visat hur Sundberg, medvetet eller omedvetet, genom sitt språkbruk 

konstruerat ett ”vi” som enbart inkluderar kristendomen och dess bekännare. Tillvägagångssättet 

har varit relativt indirekt men jag har även funnit ett mer direkt förfarande, som jag nu ämnar 

presentera. Jag har tidigare, vid några tillfällen, påpekat att Sundberg i sitt sätt att formulera sig 

varit direkt förespråkande. De exempel som jag har tillhandagivit har möjligtvis inte varit helt 

övertygande, varav jag nu kommer att illustrera fler exempel för att stödja mina tidigare 

tolkningar. I det första citatet som jag valt att presentera skriver Sundberg att:  

Jesus går inte omkring här på jorden i vanlig kroppslig gestalt. Men han går ändå omkring här. 

Där hans ord talas, där är Jesus. Där människor beder i hans namn, där är Jesus. Där en 

människa döps i hans namn, där är Jesus. Där en människa får sina synder förlåtna, där är 

Jesus. Där märkliga ting sker i hans namn, där är Jesus. Och då är också Guds rike där.65

I detta citat presenteras inte vad kristna tror om Jesus, utan vad Jesus gör och är. Istället för att ge 

läsaren en objektiv, i den mån det är möjligt, beskrivning som efterfrågas i den nya läroplanen 

möter läsaren kristna sanningar som presenteras som fakta. Jesus går faktiskt ”omkring här” och 

där han är ”är också Guds rike”. Texten har, med andra ord, övergått ifrån att vara informativ till 

att bli förespråkande. Även på andra ställen i boken möter man som läsare liknande drag. 

Angående den problematik som skapelseberättelsen kan vålla för en nutida läsare skriver 

Sundberg:

Vad vill skapelseberättelsen icke säga? Den säger icke: 1. Att naturvetenskapsmännen har orätt. Det finns 

lärda män, som studerar livet i naturen. Vi kallar dem naturvetenskapsmän. De söker utforska, hur 

allt vi ser har blivit till. De söker göra klart, hur livet har blivit till. Vad de tänker ut, kan väl förenas 
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med bibelns skapelseberättelse. 2. Att det inte finns naturlagar. Vi hör talas om lagar i naturen. Vi 

hör om att det som händer där, styrs av vissa lagar. De hör också med till Guds skapelse, De är 

insatta av Gud.66

Här konstaterar Sundberg att naturlagarna är ”Guds skapelse. De är insatta av Gud”. 

Naturlagarna omnämns inte i skapelseberättelsen, utan Sundberg gör en tolkning som möjliggör 

en förening av den kristna skapelseberättelsen och den moderna vetenskapen. Hade han bara 

återgett vad som stod i skapelseberättelsen kunde texten fortfarande bara varit informativ, men 

med tolkningen övergår texten till att vara förespråkande eftersom den menar att naturlagarna ”är 

insatta av Gud”. Detta i sig är inte problematiskt, men det som är problematiskt är det forum 

som tolkningen presenteras i. Återigen presenteras en religiös sanning som fakta.

Även på andra sätt är texten förespråkande, exempelvis uppmanas läsarna ofta utföra uppgifter 

som synes ha ett mer religiöst syfte än informativt. Exempelvis så skriver Sundberg att den 

”Helige Ande avbildas som en duva. Om du tror att du kan, så rita en sådan! Därunder kan du 

skriva: ´Jag tror på den Heliga ande´”67. Läsaren uppmanas alltså inte bara till att rita en kristen 

symbol utan även att erkänna den kristna tron, eller åtminstone en del utav den. Vid en annan 

passage skriver Sundberg att vad ”Jesus vill säga kan även uttryckas så att vi alltid skall leva i 

korsets tecken. Rita därför ett kors och skriv därunder några ord, t.ex. början av psalm 114:8”68. 

Här uppmanas läsaren alltså återigen att rita en kristen symbol, men med den skillnaden att 

han/hon nu skall bifoga en psalm. Själva ritandet av en kristen symbol behöver, i min mening, 

inte ha någon djupare religiös innebörd utan kan enbart utföras i informativt syfte. Dock kan inte 

trosbekännelse och ”psalmskrivning” hamna i samma kategori och blir därmed religiöst 

förespråkande. I nyss återgivna citat fanns även återigen användandet av ”vi”, som jag tidigare 

behandlat, vilket förstärker den förmedlande känslan. 

Ytterliggare ett exempel på det jag nyss behandlat får vi när Sundberg uppmanar läsaren att läsa 

”några böner, t.ex. morgonbön och aftonbön (bönerna nummer 3 och 4 i En liten bönbok). När 

vi beder dem, så beder vi i Kristi namn”69. Här uppmanas läsaren att läsa några böner vilket dock 

inte behöver vara problematiskt men de skall icke bara läsas, utan bedes och då gör ”vi” det ”i 

Kristi namn”. Återigen omvandlas något som kan vara rent informativt till en kristen handling 

och än en gång används ”vi” som en beteckning på ”oss” kristna. Kristendomen blir starkt 
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normerande genom användandet av ett ”vi” vars gränser utgörs av kristendomen, samt ett direkt 

förespråkande av kristen tro.

Sellberg, Lennart, Kristendomen – Lärobok i kristendomskunskap för folk-

och enhetsskola: årskurs 4-6, Stockholm 1961.

”Vår kristendom”

Precis som Sundberg använder Lennart Sellberg olika former av begreppen ”vi” och ”vår” på ett 

sätt som förutsätter att läsaren är en del av den kristna gemenskapen. När han behandlar de 

kristna högtiderna skriver han att ”Våra tre största högtider är julen, som är Jesu födelses fest, påsken, 

Jesu uppståndelse fest, och pingsten, den helige Andens fest”70. Här använder Sellberg ordet ”våra” 

vilket förutsätter att ”vi” har något gemensamt. Dock behöver det i detta fall inte vara 

kristendomen, ”våra” högtider kan ha en sekulär betydelse trots att de har ett religiöst förflutet. 

Så det kan lika gärna betyda ”våra” svenska högtider som kristna. Men det blir förståeligt att det 

är ett kristet ”vi” som åsyftas i ljuset av andra textpassager. Exempelvis så skriver Sellberg, 

angående högtiderna, att långfredagen ”då vi stannar inför Jesu kors, är höjdpunkten och 

avslutningen av fastetiden. Då upplever vi dels sorgen och smärtan i Jesu oskyldiga lidande, dels 

glädjen och tacksamheten för att vi därigenom kan få Guds förlåtelse”71. I detta citat framgår det 

tydligt att högtiderna, i författarens ögon, är starkt knutna till deras religiösa arv. Vidare så riktas 

återigen ett ”vi” mot läsarna och att det är ett kristet ”vi” står utom alla spekulationer, i och med 

formuleringar som ”vi stannar inför Jesu kors” och ”vi därigenom kan få Guds förlåtelse”. För 

att ytterliggare emfasera att det är ett kristet ”vi” samt kristna högtider som åsyftas tänker jag här 

återge ett sista exempel. Angående påsken skriver Sellberg att påskdagen ”och de följande 

veckorna är kyrkoårets särskiljda glädjetid, då firar vi Jesu uppståndelse och talar om hans 

uppenbarelser för lärjungarna”72. ”Vi” firar alltså ”Jesu uppståndelse”, vilket förutsätter att ”vi” är 

kristna, och inte enbart en sekulär ägg- och lamm frossar dag. 

Även kristna texter beskrivs som ”våra” texter. Exempelvis så skriver Sellberg att den ”kristliga 

dagvisan […] är en av de få medeltida sånger, som finns i vår nuvarande psalmbok”73 och att i 

”slutet av vår psalmbok (före evangelieboken) finns ett antal register och förteckningar. Sök upp 
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nedanstående namn”74. Här beskrivs alltså psalmboken i båda citaten som ”vår”. Även i detta fall 

skulle det kunna röra sig om den svenska psalmboken och inte nödvändigtvis en kristen. Dock så 

tror jag inte att så är fallet, i en annan passage kan man läsa att ”Vår Herres Jesu Kristi lidandes 

historia är samlad i psalmboken efter söndagens texter. Den är uppdelad i sex akter och dessa i 

sin tur i stycken. Sök upp den i Psalmboken!”75. I detta citat framgår det att ”Vår Herre Jesu Kristi 

lidande” beskrivs i psalmboken och med ens framtonar ett kristet ”vi”, då det är den kristna 

gemenskapen som erkänner Jesus som herre.

Precis som hos Sundberg har jag i denna bok funnit att kristendomen utgör det fundament 

utifrån vilket ”vi:et” skapas. Inte heller här har jag sett den etnocentrism, kring skapandet av 

”vi:et”, som Olsson nämnde i sin bok som jag presenterade i forskningsläget. Vidare så verkar 

detta förstärka att det var kristendomen som utgjorde det ”oss” som motställdes det muslimska 

”dem”, som Härenstam fann i sin undersökning. 

”De andra” religionerna

Ett mönster som framgår hos Sellberg, men som jag inte återfann hos Sundberg, är att han i vissa 

fall hänvisar till religioner, utöver kristendomen, som hedniska. Även Sundberg använde 

begreppet ”hednisk” vid något tillfälle men inte i samma utsträckning som Sellberg, varav jag inte 

nämnde det då det lika gärna kunde varit en felskrivning som en ärlig åsikt. Hos Sellberg råder 

dock inte denna osäkerhet, då han på ett metodiskt sätt använder sig av begreppet. Exempelvis så 

skriver han att under ”de följande kejsarna [efter Konstantin, min anm.] kämpande kristendom 

och hedendom om makten i det romerska riket”76. En religion eller tro kan enbart, enligt mig, 

framstå som hednisk mot en dogma som av en åskådare anses som ”sann” och i det här fallet 

motställs kristendomen mot hedendomen och representerar därmed det ”sanna”. Genom ett 

negativt identitetsskapande får ”vi” även här reda på att ”vi” inte är hedniska.

Även asatron framstår som hednisk i Sellbergs bok, när han skriver att många ”kyrkor byggdes 

efter hand, där hedniska tempel stått”77 och att ”Hedendomen hade ett starkt fäste i Gamla 

Uppsala, där svearnas förnämsta tempel låg”78. Här motställs kristendomen och hedendomen 

igen i jämförelsen mellan kyrkor och ”hedniska tempel”. På samma sätt som i det föregående 
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citatet blir då, i min mening, kristendomen det ”sanna”. Ytterliggare en intressant aspekt tycker 

jag kan skådas i det senaste citatet. Där använder Sellberg benämningen ”svearna” utan att 

påpeka att det är ”vår” historia. Det jag vill ha sagt är att här hade Sellberg möjligheten att skapa, 

eller vända sig till, ett nationellt historiskt ”vi”. Men istället beskrivs ett ”de”, vilket förstärker 

mina tidigare slutsatser att ”vi:et” som produceras bygger på kristendom. 

Det är svårt att veta vad Sellberg menar med hedendom, är det alla religioner som inte är kristna 

eller enbart ”äldre” religioner som i princip är utdöda, liksom de som ovan behandlades. En 

fingervisare får vi som läsare när Sellberg skriver om den kristna rörelsen pietismen, där står det 

att läsa att även ”hednamissionen låg Francke varmt om hjärtat. På hans initiativ påbörjades ett 

kristet missionsarbete i Indien”79. För att en hednamission skall kunna utföras i Indien måste det 

där finnas hedningar och då hinduism och buddhism är landets största religioner, är det väl 

någorlunda säkert att anta att det är dem som åsyftas. Så ”hedniska” är inte bara ”utdöda” 

religioner, utan även vissa religioner, utöver kristendomen, som existerar idag. Vilket ytterliggare 

förstärks när Sellberg skriver, angående herrnhutismen, att sin ”största betydelse har den fått 

inom hednamissionen, vilken likaledes ännu pågår”80.

Sammanfattningsvis så blir kristendomen här normerande genom att den i polaritet med 

”hedendomen” framstår som det ”sanna”. Detta motsvarar även, i viss bemärkelse, min tes. 

Kristendomen framställs inte här som det ”vi” utifrån vilket ”de andra” presenteras, men som det 

”sanna” mot vilket det ”osanna” jämförs. På så sätt sker det däremot ett negativt 

identitetsskapande, där ”vi:et” konstituerats utifrån vad det inte är nämligen hedniskt. Och det 

förstärker i sin tur det kristna ”vi” som jag tidigare påpekade förekom i Sellbergs bok. 

Om Sellberg skiljer sig från Sundberg med användandet av begreppet ”hedendom” så är han 

däremot honom lik i sin beskrivning av judendomen, som även här beskrivs som något historiskt 

och annorlunda. I Sellbergs bok behandlas judendomen, precis som hos Sundberg, enbart i de 

historiska kapitlen som återger det kontext som kristendomen uppstod i. 

För att ge några inledande exempel så skrev Sellberg att ”synagogan var judarnas vanliga 

gudstjänstlokal och skola”81 och att ett ”av judarnas bud var sabbatsbudet, som tillät vissa saker 
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på sabbaten men förbjöd andra, t.ex. varje form av arbete”82. Synagogan och sabbatsbudet 

framstår som något som varit och inte längre finns eller existerar. Vidare så används inte heller 

här ”vi”, som i ”våra högtider”, utan synagogan och sabbatsbudet tillskrivs judarna. 

Även i behandlandet av judendomens skrifter kan man se samma tendens. Sellberg skriver att i 

”judarnas bibel ingick en del skrifter, som kallas profeterna. Den bestod dels av ´de första 

profeterna´ eller ´skriftprofeterna´”83 och att i den ”del av judarnas bibel, som benämndes 

skrifterna, utgjordes bl.a. av följande böcker”84. Återigen beskrivs judendomen, och i det här fallet 

dess texter, i imperfekt. Och inte heller här används ordet ”vår” i beskrivningen av texterna. 

Liksom hos Sundberg beskrivs inte heller Tanach med sitt rätta namn, utan hänvisas till som 

”judarnas bibel”, vilket förstärker Bruchfelds slutsats att judendomen ofta förstås utifrån 

kristendomen.

Judendomen framställs även som ”de andra” på ett mycket tydligare sätt när Sellberg frågar 

läsaren varför ”infaller vår gudstjänst- och vilodag på söndagen? Till minne av vilken händelse 

firar judarna påsk? Varför firar vi påsk?”85. ”Vi” firar, med andra ord, inte påsk av samma 

anledning som judarna firar påsk. Judendomen inkluderas alltså inte av ”vi:et” och blir därmed 

”de andra”. Denna uppdelning förstärks ytterligare när Sellberg skriver att det ”är denna händelse 

vi tänker på, då vi talar om det gamla förbundet”86. Det ”gamla förbundet” är bara gammalt för 

”oss” kristna medan det för judendomens bekännare är högst aktuellt. ”Vi:et” blir återigen kristet 

och judendomen får åter träda i rollen som ”det andra”. Härenstam menade att islam framställdes 

som ”det andra” och ju längre denna undersökning stäcker sig framgår det att judendomen får 

dela denna föga smickrande position.

Den förespråkade kristendomen

Sellberg är även lik Sundberg i den meningen att han på ett mer direkt sätt förespråkar 

kristendomen som den religion ”vi” bör tillhöra. Bland annat så ber han läsaren att tala ”om 

någon händelse, som vittnar a) om Jesu storhet och b) om hans ödmjukhet!”87. Att beskriva ”Jesu 

storhet” och ”hans ödmjukhet” är utan tvekan högst värderande. Läsaren ombedes inte att 
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beskriva Jesus utan att motivera positiva värderingar förmedlade av författaren. Med andra ord så 

beskrivs inte Jesus ”objektivt” utan presenteras utifrån ett kristet synsätt. Även andra textpassager 

vittnar om Sellbergs kristna utgångspunkt, exempelvis så skriver han att i ”bönen ´fader vår´ ber 

vi, att Gud skall få hela herraväldet i våra och andras hjärtan”88. För det första så förutsätter 

Sellberg, i detta citat, att ”vi” ber och för det andra att ”vi” ber om att ”Gud skall få hela 

herraväldet”. Citatet präglas, i min mening, av en missionsanda och uppmanar ”oss” att be för att 

”andra” skall bli som ”oss”, att bli en del av kristendomens herravälde.

Sellberg presenterar även nytestamentliga texter som sanningar när han skriver att det ” är den 

lärjungen som vittnar om detta, och som skrivit detta. Och vi veta att hans vittnesbörd är sant”89. 

Hur vet Sellberg att hans ”vittnesbörd är sant”. Naturligtvis är det omöjligt, ett historiskt 

vittnesbörd kan såklart sägas vara troligt om det går att jämföra med andra källor, men för att 

säga att det är sant måste man bygga sitt påstående på övertygelse. Och det är precis det som jag 

menar att Sellberg gör, nämligen bygger sitt påstående utifrån en kristen tro, då han presenterar 

en religiös sanning som en vetenskaplig sanning. 

Sammanfattningsvis vill jag påstå att kristendomen framstår som starkt normerande på ett väldigt 

direkt sätt. Jag behöver inte uttolka den underförstådda meningen med ett språkbruk som 

använder sig av exempelvis ”vi” och ”vår”, utan här står det svart på vitt att ”vi” är bekännare av 

den kristna tron med formuleringar som att ”vi” skall be för att ”Gud skall få hela herraväldet i 

våra och andras hjärtan”. 

Lilja, Einar, Tron och vi – Andra delen: Mellanstadiet årskurs 4-6, Lund 

1967.

”Vår” kristendom

Einar Lilja använder inte orden ”vi” och ”vår” på samma utbredda sätt som Sundberg och 

Sellberg. Däremot är han mycket tydligare än sina kollegor, vilket kommer att märkas i avsnittet 

”De andra” religionerna, i formulerandet av vilka ”vi” inte är. Genom negationer skapar han ett ”vi”, 

han skapar alltså främst ett ”vi”, till skillnad från de andra författarna, genom att tydligt avgränsa 

vilka ”de” är. 

                                               
88 Sellberg (1961), s. 96.

89 Sellberg (1961), s. 50.
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Men han använder även, som sagt, sig av samma språkbruk som de andra författarna fast inte i 

samma utsträckning. Detta tydliggörs när han uppmanar läsaren att slå ”upp psaltaren nummer 

23 och jämför där med vår egen psalmbok nummer 307”90. ”Vår” psalmbok är alltså något 

annorlunda än judarnas psaltaren, och att det är judarna som använder sig av psaltaren framgår 

senare när Lilja skriver att den ”mest bekanta boken av Gamla testamentets skrifter är nog 

psaltaren, som var det israeliska folkets psalmbok”91. Att jämföra det gamla israeliska folket med 

dagens judendom är kanske inte helt rättvisande, men det är vad Lilja gör när han skriver att ”De 

gamla israeliterna hade inte samma uppfattning som vi om hur världen ser ut. Här nedan finner 

du några bibelord, av vilka framgår judarnas sätt att se”92. ”De” hade inte samma uppfattning 

som ”vi” och ”de gamla israeliterna” likställs i citatet med dagens judar. Med andra ord så syftar 

Lilja till ett ”vi”, det är inte helt tydligt vad som utgör detta ”vi” men det är helt klart att det inte 

är judendomen som beskriv med ett ”de”. Han skriver även ”vår egen psalmbok” vilket tyder på 

att ”vi:et” är kristet, men det kan lika gärna innebära ”vår” svenska psalmbok. Dock så vill jag 

nog påstå att det är ett kristet ”vi” som åsyftas utifrån de tidigare behandlade författarna. Lilja 

anspelar även vid ett annat tillfälle på att psalmboken är ”vår”, när han ber läsaren att räkna ”efter 

hur många psalmer i vår nuvarande psalmbok, som bär Jesper Svedbergs namn”93. 

Jag har nu gett några exempel på att även Lilja uttrycker sig på samma sätt som Sundberg och 

Sellberg, varpå jag vill påstå att det finns ett tydligt mönster där författarna skapar, medvetet eller 

omedvetet, en kristen gemenskapskänsla genom användandet av ord som ”vår” och ”vi”. 

Kristendomen blir tydligt normerande då de utgår från att dess läsare är kristna. Jag tänker nu 

övergå till nästa avsnitt där Lilja särskiljer sig från sina kollegor genom att tydligare avgränsa vilka 

”de” är.

”De andra” religionerna

Lilja upplåter mer utrymme i sin bok för det han kallar ”folkens tro” än sina kollegor, nämligen 

22 sidor av totalt 295. Det är möjligtvis av denna anledning som han tydligare formulerar ett ”de” 

i sitt verk. Som ett inledande exempel så skriver han angående tillmälet ”muhammedaner” att 

                                               
90 Lilja, Einar, Tron och vi – Andra delen: Mellanstadiet årskurs 4-6, Lund 1967, s. 13.

91 Lilja (1967), s. 105.

92 Lilja (1967), s. 208.

93 Lilja (1967), s. 200.
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”De vill hellre kallas muslimer, och därför kallar vi dem så i fortsättningen”94. I citatet framgår det 

att ”de” vill bli kallade muslimer och därför skall ”vi” kalla dem för det. En tydlig uppdelning 

görs där ”vi” inte är muslimer. Med andra ord så sker det här ett negativt identitetsskapande, det 

framgår inte vilka ”vi” är men det är tydligt att ”vi” inte är muslimer.

Även andra trosbekännare råkar ut för samma uppdelning. Angående hinduerna skriver Lilja att 

”De tycks ha en stark känsla för att de gudomliga makterna kommer dem nära. Därför har de lätt 

att betrakta människor och djur och platser som heliga”95. Återigen framställs anhängare till en 

religiös inriktning utöver den kristna som ”de”.

I beskrivningen av hinduismen tillhandahåller även Lilja en stark värdering när han skriver att ute 

”i flodens smutsiga vatten driver liken av människor och djur omkring. I floden ´badar´ massor 

av dit vandrade hinduer, som kommit långväga ifrån för att fira någon religiös högtid. De söker 

rening – i religiös mening”96. Även denna gång tillskrivs hinduerna epitetet ”de”, i formuleringen 

”De söker rening”. Vidare så framställs hinduismen som något konstigt och främmande då Lilja 

påpekar att hinduerna badar i en smutsig flod full av lik för att ”fira någon religiös högtid”.

Men det är inte bara hinduerna som får sig en släng av sleven, utan även aboriginerna när Lilja 

skriver att liksom ”många andra primitiva folk tänker de sig gärna, att det finns en slags högsta 

Gud, som de ofta kallar ´fader´”97. Mönstret framstår tydligt, ”de tänker sig”, ”som de kallar”, 

religioner och religionsanhängare utanför kristendomen blir till ett gemensamt ”de”, vad ”vi” inte 

är. Aboriginerna och deras tro får även den föga smickrande benämningen som ”primitiva”, 

vilket är intressant då tron enbart kan vara ”primitiv” i förhållande till en mer ”högstående” 

religion. Alltså värderas en religion som ”bättre” än andra och det är lätt att anta att den religion 

som åsyftas är kristendomen. Vidare så står det klart genom en negation att ”vi” inte är primitiva. 

Men jag behöver inte enbart anta, att det är kristendomen som åsyftas, vilket ytterligare ett citat 

kan få illustrera där Lilja skriver att genom ”den kristna missionen och de nya politiska rörelserna 

för att vinna självständighet försvinner alltmer av den primitiva religionen hos Afrikas negrer”98. 

Den kristna missionen leder alltså till att de primitiva religionerna försvinner, ergo kristendomen 

ses som en ”bättre” och mer ”högstående” religion. Ännu en bekräftelse på att det är 
                                               
94 Lilja (1967), s. 269.

95 Lilja (1967), s. 274.

96 Lilja (1967), s. 274-275.

97 Lilja (1967), s. 290.

98 Lilja (1967), s. 269.
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kristendomen som de ”primitiva” religionerna jämförs med får läsaren i början av kapitlet 

”folkens tro”, där det står att religionerna ”är ofta mycket svåra att förstå. I det följande 

presenteras de icke-kristna bara i all korthet, så att du kan få en smula förklaring på vad du skulle 

få se, om du reste i världen utanför Europa”99. 

Exemplena är mångtaliga i boken på att anhängare till religioner utöver kristendomen benämns 

med ett ”de”. Men jag tror att min poäng har framgått så jag tänker bara återge ett avslutande 

citat. Där skriver Lilja att man ”räknar med att ungefär en tredjedel av världens befolkning, dvs. 

omkring 900 miljoner, tillhör någon kristen kyrka. Hos de återstående två tredjedelarna finner 

man icke-kristna religioner”100. I detta citat buntas alla trosinriktningar, utöver den kristna, ihop till 

”de återstående”. Genom en negation blir det tydligt att ”vi” är kristna, då ”de andra” tillhör icke-

kristna religioner måste ”vi” vara kristna.

Lilja har precis som jag antog i min tes skapat ett ”de” utifrån ett kristet ”vi”. Vidare så är det 

tydligt att det inte bara är islam, vilket Härenstam uppmärksammade, som får representera ”de 

andra”. Utan alla icke-kristna religioner. Detta medför i sin tur att ”vi:et” i mitt källmaterial är 

konstituerat utifrån religion och inte etnicitet, vilket var fallet i Olssons undersökning. 

Judendomen behandlas av Lilja liksom av de andra författarna, som något föråldrat och 

annorlunda och även han diskuterar enbart religionen i anknytning till förklaringen av 

kristendomens framväxt. Dock så påpekar han vid ett tillfälle, i en liten bildtext, att judendomen 

faktiskt ännu existerar när han skriver att även ”i våra dar finns det människor i olika delar av 

världen, som tror på Jahve. De är västeuropéer, orientaler, negrer osv. och brukar kallas ´judar´, 

därför att de har en sak gemensamt – sin religion”101. Det finns alltså judar idag och ”de är 

västeuropéer, orientaler, negrer osv.”, med andra ord kan inte ”vi” vara judar. Mönstret från 

”folkens tro” är synbart även här, då de icke-kristna adresseras som ”de”.

Men citatet ovan får ses som undantaget som bekräftar regeln, då Lilja annars enbart hänvisar till 

judendomen som något historiskt. Exempelvis så skriver han att ”´vår stora skatt i lust, i nöd´ - så 

kunde judarna ha sagt om deras egen lag. Den menade de ju att Gud själv hade givit dem genom 

Mose. Om den lagen talades det i de fem Moseböckerna, som stod främst i deras heligaste 

                                               
99 Lilja (1967), s. 267.

100 Lilja (1967), s. 267.

101 Lilja (1967), s. 50.
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skrift”102.  Som sina kolleger beskriver Lilja judendomen i imperfekt, judarna ”kunde” och 

”menade” men det framgår inte om det är något de kan eller menar idag. Vidare så beskrivs 

judarna även här som ”de” och det påpekas vad ”deras heliga skrift” var. Lilja fortsätter på 

samma stig när han skriver att ”Jahvé. Det är ett mycket gammalt gudanamn. Det användes här 

för att du skall förstå, att det är fråga om den Gud, som det judiska folket dyrkade”103 och att 

judarnas ”största högtid var påsken. Den firades på våren till minne av Israels barns uttåg ur 

Egypten och särskilt av räddningen ur farorna Röda havet”104. Det finns fler exempel jag skulle 

kunna lyfta fram, men jag finner det inte nödvändigt då jag tidigare, vid genomgången av de 

andra författarna, har diskuterat detta sätt att formulera sig och dess konsekvenser. Det viktiga är 

att det framgår att det är ett mönster som återfinns i de olika böckerna.

Ytterligare ett mönster är att även Lilja, liksom Sellberg, använder sig av begreppet ”hednisk”. 

Och vad som är ”hedniskt” framgår tydligt när Lilja skriver att ibland ”kallar man dessa icke-

kristna religioner hedniska och deras bekännare för hedningar”105. Tidigare konstaterade jag att 

något enbart kan framstå som hedniskt om det bryter mot någons förespråkade dogma, alltså 

mot någons sanning. I detta citat framgår det att det icke-kristna kan framställas som hedniskt 

och därmed blir kristendomen det ”sanna” samt normerande. Jag skrev ovan att detta 

begreppsbruk var ett mönster hos Lilja och vill därför ge några fler exempel innan jag lämnar 

ämnet därhän. Bland annat skriver han angående Paulus att ännu ”idag talas det ofta om hans 

tankar och åsikter om Jesus. Det beror inte bara därpå att han var den förste store missionären, 

som under mödor och besvär och ständig livsfara förde budskapet om Jesus ut bland 

hednafolken”106 och att påven ”började framträda som en mäktig furste, och vid flera tillfällen 

lyckades han rädda staden Rom från anfall av hedniska krigarskaror”107. ”Hedendomen” 

kontrasteras åter igen mot kristendomen, genom dess representanter Paulus och påven. 

Kristendomen får alltså även här representera det ”sanna” gentemot ”hedendomen”.

                                               
102 Lilja (1967), s. 230.

103 Lilja (1967), s. 9.

104 Lilja (1967), s. 48.

105 Lilja (1967), s. 267.

106 Lilja (1967), s. 157.

107 Lilja (1967), s. 167.
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Aldener, Gösta m. fl., Kristendomskunskap för grundskolan – årskurs 9, 

Stockholm 1966.

”De andra” religionerna

Liksom Lilja formulerar Aldener ett tydligt ”de” i sin bok vilket i sitt motsatts förhållande till ett 

kristet ”vi”, förstärker det senare. Vilka ”vi” är framgår tydligare i definitionen av ”de andra”. 

Exempelvis så skriver Aldener angående Jesus att under hans ”uppväxttid lärde han känna sitt 

folks religion, judendomen, och dess heliga skrifter. Gamla testamentet var Jesu bibel. Hans 

förkunnelse knöt an till judarnas tro på den ende guden - Jahve´ - , till deras lagar, seder och 

historia”108. Här konstaterar Aldener att Jesus byggde vidare på ”deras lagar, seder och historia” 

och ”deras” likställs med judendomens. Med andra ord framgår det vad ”vi” inte är i 

framställningen av vad ”de” är. Att ”vi” heller inte är muslimer framgår i nära anknytning till nyss 

redovisade passage, där det står att även ”andra religioner har sina källskrifter. Mest bekant är 

islams koranen. De har också en mer eller mindre rik litteratur, där olika författare förklarar och 

utvecklar läran”109. Även om det inte framgår vilken religion ”vi” tillhör så är det tydligt att det 

inte är islam, då den precis som judendomen adresseras med ett ”de”.

Vilka ”vi” är framgår däremot i ett senare citat, där det står att: 

Vi har svårt att tänka oss hur det skulle se ut i vårt land och andra ´kristna länder´, om inte 

kristendomen i mer än tusen år fått prägla kultur och samhällsliv. […] Även de som inte vill kallas 

kristna, erkänner, att kristendomens inflytande på kultur och samhällsliv är värt att studera och 

nödvändigt att känna till.110

I detta citat framgår det inledningsvis enbart att ”vi” bor i ett kristet land, samt att ”vi” präglats 

av den kristna religionen. Senare framgår det att det finns ”de som inte vill kallas kristna”, vilket 

förstärker det inledande ”vi:et” och utvecklar det till att endast inkludera trosbekännare. Att ett 

sekulärt åskådningssätt inte är förenbart med ”vi:et” betonas ytterliggare i en annan passage av 

boken, där det står att:

                                               
108 Aldener, Gösta m. fl., Kristendomskunskap för grundskolan – årskurs 9, Stockholm 1966, s. 26.

109 Aldener (1966), s. 26-27.

110 Aldener (1966), s. 47.
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Det finns många människor, som gör halt vid vetandets gräns. En del av dem tar inte ställning till 

frågan, om det finns något utanför dessa gränser. (De kallas agno´stiker, av ett grekiskt ord, som 

betyder ´inte veta´.) Andra förnekar bestämt, att det över huvud taget finns något annat än det, som 

vi kan uppfatta med våra sinnen. För sådana människor blir det också möjligt att förneka, att det 

finns en Gud (ateism).111

I citatet belyses det på mer än ett ställe att det är ”de” som tänker på detta sätt, med 

formuleringar som ”en del av dem”, ”de kallas” etc. Så, för att sammanfatta så är det inte bara 

andra trosbekännare än kristna som hamnar i ”de kategorin” utan även ateister och agnostiker. 

Vilket förstärker min tidigare slutsats om att ”vi:et” främst var konstituerat kring religiositet och 

inte nationalitet. Jag har tidigare konstaterat att ”de:et” inte enbart utgjordes av islam, vilket 

Härenstam undersökte, utan även av andra religioner. Nu kan jag även placera ateismen i den 

massa som utgör vad ”vi” inte är. 

Den förespråkade kristendomen

Jag har tidigare påpekat att flera av författarna benämnde vissa religioner som ”hedniska”. 

Aldener gör inte detta, dock så uttrycker han sig på ett sätt som tyder att han delar detta synsätt. 

Han placerar nämligen kristendomen högt på en hierarkisk stege genom att vid flera tillfällen 

benämna den som en ”högre” religion. Detta tankesätt, och språkbruk, är lätt att placera i samma 

kategori som de författare som diskuterade ”primitiva” och ”hedniska” religioner. Exempelvis så 

skriver han att ”Kristendomen lär – liksom andra högre religioner – att sexuallivet bör höra nära 

samman med äktenskapet och en varaktig förbindelse mellan man och kvinna”112. I citatet 

framgår det att det finns andra ”höga” religioner i formuleringar ”liksom andra högre religioner”. 

Men jag vill ändå påstå att det är kristendomen som är normerande. För, vilket senare kommer 

framgå och framgår i detta citat, religioner benämns som ”högre” när ”de” delar egenskaper med 

kristendomen. Kristendomen får utgöra mallen för det ”högre” vars attribut andra religioner 

ibland delar. Ytterliggare ett exempel på detta står att finna i ett textavsnitt, som säger att den 

”kristne lyder Guds befallning, då han hjälper sin nästa, och i alla högre religioner finnes liknande 

tankar om att människan skall leva ´som bröder´”113. Alla ”högre religioner” delar den kristna 

broderskapstanken, alltså är en religion inte ”högre” ifall den inte delar denna tanke med 

                                               
111 Aldener (1966), s. 25.

112 Aldener (1966), s. 50.

113 Aldener (1966), s. 48. 
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kristendomen. Den kristna tron blir här högst normerande, trots att den ödmjuke författaren 

erkänner andra ”högre” religioner.

Trots min sarkasm så tror jag att Aldener i sitt sätt att skriva har en ekumenisk tanke, som även 

sträcker sig utanför de kristna trosinriktningarna. Problemet är att han hela tiden utgår från 

kristendomen, vilket får den följden att ”de andra” religionerna är som kristendomen istället för 

att ”vi” delar dessa tankar. Kristendomen blir fortsatt normerande och ”de andra” får vara med 

efter kristendomens principer. 

Pihl, Gottfrid Herman & Beckman, Karin, Kristendomskunskap 4-6G. 

Lärobok i kristendomskunskap för grundskolans fjärde - sjätte årskurser, 

Stockholm 1966.

Pihl & Beckmans bok är den som gett mig minst material att analysera. Den var väldigt saklig och 

följde oftast inte samma mönster som de andra författarna, vilka jag tidigare presenterat. Vid 

vissa enstaka tillfällen kunde Pihl & Beckman uttrycka sig som sina kollegor, men då det inte gick 

att skönja någon regelbundenhet fann jag det inte relevant att redogöra för det något närmare. 

Orsaken till denna markanta skillnad tror jag står att finna i förordet, där de skriver att denna 

andra upplaga ”setts över mot bakgrunden av den aktuella diskussionen om objektivitet i 

grundskolans kristendomsundervisning”114. Boken har med andra ord redigerats för att bättre 

överensstämma med de nya kraven på objektivitet, och utan att ha läst den första upplagan så vill 

jag påstå att de lyckats bra med sin strävan i den andra.

Dock så var Pihl & Beckman lik sina kollegor i användandet av begreppet ”hedningar”, det var 

det enda tecken på systematik som jag kunde finna. Exempelvis så skrev de att ”Paulus var den 

första hednamissionären”115 och att efter ”Petrus och Paulus var döda, spreds kristendomen över 

hela det romerska riket och därefter från land till land. År 380 förbjöd kejsaren Teodósius 

hedendomen i det romerska riket”116. Men även här står det att finna en skillnad. Medan de andra 

författarna använde begreppet ”hedendom” även på nutida religioner använder Pihl & Beckman 

det enbart på historiska, i den meningen att religionerna knappt förekommer idag. Det gör det 

svårt att förstå vad han menar med begreppet och jag vågar inte göra samma tolkning mellan 

                                               
114 Pihl, Gottfrid Herman & Beckman, Karin, Kristendomskunskap 4-6G. Lärobok i kristendomskunskap för grundskolans fjärde - sjätte årskurser, Stockholm 1966, s. Förord.

115 Pihl & Beckman (1966), s. 71.

116 Pihl & Beckman (1966), s. 72.
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”sanning” och ”hedendom” som jag tidigare gjort, då ”hedendom” lika gärna i detta fall kan 

betyda historiska religioner. Utöver de religioner som fanns i Rom, beskriver de bara asatron som 

hednisk när han skriver att det ”berättas om honom [en tidig predikant i Sverige, min anm.], att 

han förstörde avgudabilder och rev ned hedniska altaren samt att han till slut blev dödad av 

hedningarna”117. I användandet av begreppet ”avgudabild” får vi i varje fall en fingervisning om 

att det är kristendomen, eller någon av de abrahamitiska religionerna, som även här representerar 

det ”sanna”. Men, det finns för lite material för att dra några säkra slutsatser.

                                               
117 Pihl & Beckman (1966), s. 78.
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Resultatdiskussion

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida kristendomen fortsatte att vara normerande i 

undervisningslitteraturen, efter införandet av 1962 års läroplan. Detta syfte ter sig tämligen oförståeligt då 

det, som här, presenteras utan dess historiska bakgrund. Men detta skall jag, för att bringa ljus i 

mörkret, nu åtgärda. År 1962 presenterades en ny läroplan som konstaterade att skolan från 

därhän skulle vara konfessionslös, den skulle med andra ord inte längre förespråka kristendomen 

utan på ett ”objektivt” maner redogöra för ett axplock av världens religioner. Och utifrån detta 

ville jag undersöka ifall den nya läroplanen enbart var en ”pappersprodukt”, genom att se om 

dess föreskrifter även genomfördes i praktiken. Vidare så valde jag att avgränsa undersökningen 

till år 1969, då en ny läroplan infördes.

Jag valde att analysera böcker som användes inom religionskunskapen. Urvalet gick till som så att 

jag ville ha ett material jag kunde generalisera utifrån. Till min hjälp tog jag då forskaren Kjell 

Härenstam, som utfört en analys av hur islam gestaltades under samma tidsperiod. Han hade 

nyttjat sig av ett material som av förlag och skola ansågs ha haft relativt stor representativitet. 

Varav jag bestämde mig för att använda samma källmaterial bestående av fem böcker.

Teoretiskt utgick jag från Edward Said och vad jag vill kalla negativt identitetsskapande. Lite 

kortfattat går idéen ut på att ett ”jag” eller ”vi” alltid skapas i polaritet mot något annat. Alltså 

skapas ett ”vi” genom konstruerandet av ”dom” som förtydligar vad ”vi” inte är. Utifrån dessa 

tankegångar, och tidigare forskning, formulerade jag en tes som förutspådde att kristendomen 

skulle utgöra det ”vi” utifrån vilket ”de andra” religionerna skulle presenteras.

Metodologiskt utgick jag från en form av diskursanalys. Med vilken man finner normer genom att 

söka efter en monologiserande stämma. En diskurs kan bestå av en flerstämmighet, alltså olika och 

motstridiga röster inom samma diskurs. Men i förhållande till flerstämmigheten finns en motkraft i 

form av monologisering, en röst som talar högre än de andra samt aspirerar på platsen att få tala för 

dem. Och om den monologiserande stämman är tillräckligt stark så råder det en hegemoni. Så i min 

undersökning ville jag se ifall det fanns en monologiserande stämma, genom att studera likheter i 

språk, utryck och åsikter.

Vidare så utgick jag från följande frågeställningar i min strävan att uppnå mitt uttalade syfte:
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 Hur gestaltades kristendomen i undervisningslitteraturen?

 Hur gestaltades religioner och religiösa inriktningar utan anknytning till kristendomen i 

undervisningslitteraturen? 

Resultat

Den diskurs som de behandlade författarna såväl utgör som befinner sig i är starkt dominerad av 

en monologiserande stämma. Med andra ord existerar det en rådande hegemoni då begreppen är 

väldigt nära sammanknutna, vilket Olsen emfaserar när han skriver att den ”monologiske 

stemmene eksisterar i enhver sammenhang der en eller annen form av hegemoni råder”118. Hur 

har då denna stämma framgått i mitt källmaterial? Författarna har, vilket tidigare framgått och 

nedan kommer att presenteras igen, nyttjat sig av ett liknande språkbruk där samma begrepp, 

formuleringar och åsikter använts. Det har alltså inte, i någon större utsträckning, förekommit 

några motstridiga åsikter vilket skulle kunna tyda på en utbredd flerstämmighet. Dock så skilde 

sig författarna till ett av verken från resten av flocken, då de använde sig av ett mer neutralt språk 

samt ett mindre normerande förhållningssätt till kristendomen. Pihl & Beckmans bok får 

dessvärre ses som ”undantaget som bekräftar regeln”, då den så tydligt särskiljde sig från de andra 

fyra böckerna. Den representerar visserligen en flerstämmighet i diskursen, men samtidigt en svag 

sådan då de var den motstridiga röstens enda representanter.

Ett exempel på den monologiserande stämman är att författarna, utom Pihl & Beckman vilka jag 

hädanefter inte inkluderar när jag syftar till författarna, på ett iögonfallande sätt använder sig av 

begreppen ”vi” och ”våra” när de behandlar kristendomen. De skriver alla saker som ”vår bibel”, 

”våra högtider”, när ”vi går på gudstjänster” etc. Detta språkbruk används inte när författarna 

behandlar religioner och trosinriktningar utöver kristendomen. Utan ”de” beskrivs som just ”de” 

eller vid namn som judendomen eller judarna, för att ge ett exempel. Kristendomen blir på detta 

sätt normerande då det framgår att ”vi:et”, som vi alla tillhör, är konstituerat av kristendomen. 

Det är en kristen gemenskap som förespråkas, av vilken ”de andra” religionerna exkluderas. 

Detta resultat eller mönster kompletterar Härenstams undersökning som visade på att islam och 

dess bekännare utgjorde ett ”de” i litteraturen. Han konstaterade detta utan att redogöra för vad 

”vi:et” bestod utav, men i min undersökning har det framgått att detta ”vi” var kristet. Detta 

                                               
118 Olsen (2006), s. 69.
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resultat skiljer sig även från Olsson som menade, utifrån ett annat skolboksmaterial, att ”vi:et” i 

vissa fall grundades på etnicitet. 

Vidare så passar detta mönster in i min teoretiska ram, som jag benämnde som negativt 

identitetsskapande. Det kristna ”vi:et” kan enbart existera och konstrueras till en motpol, vilket i 

litteraturen utgörs av ”de andra” religionerna. Utan att konstruera ett ”de” kan inte ett kristet ”vi” 

förekomma. Utifrån denna teori formulerade jag även en tes att religionerna, utöver 

kristendomen, skulle beskrivas som ett ”de” utifrån ett kristet ”vi”. Religionerna skulle med andra 

ord presenteras utifrån kristendomen, vilket som ovan framgår tydligen var fallet.

Ett annat mönster var att de icke-kristna religionerna med olika epitet på ett mer uppenbart sätt 

framställdes som ”de andra”. Exempelvis beskrev författarna både historiska och nutida 

religioner som ”hedniska”, dock inte kristendomen. Detta är intressant då en religion enbart kan 

framstå som hednisk mot en dogma, som av en anhängare ses som ”sann”. Och kristendomen 

polariserades gentemot ”hedniska” religioner, varpå kristendomen framstod som den ”sanna” 

religionen gentemot ”de osanna”. Alltså blev kristendomen genom detta sätt att skriva starkt 

normerande. På samma sätt beskrevs vissa religioner som primitiva i förhållande till 

kristendomen, vilket implicerade att kristendomen var mer ”högstående”. Att kristendomen var 

en ”högstående” religion skrevs även i vissa fall ut. Detta är även ett tydligt tecken på negativt 

identitetsskapande då det tydligt framgår att ”de” är vad vi inte ”är”, nämligen ”hedniska” och 

”primitiva”.

Ett annat sätt som ”de andra” religionerna beskrevs som ”de andra” var med just ordet ”de”. I 

min undersökning var det inte bara muslimerna, vilket Härenstam uppmärksammade, som 

beskrevs med ett ”de”. Utan alla livsåskådningar, profana som sakrala, buntades ihop till ett 

gemensamt ”de”. Judendomen blev extra hårt ansatt på detta sätt och inte bara genom att bli 

etiketterade som ”de”, utan främst genom att ställas i polaritet till kristendomen. Exempelvis var 

formuleringar som till ”minne av vilken händelse firar judarna påsk? Varför firar vi påsk” vanliga. 

Med sådana formuleringar blev det tydligt att ”vi:et” inte inkluderar judendomen. Judarna blir ett 

”de” utifrån kristendomen samtidigt som judendomen förstärkte det kristna ”vi:et” genom att 

vara ett exempel på vad ”vi” inte är.  Judendomen framstod även som en historisk och förlegad 

religion då den enbart behandlades i de historiska avsnitten, där författarna beskrev det kontext 

som kristendomen växte fram ur. Detta ledde till att judendomen, i de flesta fall, beskrevs i 
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imperfekt istället för presens. Varpå det framstod som att religionen inte hade någon betydelse i 

dagens värld. 

Med andra ord så var kristendomen även i dessa textpassager normerande. Vidare så var det 

tydligt, vilket min tes förutspådde, att ”de andra” religionerna presenterades utifrån 

kristendomen. Då religioner enbart kan framstå som ”hedniska” och ”primitiva” i förhållande till 

en ”sann” och ”högstående” religion, som i dessa fall representerades av kristendomen. 

Ytterliggare ett tecken på den starka monologiseringen var att författarna på olika sätt 

förespråkade kristendomen. Detta kunde ta sig uttryck på olika sätt, men för att ge ett exempel så 

kunde det stå saker som ”Helige Ande avbildas som en duva. Om du tror att du kan, så rita en 

sådan! Därunder kan du skriva: ´Jag tror på den Helige Ande´”. En sådan uppgift var inte enbart 

informativ då läsaren uppmanades till att skriva ned en trosbekännelse, eller åtminstone en del 

utav en sådan. Med andra ord så framstod kristendomen även här som normerande. 

Sammanfattningsvis för att besvara mitt syfte och mina frågeställningar så behöll kristendomen 

sin normerande position. Kristendomen framställdes utifrån samt skapade ett starkt ”vi”, 

samtidigt som de icke-kristna religionerna fick ikläda sig rollen som ”de andra”. Detta stämde 

även väl överens med min tes där ”de andra” religionerna fungerade som en motpol som både 

förstärkte samt bistod i konstruerandet av det kristna ”vi:et”. 

Slutdiskussion

Den konfessionslösa skolan – en teoretisk realitet men praktisk omöjlighet? Det är namnet som 

jag gett denna uppsats och det anspelar på den diskrepans som ofta uppstår mellan teoretiska 

ramverk och dess praktiska motsvarigheter. Att fråga sig om den konfessionslösa lösa skolan var 

(och är?) en omöjlighet, är möjligtvist lite magstarkt. Dock så väcker den, eller kanske snarare 

mitt resultat, en viktig poäng. Nämligen att tidigare mönster och normer är svåra att bryta. För att 

kunna genomföra sådana förändringar som 1962 års läroplan förespråkade måste normer och 

ideal synliggöras, så att de inte fortlever i det dolda. Däri ligger även självberättigandet och syftet 

med en sådan undersökning som jag genomfört. För tydliggörs inte de ideal som formar ”oss” i 

”vår” vardag, kan ”vi” aldrig byta stig. En stig som i detta fall leder bort från den konfessionella 

skolan.
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Jag kan varmt rekommendera vidare forskning inom detta ämne. En vidare analys som jag 

gladeligen gjort själv, ifall jag hade haft mer tid, hade varit att undersöka om eller när 1962 års 

läroplan fick genomslagskraft. En sådan undersökning hade varit intressant utifrån flera olika 

aspekter, exempelvis som en fingervisare på hur långlivade och svårbrutna normer och ideal kan 

vara.
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