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Bron till kunskap

Skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen
inom skolväsendet syftar till att elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 
ska främja alla elevers utveckling och lärande
samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på. Var och en som verkar inom
skolan ska också främja aktning för varje
människas egenvärde och respekt för vår
gemensamma miljö. 



Klara besked 1

Undervisningen i skolan ska vara icke-
konfessionell. 

… de värden som skolan ska gestalta och 
förmedla. I överensstämmelse med den etik 
som förvaltats av kristen tradition och 
västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande. 



Klara besked 2

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 
finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 
bästa i ansvarig frihet.



Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering 
på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 
eller funktionsnedsättning eller för annan 
kränkande behandling.

Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser.

Klara besked 3



Gilla olika

Skolan ska vara öppen för skilda
uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. 



Min åsikt

Den (skolan) ska framhålla betydelsen 
av personliga ställningstaganden och 
ge möjligheter till sådana.



Kunskap

Undervisningen ska vara saklig
och allsidig.



Trygga barn!

Alla föräldrar ska med samma
förtroende kunna skicka sina barn 
till skolan, förvissade om att barnen
inte blir ensidigt påverkade till 
förmån för den ena eller andra
åskådningen.



Kommentarmaterial Biologi
Ett övergripande syfte med 
undervisningen i biologi är att eleverna 
ska få möjligheter att utveckla nyfikenhet 
på och intresse för att veta mer om sig 
själva och omvärlden. Därigenom tar 
kursplanen fasta på den ursprungliga 
drivkraften bakom all naturvetenskap. 
Människan har i alla tider drivits av en 
vilja att förstå hur tillvarons villkor är 
beroende av naturen. Grundsynen i 
kursplanen är att människan är en del av 
naturen. s. 6

Förklaringsmodellerna har ofta tagit sin 
utgångspunkt i vardagliga iakttagelser, för att 
efter hand utvecklas till allt mer förfinade 
modeller. Eftersom de har vuxit fram i sociala, 
kulturella och vetenskapliga sammanhang är de 
föränderliga, där nya rön tolkas mot bakgrund 
av den samlade kunskap som finns. Detta gör 
biologi, liksom all naturvetenskap, till en öppen 
och kreativ verksamhet. s. 7



Kommentarmaterial Biologi forts.

Genom att diskutera vad som utmärker 
naturvetenskapen kan eleverna få 
förståelse för hur naturvetenskap skiljer 
sig från andra vetenskaper, religioner 
och livsåskådningar. Existentiella 
frågor behandlas inom såväl biologin 
som inom olika religioner och andra 
livsåskådningar. 

Genom undervisningen ska eleverna få 
förståelse för att skillnaden mellan 
naturvetenskap och livsåskådningar ligger i 
vilka frågor man ställer och vilka metoder 
som används för att besvara dem.

På så sätt får de möjligheter att väga 
samman värderingar och 
sakförhållanden, föra kritiska 
resonemang och förhålla sig till 
skillnader mellan påståenden och vad 
forskning visar. 



Kommentarmaterial Religion.

Med religioner avses i kursplanen 
föreställningar om att det finns 
övermänskliga väsen och/eller en moralisk 
ordning i tillvaron som inte är skapad av 
människor.

Begreppet avser också verklighets- och 
moraluppfattningar samt handlingar och 
meningssystem som tar sin utgångspunkt i 
sådana föreställningar.

Kursplanens betoning av 
samhällsperspektivet och av levd 
vardagspraktik i relation till religion är 
viktig, eftersom religion i svensk offentlig 
diskussion ofta reduceras till en fråga om 
individuell livsåskådning och tro. För 
många människor i Sverige och övriga 
världen är religion något mer än så.



Samlad bild.

Med religioner avses i kursplanen 
föreställningar om att det finns 
övermänskliga väsen och/eller en moralisk 
ordning i tillvaron som inte är skapad av 
människor. (Kommentarmaterial Religion, s. 5)

Litteraturen kan bli en källa till inspiration 
och stöd för den som söker svar på frågor 
om sitt liv och sin omvärld. Den kan 
också ge kunskaper och insikter som är 
svåra att få på något annat sätt. Genom att 
eleverna får föra diskussioner om 
livsfrågor utifrån litteraturen kan 
undervisningen uppnå syftet att eleverna 
ska utveckla sitt språk, den egna 
identiteten och sin förståelse för 
omvärlden. (Kommentarmaterial Svenska, s. 7)

Existentiella frågor behandlas inom såväl 
biologin som inom olika religioner och andra 
livsåskådningar. (Kommentarmaterial Biologi, s. 8)



Tro och urkundens budskap

Iran före 1979

Iran efter 1979



https://www.nygeneration.se/om-ng

https://kristeniskolan.se/

Vår nästa (generation)

https://credosverige.se/



Tack för att ni lyssnade

Johnny Häger

johnnyhager66@gmail.com

0737 085 028

mailto:johnnyhager66@gmail.com

	Tro, Bibel och Skola
	Bron till kunskap
	Klara besked 1
	Klara besked 2
	Klara besked 3
	Gilla olika
	Min åsikt
	Kunskap
	Trygga barn!
	Kommentarmaterial Biologi
	Kommentarmaterial Biologi forts.
	Kommentarmaterial Religion.
	Samlad bild.
	Tro och urkundens budskap
	Vår nästa (generation)
	Tack för att ni lyssnade

