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Inledning 
 

I dagens samhälle är kunskaper om religion och olika livsåskådningar väldigt viktiga för att 

kunna förstå världen och människorna vi möter. Risker som finns med att inte ha 

grundläggande kunskaper om religion, livsåskådningar och varför människor tänker och lever 

på ett visst sätt är att få stereotypa föreställningar och fördomar om människor och kulturer. 

För att skapa förståelse och tolerans för andra människor och olika livsåskådningar blir 

kunskap om dessa därför viktigt.  

En av de viktigaste förmedlarna av kunskap om religion och olika livsåskådningar i samhället 

är skolan. Det är i skolan som de flesta barn och ungdomar får sin grundläggande kunskap om 

dessa ämnen. För situationer och händelser som har med religion att göra utvecklar barn och 

ungdomar en förståelse genom skolans religionsundervisning. I skolan i Sverige idag kallas 

ämnet religion för religionskunskap. Genom sitt innehåll ger religionskunskap elever och 

lärare möjligheter att samtala och diskutera om allmänna, känsliga och personliga frågor. 

Undervisningen i religionskunskap styrs av läroplaner. Läroböckerna vilar på läroplanen och 

förväntas motsvara de riktlinjer som den innehåller. Både läroplanerna och läroböckerna har 

därför stor betydelse för vad vi lär oss från barnsben, och baserat på detta väcktes mitt intresse 

för att undersöka hur ämnet ateism har framställts och behandlats. Jag själv har inget minne 

av att ha blivit introducerad till ateism under min högstadietid i Finland. Därför är jag 

intresserad av att se om ateism har ingått i den svenska högstadieskolans 

kristendomskunskaps- och religionskunskapsundervisning.  
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Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ateism beskrivs och behandlas i både 

läroböcker och läroplaner i Sverige mellan 1962 – 2015. Undersökningen omfattar 

kristendomskunskaps- och religionskunskapsläroböcker för grundskolans högstadium samt 

läroplaner för grundskolan. Undersökningen fokuserar på hur ateism har behandlats i dessa, 

mer specifikt i vilken utsträckning och på vilket sätt ateism har framställts.  

 

Frågeställningar: 

• Behandlas det i läroplanerna för grundskolan från år 1962,1969,1980,1994 och 2011 om 

ateism ska ingå i undervisningen? Nämns begreppet ateism i läroplanerna?  

• I vilken omfattning och under vilka avsnitt behandlas ateism i läroböckerna? 

• På vilket sätt framställs ateism i läroböckerna och vilken form av ateism används, svag eller 

stark ateism? Har beskrivningen av ateism förändrats över tid?  

 

Bakgrund 

 

Begreppet ateism och vad dess exakta definition är har genom tiderna varit ett förargande och 

irriterande problem. Etymologiskt härstammar ordet ateism från den klassiska grekiskans α-

och theos (α- betyder ”inte” eller ”utan” och theos betyder ”Gud”). En direkt översättning från 

den klassiska grekiskan skulle betyda att begreppet ateism innebär ”inte Gud” eller ”utan 

Gud”. Från sin tidigaste början på grekiska och engelska har begreppet ateism fört med sig 

många olika konkurrerande och förvirrande definitioner. Än idag finns det ingen tydlig 

akademisk enighet om hur begreppet ateism ska användas eller vad den exakta definitionen 

är.1  Det finns flertal olika definitioner av ateism som förekommit i olika seriösa 

vetenskapliga skrifter: 

                                                           
1 Stephen Bullivant, Michael Ruse (red.) The Oxford Handbook of Atheism. Religious Studies. Volume 51. Issue 
4. Oxford: Oxford University Press. 2013. Sid 11. 
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1. ”Ateism är tron att det inte finns någon Gud eller gudar”. 

2. ”I sin kärna, ateism betecknar en position (inte en ”tro”) som innehåller eller hävdar 

ingen Gud eller gudar”. 

3. ”En ateist är någon utan en tro på Gud; han eller hon behöver inte vara någon som 

tror att Gud inte existerar”.  

4. ”En ateist tror inte på den Gud som teismen gynnar”.  

5. ”Med ”ateist”, menar jag precis vad världen alltid har varit förstådd att mena – ett 

principiellt och välgrundat beslut att förkasta tron på Gud”.2 

Dessa fem olika definitioner av ateism delar vissa funktioner med varandra. Alla definitioner 

menar att ateism är relaterat till olika syner på en ”Gud” och alla utom en beskriver detta i 

förhållande till frågan om tro. Det finns ingen enda eller objektiv definition av begreppet 

ateism men begreppet kan användas på rätt sätt i ett antal relaterade, ibland överlappande, och 

ofta inbördes oförenliga sätt.3 Ateism finns åtminstone i två olika former, en svag och en stark 

ateism. Svag ateism kallas ibland för negativ ateism och i Sverige omfattas de flesta ateister 

av den svaga ateismen. Den svaga ateismen beskrivs ofta som avsaknaden av tron på en Gud 

eller flera gudar. Starka ateismen omfattas av en åskådning som förnekar existensen av en 

gudom. Stark ateism kallas ibland för positiv ateism och de ateister som omfattas av den 

starka ateismen förnekar alla gudars existens. Filosofisk naturalism som säger att bara 

materiella ting existerar går att likställas med den starka ateismen.4 

Tanken om att landet Sverige är världens mest sekulariserade5 land verkar vara en av de 

vanligaste föreställningar kring religion bland svenska medborgare. Det sägs att svenskarna är 

ett avkristnat folk. Antalet som döper sig, konfirmerar sig och tror på eller ens känner till de 

kristna grundberättelserna går stadigt nedåt samtidigt som kyrkbänkarna står mer och mer 

tomma. Detta bidrar till att kristendomen som levande religionsform håller på att 

marginaliseras i Sverige.6 På många sätt är Sverige ett av världens mest sekulariserade länder, 

men samtidigt är denna bild som många har långt ifrån uppenbar. Beroende på hur och vad 

                                                           
2 Bullivant, Ruse. 2013. Sid 11. 
3 Ibid. Sid 11.   
4 Vesa Annala. Ateism: Förnuftet på villovägar. Palmia-institutet för livsfrågor. 2009. Sid 19. 
5 Sekularisering betyder att religionen förlorar i betydelse i samhället. Se vidare i David Thurfjell, Det gudlösa 
folket: De postkristna svenskarna och religionen. 2015. Sid. 17 framåt.  
6 David Thurfjell. Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religion. Molin & Sorgenfrei Förlag. 2015. 
Sid 17. 
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man mäter så framträder olika och ofta osammanhängande bilder. Vad som framträder 

varierar beroende på om man undersöker till exempel vad svenskarna säger att de tror på eller 

vad de gör i religiöst hänseende.7 Genom att se på den organiserade religionstillhörigheten får 

man ett annat sätt att närma sig frågan om Sveriges sekularisering. De svenska medborgarna 

har en stark lojalitet till de religiösa institutionerna. Medlemsantalet i svenska kyrkan går 

dock nedåt, men än idag är 66 procent av den svenska befolkningen medlem i den kristna 

kyrkan.8  

Svenska medborgarnas trosföreställningar och livsåskådningar är ytterligare en aspekt i 

diskussionen om Sveriges sekularisering. År 2005 svarade endast 23 procent av svenskarna ja 

på frågan ”tror du att det finns en Gud?”, i en enkätundersökning som genomfördes av 

Europakommissionen. Av länder i Europa var det endast Tjeckien och Estland som hade lägre 

andel gudstroende. Många av de som svarade att det inte finns en Gud svarade samtidigt ja på 

frågan om de tror på ”något slags ande eller livskraft” eller om de tror att ”Gud är något inom 

varje människa snarare än utanför”. Hela 53 procent av svenskarna svarade ja på denna fråga 

år 2005, näst flest i hela Europa.9 Den svenska befolkningen har en hög lojalitet till kyrkliga 

institutioner, men däremot har de svenska medborgarna en låg nivå av regelbunden religiös 

praktik. Endast 20 procent av svenska medborgare kan betraktas som en aktivt religiös 

individ. En person som är aktivt religiös deltar i organiserad religionsutövning minst en gång i 

veckan eller som ber regelbundet eller som betraktar sig själv som mycket religiös. 

Majoriteten, hela 80 procent av svenska medborgare uppfyller inte ens ett av dessa kriterier.10 

Det finns olika empiriska studier och analyser angående Sveriges sekularisering som tyder på 

att religiositet håller på att dö ut i Sverige. Det finns däremot även bevis som tyder på att 

religiositeten förändras men kommer knappast att försvinna i Sverige. Religiösa, anti-religiösa 

eller politiska intressen påverkar den berättelse om svenska medborgarnas religion och 

sekularisering som man bestämmer att lyfta fram samt präglar det sammanhang där den 

berättas. Sekulariseringen i Sverige har gått mycket långt om man mäter på vissa sätt. Bilden 

om Sverige som ett avkristnat och sekulariserat samhälle är sann på många sätt och vis men 

det finns också mycket som visar att denna bild är överdriven.11  

                                                           
7 Thurfjell. 2015. Sid 18. 
8 Ibid. Sid 21. 
9 Ibid. Sid 24-25. 
10 Ibid. Sid 28. 
11 Ibid. Sid 36-37. 
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Den allmänna grundskolan i Sverige infördes år 1962 med den nya läroplanen. I ämnet 

kristendomskunskap blev objektivitet ett krav inom undervisningen. År 1969 kom det en ny 

läroplan som kom med ytterligare förändringar. Ämnet kristendomskunskap fick ett nytt 

namn och började nu heta religionskunskap. Det infördes nya inslag i undervisningen som 

exempelvis etik och livsfrågor. De centrala utgångspunkterna för undervisningen förändrades 

även med den nya läroplanen. Före år 1969 hade man i religionsundervisningen lagt stor 

fokus på studier av urkunder och yttre religiösa uttryck. Den stora förändringen blev att man 

började betona elevernas egna erfarenheter och existentiella funderingar.12 Ämnet 

religionskunskap med dess innehåll, mål och form varierar stort mellan länder runt om i 

världen. I Europa finns det tre olika modeller för hur religionsundervisningen bedrivs. Den 

första modellen är ingen religionskunskap alls. Andra modellen är konfessionell 

religionskunskapsundervisning som innebär att eleverna separeras utifrån 

religionstillhörighet. Den tredje och sista modellen är ickekonfessionell 

religionskunskapsundervisning som innebär att eleverna blandas oavsett religiös eller 

ickereligiös tillhörighet.13 

I Sverige är religionskunskapsundervisningen ickekonfessionell. Eleverna undervisas 

tillsammans oavsett religiös eller ickereligiös bakgrund. I klassrummet möts elever med 

skilda uppfattningar om och relation till ämnets innehåll.14 Sedan den nya läroplanen för 

grundskolan år 1969 har religionskunskapsundervisningen varit ickekonfessionell i Sverige. 

Innehållet i undervisningen ska vara neutralt och inte propagera för någon specifik 

trosinriktning. Undervisningen skall även behandla såväl världsreligioner som centrala 

ickereligiösa livsåskådningar och etik. Syftet och innehållet i religionskunskapsämnet har man 

på grund av stora samhällsförändringar såsom globalisering, migration och sekularisering 

varit tvungna att förändra över tid. Sverige kan idag beskrivas som ett religiöst och kulturellt 

pluralistiskt och sekulariserat samhälle, från att ha varit ett homogent kristet enhetssamhälle 

med ett folk, ett språk och en tro under en kung. Även religion och religionens roll har 

förändrats radikalt sedan enhetssamhällets dagar.15 

 

                                                           
12 Karin Kittelmann Flensner. Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. University of 
Gothenburg: Department of Literature, History of Ideas, and Religion. 2015.  Sid 280. 
13 Kittelmann Flensner. 2015. Sid 277-278. 
14 Ibid. Sid 276. 
15 Ibid. Sid 275. 
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Tidigare forskning  

Karin Kittelmann Flensners doktorsavhandling, Religious education in contemporary 

pluralistic Sweden, är en religionsdidaktisk studie som bygger på deltagande observationer av 

religionskunskapslektioner under läsåret 2011-2012. Undersökningens resultat presenterar 

Kittelmann Flensner genom fyra olika delar som fokuserar på olika diskurser. Dessa diskurser 

förklarar hur olika konstruktioner och begrepp präglar religionskunskapsämnet i klassrummet. 

För att förstå hur ämnet religionskunskap konstrueras har Kittelmann Flensner försökt 

identifiera, beskriva och analysera sprickor och skärningspunkter som uppkommit i 

undervisningen, som utgörs av normer och motsägelsefulla föreställningar.16 Kittelmann 

Flensner har dragit slutsatsen att klassrummet utgörs av en sekularistisk diskurs som skapar 

ett kollektivt ”vi”, denna slutsats kommer hon fram till eftersom klassrummet sällan beskrivs 

som religiöst.17 Klassrummet framstår som ett sekularistiskt eller ateistiskt kollektiv, som är 

neutralt i förhållande till religion och religiositet. Religion uppfattas snarare som något 

partiskt och oneutralt.18 

Kittelmann Flensner säger att eleverna anser att religion kanske fyllde en funktion under 

tidigare historiska perioder, men moderna människor behöver inte religion längre. Eleverna 

förknippar religiositet med en förfluten tid när människor inte visste bättre. Bland eleverna 

sammankopplas religiositet och religiösa individer med intolerans medan egenskaper som 

öppenhet och tolerans förknippas med ickereligiösa positioner. En ickereligiös position 

framställs även som en neutral position. Kittelmann Flensner menar att det är mycket 

vanligare bland eleverna att positionera sig som ateist i helklassdiskussioner än att inta en 

religiös position. Däremot, när eleverna diskuterar i mindre grupper är det vanligare att berätta 

om sin kristna tro. Hon påpekar även att ateism artikuleras som en neutral position och som 

”att vara normal” i klassrummen, om man är troende avviker man från gruppen.19 

Individualism, att göra sina egna val, att framstå som en rationell och självständig individ har 

ett centralt värde samt en positiv betydelse bland eleverna, enligt Kittelmann Flensner. Dessa 

egenskaper uttrycks som extremt viktiga av främst elever men också av lärare. Individualism 

anses vara svårförenligt med religiositet eftersom religion och att vara religiös förknippas med 

                                                           
16 Karin Kittelmann Flensner. Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. University of 
Gothenburg: Department of Literature, History of Ideas, and Religion. 2015. Sid 284. 
17 Kittelmann Flensner. 2015. Sid 291.  
18 Ibid. Sid 296. 
19 Ibid. Sid 285. 
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att blint och oreflekterat följa kollektiva och irrationella regler. Kittelmann Flensner nämner 

att ett exempel på den sekularistiska diskursens dominans är att det är extremt viktigt bland 

eleverna att tala om sig själv som troende i första person. Det som dominerar är uttryck som 

till exempel ”kristna tycker att…” Hon säger att endast en gång under alla de 125 lektioner 

som hon var närvarande på uttryckte en person att hon var kristen, och det gjorde hon 

dessutom i halvklass med bara 8 elever närvarande.20 Kittelmann Flensner säger att en tro på 

”något större”, övernaturligt eller om en elev talar om en andlig dimension i tillvaron så är det 

accepterar så länge denna tro på ”något” inte uppfattas, i klassrummet, som en del av en 

organiserad religiös tradition. En av klasserna fick till uppgift att personligen beskriva sin 

egen livsåskådning. Flera elever och lärare positionerade sig som ateister, den sekularistiska 

diskursen dominerade klassrumstalet.21 

Kittelmann Flensner säger att elever kopplar svenskhet med föreställningar om Sverige som 

ett kristet land. Ett vanligt uttryck bland eleverna är att ”Sverige är ett kristet land” men 

Sverige refereras även till ”det mest sekulära landet i världen”. Något som anses som 

särskiljande för svenskhet i många klassrum är kristna värderingar.22 Svenskhet förknippas av 

eleverna med traditioner och högtider som till exempel julfirandet, som är en kristen tradition. 

Men bland eleverna förknippas julfirandet inte alls med religion utan det ses enbart som en 

svensk tradition. Kittelmann Flensner säger också att individualism, rationalism, tolerans, 

respekt och öppenhet för olika sätt att leva är något som eleverna förknippar svenskhet med.23 

Diskussionen om vem som är att betrakta som kristen är ett samtalsämne som uppkom i 

klassrummen. Kittelmann Flensner hävdar att det är många elever som säger att de inte 

identifierar sig med någon specifik religiös tradition. Att vara döpt och konfirmerad eller att 

vara medlem i svenska kyrkan är inte, enligt eleverna, avgörande för om man skall beskrivas 

som kristen eller inte. Hon säger också att eleverna talar om religiösa och troende som ”dom”, 

”konstiga”, ”galna”, ”lurade” och ”ointelligenta”. Detta konstruerar enligt Kittelmann 

Flensner en specifik typ av svenskhet som förknippas med luthersk kristendom trots att ett 

starkt avståndstagande uttrycks gentemot att se sig själv som religiös eller troende.24  

                                                           
20 Ibid. Sid 286-287. 
21 Ibid. Sid 288. 
22 Ibid. Sid 289-290. 
23 Ibid. Sid 290. 
24 Ibid. Sid 291. 
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Vidare undersöker Carina Holmqvist Lidh, i sin avhandling Representera och bli 

representerad: Elever med religiös positionering talar om skolans 

religionskunskapsundervisning, hur elever som positionerar sig inom en religiös tradition talar 

om skolans religionskunskapsundervisning. Studiens empiriska material består av elevernas 

beskrivningar som Holmqvist Lidh fått fram genom gruppintervjuer och individuella 

intervjuer med elever mellan 16 och 19 år gamla.25 Studien är indelad i tre centrala teman. Det 

första temat är ”mötet mellan undervisningsinnehåll och elevernas erfarenheter av sin egen 

religiösa tradition och tro”. Det följande temat är ”hur eleverna talar om sina erfarenheter av 

att vara eller att förväntas vara representant för sin egen tradition i undervisningen”. Det tredje 

och sista temat är ”hur eleverna beskriver ramar och föreställningar för 

religionskunskapsundervisningen”.26 Holmqvist Lidh använder sig av diskursanalys för att 

analysera elevernas tal.27 Religionskunskapsundervisningen framträder i elevernas tal som en 

praktik som riskerar att skapa distans till olika religiösa traditioner. Holmqvist Lidh säger att 

enligt eleverna fokuserar religionskunskapsundervisningen mest på ytliga fakta, religionernas 

historiska framväxt, regler och dogmer samt stereotypa framställningar. Detta betyder, enligt 

Holmqvist Lidh, att för eleverna flera viktiga aspekter av religion och av religiöst liv därmed 

saknas i undervisningen. Holmqvist Lidh menar att undervisningen inte lyckas, enligt 

uttalanden av eleverna, att ge sann, rättvis och riktig bild av den egna traditionen. Eleverna 

känner inte igen sig i de bilder av respektive religiösa tradition som behandlas i 

undervisningen. Eleverna uttrycker en oro över att undervisningen förstärker stereotypa 

föreställningar om religion och religiösa människor.28 

Enligt Holmqvist Lidh, anser majoriteten av eleverna att de är ensamma om sin religiösa 

positionering i klassrummet. Holmqvist Lidh säger att man i intervjumaterialet kan se att det 

är långt ifrån självklart för alla elever att tala öppet om sin religiösa positionering. Det finns 

elever som väljer att vara öppna med sin religiösa positionering. Dessa elever önskar bemöta, 

förklara, tydliggöra och korrigera bilden av den egna religiösa traditionen och sig själva som 

religiösa. I andra uttalanden synliggörs ett annat förhållningssätt. Eleverna säger hur de inte 

helst vill tala öppet om sin religiösa positionering i klassrummet. Då det handlar om att 

                                                           
25 Carina Holmqvist Lidh. Representera och bli representerad: Elever med religiös positionering talar om skolans 
religionskunskapsundervisning. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Karlstad universitet. 2016. 
Sid 7-8, 67. 
26 Holmqvist Lidh. 2016. Sid 7-8. 
27 Ibid. Sid 52.  
28 Ibid. Sid 121. 
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hantera svårigheter som uppstår i skolan menar Holmqvist Lidh att det är ungdomsledare som 

spelar rollen som samtalspartner för eleverna. Hon säger att för eleverna är den egna 

församlingen eller samfundet en viktig resurs för att känna tillhörighet och glädje.29 

Holmqvist Lidh menar att genom samtliga intervjuer framstår individualism, autonomi och 

reflexivitet som centrala värden för eleverna. Eleverna vill betraktas som självständiga och 

rationella subjekt. Hon säger att några elever talar om att religionsundervisningen fått dem att 

reflektera över likheter och skillnader mellan olika religiösa traditioner samt att se sin egen 

tradition med andras ögon. Holmqvist Lidh anser att eleverna kan i någon mening bli 

”främmandegjorda”. Detta händer när den religiösa identiteten sätts i centrum. Holmqvist 

Lidh säger att eleverna talar om hur felaktiga föreställningar riskerar att överföras och hur 

klasskamrater, i reflektion över undervisningsinnehåll, plötsligt förhåller sig annorlunda till 

dem.30 

Religionskunskapsundervisningen framställs av eleverna som starkt reglerad av kraven på 

rättvisa, objektivitet och neutralitet. Holmqvist Lidh säger att elevernas sätt att tala om 

undervisningen och sina egna möjligheter att välja position villkoras av kraven på en neutral 

undervisning. Holmqvist Lidh menar att när undervisningen sker i klassrumsmiljö är det 

särskilt viktigt att upprätthålla reglerna för den objektiva eller neutrala och rättvisa 

undervisningen. När det är läraren som är huvudaktör är det han eller hon som bär ansvaret 

för att upprätta dessa aspekter för undervisning. Holmqvist Lidh poängterar att eleverna 

uttrycker sig väldigt positivt kring att klasskompisar berättar om sin egen tradition, men när 

frågan ställs till dem själva uppstår funderingar. De funderar om deras insats ryms inom 

ramen för en icke-konfessionell, objektiv eller neutral och rättvis undervisning. Holmqvist 

Lidh hävdar att mot bakgrund av elevernas tal om andra skolämnen så fostrar skolan till 

kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt. Religion och religiösa föreställningar 

skjuts undan, förlöjligas, motarbetas och förnekas.31  

I doktorsavhandlingen Tolkningar, förhandlingar och tystnader: Elevers tal om religion i det 

mångkulturella och postkoloniala rummet, studerar Kerstin von Brömssen elevers tolkningar 

av andras och sin egen religion, samt mångkulturalitet och etnicitet. Studien bygger på 

intervjuer med högstadieelever som har olika etniska bakgrunder.32 Studiens resultat visar att 

                                                           
29 Ibid. Sid 152-153. 
30 Ibid. Sid 166-167. 
31 Ibid. Sid 196. 
32 Kerstin von Brömssen. Tolkningar, förhandlingar och tystnader: Elevers tal om  religion i det mångkulturella 
och postkoloniala rummet. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 2003. Sid 2. 
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religion anses som en viktigare del i vardagslivet bland elever med en annan etnisk bakgrund 

än den svenska. Att inte tillhöra någon religion anses av eleverna med en annan etnisk 

bakgrund som något främmande eller annorlunda. Elever med svensk bakgrund har enligt von 

Brömssen en negativ inställning till religion. Tvång och avsaknad av vetenskaplig 

trovärdighet är något som dessa elever förknippar religion med.33 Med olika utgångspunkter 

har dessa tre studier kommit fram till likartade resultat. Förenklat sagt, att religionens 

betydelse har minskat bland svenska ungdomar på senare tid. 

 

Källmaterial och metod 

Den metod som jag använder mig av i undersökningen är textanalys med den textanalytiska 

inriktningen innehållsanalys. Mer specifikt kommer jag att använda mig av kvalitativ 

innehållsanalys som syftar på textanalyser där ingenting räknas eller mäts.34 Det källmaterial 

som kommer till användning i denna undersökning är läroplaner för grundskolan och 

läroböcker för grundskolans högstadium. Undersökningsperioden är 1962 – 2015, jag 

kommer att behandla de läroplaner för grundskolan som tillkommit under denna tidsperiod. 

Läroplanerna för grundskolan är från år 1962,1969,1980,1994 och 2011.  

Undersökningen kommer att innehålla två läroböcker i kristendoms- och religionskunskap för 

grundskolans högstadium från varje årtionde. Jag har varit väldigt noggrann med att de 

läroböcker jag behandlar är menade för grundskolans högstadium. Eftersom det inte är 

praktiskt möjligt att behandla alla kristendoms- och religionskunskapsläroböcker mellan 1962 

– 2015 har jag valt att använda mig av två olika läroböcker från varje årtionde. Detta eftersom 

fler än två läroböcker skulle vara för omfattande och bara en lärobok hade inte gett tillräckligt 

brett underlag. Jag har försökt att få en så stor variation som möjligt på de läroböcker som jag 

valt till undersökningen, med störst fokus på de böcker som är från samma årtionde. Detta 

betyder att jag har försökt att inte använda mig av läroböcker som är skrivna av samma 

författare eller att de är från samma bokförlag. Förutom det är böckerna slumpmässigt 

utvalda. Vilken upplaga varje enskild lärobok är har jag valt att inte fokusera på, detta 

                                                           
33 Von Brömssen. 2003. Sid 308. 
34 Göran Bergström, Kristina Boréus (red.) Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. Studentlitteratur. 2012. Sid 50.  
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eftersom jag anser att det inte är relevant för undersökningen samt att det inte borde påverka 

resultaten i undersökningen.  

 

Teori 

Den teoretiska utgångspunkten som jag valt att använda mig av är den så kallade 

läroplansteorin. Eftersom min undersökning innehåller både läroplaner och läroböcker 

förefaller det naturligt att använda läroplansteorin. Den första frågan som läroplansteorin har 

är: Hur kan vi organisera vårt vetande, så att vi kan lära ut det?35 Läroplansteorin är en 

övergripande teori kring relationer mellan utbildning och samhälle. Den är nödvändig för att 

förklara varför en bestämd undervisningsprocess får ett visst innehåll, en viss struktur och ett 

visst utfall.36 Varje läroplan innebär en styrning av en påverkansprocess och varje styrning 

kräver också någon form av kontroll.37 Det går att urskilja tre nivåer i en läroplan. Den första 

nivån avser hur värderingar, kunskaper och erfarenheter väljs ut och organiseras. En fråga 

inom den första nivån är att varför uppfattas en viss kunskap som mer väsentlig att undervisa 

om än en annan? Den andra nivån avser frågor relaterade till det konkreta styrandet av en 

utbildning. En fråga som uppstår i samband med den andra nivån är hur utvecklas en läroplan 

konkret? Den tredje och sista nivån avser frågor kring hur en konkret läroplan och ett konkret 

läromedel styr den faktiska undervisningsprocessen.38  

En läroplan utgör samhällets krav på uppfostran och utbildning. Olika läroplansteorier har 

inriktats på att besvara följande frågor: Hur formuleras mål för utbildning? Hur väljer man ut 

innehåll för utbildning? Hur organiseras innehåll i utbildning?39 En av de mest grundläggande 

frågorna inom läroplansteorin är: Vad räknas som kunskap?40 En av läroplansteorins 

viktigaste hörnstenar består även i att synliggöra kontinuerliga förskjutningar och 

förändringar i de grundläggande antaganden som olika läroplaner baserar sina urval av 

kunskaper på.41 I ett läroplansperspektiv finns det fyra olika inriktningar som alla har egna 

antaganden om vad som kan räknas som viktig kunskap. Den första inriktningen är den 

vetenskapliga rationalismen. Denna inriktning betonar vikten av att ämnesbaserade kunskaper 

                                                           
35 Ulf. P. Lundgren. Att organisera omvärlden: En introduktion till läroplansteori. Liber Stockholm. 1989. Sid 16. 
36 Lundgren. 1989. Sid 7. 
37 Ibid. Sid 17. 
38 Ibid. Sid 22-23. 
39 Ibid. Sid 231. 
40 Ninni Wahlström. Läroplansteori och didaktik. Gleerups utbildning AB. Malmö. 2016. Sid 11. 
41 Wahlström. 2016. Sid 13. 
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förs över från en generation till nästa. Den andra inriktningen är social effektivitet. Dess mål 

för skolans utbildning bygger på vad en framtida samhällsmedborgare behöver för kunskaper, 

färdigheter och kompetenser för att medverka till samhällets ekonomiska och sociala 

utveckling. Tredje inriktningen är ett humanistiskt förhållningssätt. Denna inriktning sätter 

den enskilda eleven i centrum. Elevernas personliga utveckling och att varje elev utvecklas 

efter sin fulla potential driver frågan om vilken form av kunskap som anses som viktig och 

som bör lyftas fram i en läroplan. Den fjärde inriktningen är social rekonstruktionism. Här 

betonas skolans och utbildningens sociala och politiska potential till förändring och 

rekonstruktion av samhället.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Ibid. Sid 40-41. 
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Undersökningsdel 
 

Jag kommer först att behandla de olika läroplanerna för grundskolan som ingår i 

undersökningen. Jag kommer att analysera på vilket sätt ämnet ateism behandlas i respektive 

läroplan. Om ateism inte behandlas i en läroplan som jag analyserar kommer jag även att 

nämna det. Om det framkommer att ateism skall ingå i undervisningen i grundskolans 

högstadium så kommer jag att analysera på vilket sätt ateism ingår i undervisningen. Efter att 

jag har behandlat läroplanerna och gjort en sammanfattande analys kommer jag att gå vidare 

med att analysera de läroböcker som ingår i undersökningen.  

 

Läroplaner för grundskolan  

 

Läroplan 1962 

I läroplanen från år 1962 heter ämnet ännu kristendomskunskap i stället för religionskunskap. 

Huvuddelarna i läroplanen är: Mål, Huvudmoment för låg-, mellan- och högstadiet, Förslag 

till disposition av en studieplan och Anvisningar och kommentarer.  

Med denna läroplan blev objektivitet i undervisningen ett krav inom ämnet 

kristendomskunskap. Detta syns tydligt i läroplanen där det står att: ”Undervisningen skall 

vara objektiv i den meningen, att den meddelar sakliga kunskaper om olika trosåskådningars 

innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en viss 

åskådning”.43 Det förekom en väldigt intressant formulering i början på undervisningens mål i 

kristendomskunskap. Formuleringen lyder: ”ge kännedom om de strömningar, som satt de 

religiösa sanningarnas värde i fråga”.44 Detta är en intressant formulering och en fråga som 

uppstår hos mig är vilka är just de strömningar som satt de religiösa sanningarnas värde i 

fråga? Kan det vara ateism som eleverna skall få kännedom om? Det som kan göras i detta 

fall är att försöka tolka formuleringen. Det kan mycket väl vara ateism som eleverna skall få 

kännedom om, men det kan också mycket väl vara någon annan strömning som satt de 

                                                           
43 Läroplan för grundskolan. Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie 60. 1962. Sid 217. 
44 Läroplan för grundskolan. 1962. Sid 217. 
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religiösa sanningarnas värde i fråga. Eftersom det inte specifikt står att det är ateism som 

eleverna skall få kännedom om så är det svårt att få ett exakt svar.  

Formuleringen: ”ge kännedom om de strömningar, som satt de religiösa sanningarnas värde i 

fråga” förekommer flera gånger i läroplanen. På vissa ställen i läroplanen förekommer inte 

den fullständiga formuleringen utan vissa delar av den.45 Detta tyder på att de strömningar, 

som satt de religiösa sanningarnas värde i fråga, är något viktigt för undervisningen i 

kristendomskunskap, vilka än dessa strömningar är. Själva begreppet ateism nämns inte i 

läroplanen.  

 

Läroplan 1969 

Läroplanen för grundskolan år 1969 kom med förändringar. En förändring var att namnet på 

ämnet kristendomskunskap ändrades till religionskunskap. Läroplanen år 1969 består av en 

allmän del med mål, riktlinjer, timplaner samt kursplaner och en supplementdel som 

innehåller kompletterande anvisningar, kommentarer och exempel till kursplanerna. Jag börjar 

med att behandla den allmänna delen av läroplanen och övergår sedan till supplementdelen. 

Huvuddelarna i läroplanen är: Mål, Huvudmoment för låg-, mellan- och högstadiet och 

Anvisningar och kommentarer.  

De huvudsakliga målen för undervisningen i religionskunskap är till exempel att eleverna 

skall bli orienterade om kristen tro och etik, om övriga religioner, deras tro, etik, 

samfundsformer och heliga skrifter samt om de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll. 

Undervisningen i religionskunskap skall vara objektiv och vidsynt. Undervisningen i 

religionskunskap skall också meddela, utan att påverka eleverna att omfatta en viss åskådning, 

olika tros- och livsåskådningars innebörd och innehåll.46 Under läroplanens del med mål för 

undervisningen förekommer en formulering som är intressant. Formuleringen är: ”ge 

kännedom om andra livsuppfattningar och attityder till tillvaron än de religiösa”.47  

Exakt vilka livsuppfattningar och attityder det är eleverna skall få kännedom framkommer 

inte i läroplanen. Som i den föregående läroplanen handlar det om att försöka förstå och tolka 

formuleringen. En tolkning som kan göras är att ateism ingår i livsuppfattningar och attityder 

                                                           
45 Ibid. Sid 221, 222, 228. 
46 Läroplan för grundskolan. Allmän del. Skolöverstyrelsen. Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, Stockholm. 
1969. Sid 175. 
47 Läroplan för grundskolan. Allmän del. 1969. Sid 175. 
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som skall behandlas i undervisningen för religionskunskap. Det går inte att exakt veta 

eftersom det inte skrivs ut i läroplanen vilka dessa livsuppfattningar och attityder är. 

Formuleringen dyker inte upp flera gånger i den allmänna delen av läroplanen. Undervisning 

om andra eller olika livsåskådningar förekommer under huvudmoment för högstadiet.48 

Begreppet ateism nämns inte i den allmänna delen av läroplanen. Supplement delen innehåller 

kompletterande anvisningar om undervisningen i enskilda orienteringsämnen som 

religionskunskap. I stort sett är innehållet samma som i den allmänna delen, men i supplement 

delen förekommer djupare information om det som eleverna skall få kunskap om. Att 

eleverna skall ges en bild av vad exempelvis sekularisering betyder är något som inte 

förekommer i den allmänna delen men som gör det i supplement delen.49 Begreppet ateism 

nämns inte heller i supplement delen. Formuleringen i den allmänna delen kan alltså tolkas 

gälla ateism och att det i supplement delen skrivs om sekularisering kan möjligtvis också 

beröra ateismens framväxande i samhället. Men detta är som tidigare nämnt tolkningar av 

textens innebörd.  

 

Läroplan 1980 

I denna läroplan för grundskolan heter delen där undervisningen i religionskunskap 

behandlas: ”Människans frågor inför livet och tillvaron; Religionskunskap”.50 Det finns tre 

olika rubriker: Låg-, Mellan- och Högstadiet.  

Undervisningen i religionskunskap för högstadiet skall enligt läroplanen ge eleverna kunskap 

om livsfrågor, tro och etik. Det påpekas att undervisningen skall utgå från och anknytas till 

elevernas egna erfarenheter, behandla aktuella personer i nutiden och aktuella händelser. 

Vidare ingår i undervisningen också studier av Bibeln, kyrkokunskap, till exempel 

väckelserörelserna, religionshistoria och andra livsåskådningar än de religiösa, till exempel 

marxism och humanism.51 Frågan här blir om ateism skall ingå i undervisningen om andra 

livsåskådningar än de religiösa. Om marxism och humanism gör det så är det mycket troligt 

att ateism gör det också. Själva begreppet ateism nämns inte i läroplanen.  

                                                           
48 Ibid. Sid 175-177. 
49 Läroplan för grundskolan. Supplement orienteringsämnen högstadiet. Skolöverstyrelsen. Svenska 
Utbildningsförlaget Liber AB, Stockholm. 1969. Sid 14.  
50 Läroplan för grundskolan. Allmän del. Skolöverstyrelsen. Liber Utbildningsförlaget, Stockholm. 1980. Sid 127. 
51 Läroplan för grundskolan. Allmän del. 1980. Sid 128. 
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Läroplan 1994 

Denna läroplan för grundskolan innehåller mål som skolan skall i sin religionsundervisning 

sträva efter att eleven uppnår. Målen som presenteras är att eleven fördjupar sina kunskaper 

om, både i samtiden och historiskt, till exempel kristendomen, stora världsreligionerna och 

icke-religiösa livsåskådningar. Att eleven förstår och fördjupar sin förståelse om exempelvis 

hur Bibeln och kristen tro påverkat det svenska samhället och andra människors 

ställningstagande i frågor om etik och religion. Att eleven kan reflektera över religiösa eller 

andra livsåskådningsmässiga skäl för värden som sanning, rätt och människovärde. Värdet av 

grundläggande etiska principer är även ett mål som eleven skall uppnå genom 

religionsundervisningen.  

Under rubriken ”Tro och livsåskådning” behandlas hur religionsundervisningen skall ge 

kunskaper om kristendomen och, som en följd av den ökade invandringen, även andra 

världsreligioner.52 Det sista som nämns under denna rubrik är intressant. Det står att: 

”Livstolkningar med agnostisk eller ateistisk innebörd som alternativ till de traditionella 

religionerna behöver eleverna också få bearbeta, diskutera och ta ställning till”.53 Ateism skall 

alltså enligt denna formulering ingå i religionsundervisningen. På den sista sidan för 

läroplanen för religionskunskap behandlas olika mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av 

det nionde skolåret. Där står det till exempel att eleven skall ha kunskap om kristna traditioner 

samt kristen tro, kunna reflektera över livsfrågor och religiösa frågor samt ha kännedom om 

de stora världsreligionernas tro och livsuppfattning. Som sista mål skall eleven känna till 

någon icke-religiös livsåskådning och dess grundtankar.54  

Läroplanen för grundskolan från år 1994 visar att ateism skall ingå i religionsundervisningen. 

Eleverna skall diskutera, bearbeta och ta ställning till livstolkningar med agnostisk eller 

ateistisk innebörd. Det som framstår är att i slutet av den nionde årskursen skall eleverna ha 

kännedom om någon icke-religiös livsåskådning och dess grundtankar.  

 

 

                                                           
52 Kursplaner för grundskolan. Utbildningsdepartementet. 1994. Sid 38-39.  
53 Kursplaner för grundskolan. 1994. Sid 39. 
54 Ibid. Sid 40. 
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Läroplan 2011 

Läroplanen för grundskolan år 2011 och ämnet religionskunskap innehåller huvuddelarna: 

Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav. Det centrala innehållet under årskurserna 7-9 är: 

”Religioner och andra livsåskådningar”, ”Religion och samhälle”, ”Identitet och livsfrågor” 

och ”Etik”.55  

Undervisningen i ämnet religionskunskap skall, enligt riktlinjerna i läroplanen, till exempel ge 

kunskap om kristna traditioner och hur de påverkat det svenska samhället, utveckla elevernas 

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt få elever att reflektera över olika 

livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. Eleverna skall genom undervisningen i 

ämnet religionskunskap ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att till exempel: 

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar, analysera hur olika 

förhållanden i samhället påverkas av religioner och reflektera över livsfrågor.56 Under 

årskurserna 7-9 skall undervisningen i religionskunskap behandla ”Religioner och andra 

livsåskådningar”. Under detta tema ingår ”Sekulära livsåskådningar, till exempel 

humanism”.57 Ingår då ateism i gruppen sekulära livsåskådningar? Begreppet ateism 

förekommer inte under något tillfälle i läroplanen. Eftersom det både nämns i riktlinjerna och 

i upplägget att eleverna ska utveckla kunskaper om andra livsåskådningar kan man anta att 

ateism haft en del i detta. Som tidigare nämnt, är det en tolkningsfråga att göra eftersom det är 

svårt att säga nu i efterhand vad andra/sekulära livsåskådningar innefattade.  

 

Sammanfattande analys 

Läroplanerna som ingår i undersökningen kommer med olika formuleringar och uttryck som 

är användbara för denna undersökning. Frågan om ateism behandlas i läroplanerna, och om 

det är något som skall ingå i kristendoms- och religionskunskapsundervisningen är svår att få 

ett exakt svar på. Själva begreppet ateism nämns inte i majoriteten av de läroplaner som ingår 

i undersökningen. Faktum är att ateism endast nämns i läroplanen år 1994, där begreppet 

ateistisk förekommer. Det är därför den enda läroplan där det specifikt nämns att ateism skall 

ingå i undervisningen för religionskunskap. De andra läroplanerna för grundskolan innehåller 

olika formuleringar som går att tolkas som att ateism skall ingå i undervisningen. I läroplanen 

                                                           
55 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket. 2011. Sid 189-190. 
56 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 2011. Sid 186. 
57 Ibid. Sid 189. 
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år 1962 är det: ”ge kännedom om de strömningar, som satt de religiösa sanningarnas värde i 

fråga”. I läroplanen år 1969: ”ge kännedom om andra livsuppfattningar och attityder till 

tillvaron än de religiösa”. Läroplanen från år 1980 bidrar inte direkt med någon formulering 

utan det som tyder på att ateism skall ingå i undervisningen är att andra livsåskådningar än de 

religiösa skall behandlas i ämnet religionskunskap. Läroplanen år 1994 visar att eleverna skall 

få kunskap om ateism. Formuleringen lyder: ”Livstolkningar med agnostisk eller ateistisk 

innebörd som alternativ till de traditionella religionerna behöver eleverna också få bearbeta, 

diskutera och ta ställning till”. Till sist läroplanen år 2011 som ger ett svar som inte specifikt 

säger att det är ateism som skall behandlas. I läroplanen nämns att andra/sekulära 

livsåskådningar skall presenteras och behandlas. Om ateism ingår i gruppen sekulära 

livsåskådningar nämns inte i läroplanen.  

 

Läroböcker i kristendoms- och religionskunskap 

Nu följer nästa del i undersökningen. I denna del kommer jag att behandla läroböcker i 

kristendoms- och religionskunskap som utgivits under undersökningens tidsperiod, mellan 

1962 – 2015. Jag behandlar två läroböcker under varje årtionde. Analysen fokuserar på hur 

mycket utrymme ateism har fått i varje lärobok, under vilka avsnitt det är som ateism 

behandlas, samt på vilket sätt ateism har framställts i läroböckerna. Sedan följer en 

sammanfattande analys över de läroböcker som behandlats. 

 

Läroböcker från 1960-talet 

Den första läroboken från 1960-talet som jag behandlar är Kristendomskunskap för 

grundskolan årskurs 7-8. Läroboken innehåller följande huvudteman: Världens religioner, 

Den kristna kyrkan, Kyrkolivet i Sverige, Den ekumeniska rörelsen, Den kristna missionen, 

Judendomen, Främmande religioner, Gamla testamentet, Nya testamentet. 

I denna lärobok har ateism inget eget avsnitt där det specifikt presenteras och behandlas av 

författaren. Ett avsnitt där författaren presenterar ämnen som går att förknippa med ateism 

heter: ”Riktningar och rörelser i svenskt kyrkoliv under 1900-talet”. I detta avsnitt behandlas 

kritiken mot den svenska kyrkan i början på 1900-talet. Den moderna naturvetenskapen hade 

under 1800-talet slagit igenom och kom fram med resultat som stred mot Bibeln. Författaren 

nämner Charles Darwin som hävdar att människorna och djuren uppkommit genom en 
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utveckling under miljoner år. Bibelns berättelse om skapelsen stämde inte enligt den moderna 

naturvetenskapen.58  

Även från ett annat håll kom kritik mot den svenska kyrkan. Industriarbetarna tyckte att 

kyrkan inte gav dem tillräckligt med stöd i kampen om bättre löner och levnadsvillkor. 

Kyrkan betraktades av många inom arbetarklassen som en fiende. En man som författaren 

presenterar i detta samband är Karl Marx, socialismens grundare. Författaren säger att enligt 

Marx är religionen ett opium för folket och han hävdade även att prästerna försökte hålla 

arbetarna lugna genom att trösta dem med hoppet om ett bättre liv i himmelen efter döden. 

Religion är vidskepelse enligt Marx och han kritiserar den väldigt hårt. Marx brukar ofta 

benämnas som en ateistisk person, men i denna lärobok står det inget om att Marx kan 

betraktas som ateist.59 Efter att författaren presenterat Darwin, Marx och förklarat deras 

kritiska förhållningssätt mot religionen så står det att: ”Flera människor anser också att det 

inte finns någon Gud (ateism)”.60 Detta är enda stället i läroboken där själva begreppet ateism 

förekommer. Förklaringen är väldigt kort och tyder på stark ateism som innebär en åskådning 

som förnekar existensen av all gudom.61 Författaren förklarar alltså inte ateism något utförligt 

alls, utan nämner det bara i förbifarten. Även om Darwin och Marx förklarades mer grundligt, 

nämns ateism bara som ett komplement till det som förklarats tidigare. Man kan förstås dra 

paralleller, och förstå det som att författaren menade att Darwin och Marx kan ha varit 

ateister, men detta är något som inte beskrivs eller förklaras.  

Avsnittet: ”Riktningar och rörelser i svenskt kyrkoliv under 1900-talet”, är det enda i 

läroboken som går att förknippa med ateism. Varför förekommer begreppet ateism endast i en 

mening i hela läroboken? Läroplanen från år 1962 innehåller ett mål för undervisningen som 

lyder: ”ge kännedom om de strömningar, som satt de religiösa sanningarnas värde i fråga”.62 

Min tolkning av denna formulering var att det främst är ateism som eleverna skall få 

kännedom om. Efter att jag har analyserat denna lärobok framstår det att inte bara är ateism 

som har satt de religiösa sanningarnas värde i fråga. I denna lärobok presenteras både Darwin 

och Marx som med sina tankar och idéer kritiserar religionen. Deras idéer och tankar kan 

betraktas som de strömningar som eleverna skall få kännedom om. Detta betyder att 

                                                           
58 Erik Sjöberg. Kristendomskunskap för grundskolan årskurs 7-8. Almqvist & Wiksell/Gebers Förlag AB, 
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läroboken fullföljer detta mål som läroplanen innehåller för undervisningen i ämnet 

kristendomskunskap. 

Följande lärobok från 1960-talet i undersökningen heter Religionskunskap i grundskolan: 

Lärobok i kristendomskunskap. Denna lärobok innehåller huvudteman: Vad är religion? 

Egyptisk religion, Babylonisk religion, Persisk religion, Grekisk religion, Romersk religion, 

Hellenistisk religion, Kristendomen, Vad är en livsåskådning? Varför just kristendomen? Icke 

kristna livsåskådningar, Detta tror en kristen, Finns Gud? Kristus, En dom efter döden, Vad är 

en människa? Vad är moral? Samhället och plikterna mot medmänniskan, Rätten till livet, 

Sexualmoralen.  

Till skillnad från den första läroboken från 1960-talet så presenteras ateism i denna lärobok 

under flera olika avsnitt. Läroboken innehåller ett huvudtema som heter: Vad är en 

livsåskådning? Där står det att en livsåskådning inte är detsamma som religion. Icke religiösa 

människor har också en livsåskådning, skillnaden är att de som har en religiös tro får svar på 

sina livsåskådningsfrågor genom sin religion.63 Författarna säger att endast några promille av 

Sveriges befolkning har ställt sig utanför alla religiösa samfund. Vidare hävdar de att detta 

skulle kunna tyda på att de övertygade ateisterna i Sverige är få, men undersökningar visar att 

de som inte tror på den kristna läran är en betydligt större grupp.64 Här presenteras alltså 

eleverna för begreppet livsåskådning och dess omfång samt ateism. Även i denna lärobok 

behandlas Charles Darwin, Karl Marx och hur kyrkans inflytande i samhället började 

försvagas under 1800-talet. Darwin och Marx presenteras och beskrivs på väldigt liknande 

sätt som i den tidigare läroboken från 1960-talet.65  

Läroboken innehåller ett avsnitt som heter: ”Ateism”. Där säger författarna att: 

Ateist är den som avvisar varje form av gudstro. En sådan anser han ofta vara till skada 

för människor. Han önskar därför allt mindre av religiös påverkan i samhället och ser 

sekulariseringen som något positivt.66  

Författarnas beskrivning tyder på att personen som är ateist omfattas av den starka formen av 

ateism, liksom i den första läroboken från 1960-talet. Författarna säger att en person som är 
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ateist menar att ingen religion kan hålla inför förnuftets prövning. Frågor om Gud och om ett 

liv efter detta är meningslösa för ateister. Vidare står det att när det gäller frågor om 

abortlagstiftning eller dödshjälp har många ateister en mycket radikal inställning, medan 

andra människor är mer benägna att hålla på traditionella normer.67 Här lägger författaren 

fram detta med lite av en negativ nyans. Ett annat avsnitt där ateism behandlas heter: ”Är 

svensken ateist?”. Författarna hävdar att i USA säger ungefär 95 procent av befolkningen att 

de tror att Gud existerar. Mindre än fem procent är övertygade ateister och även lika få kallar 

sig för ateister i Sverige. Avsnittet fortsätter med att frågan om hur många människor som 

räknar med Gud i det dagliga livet besvaras av en svensk präst som säger så här: 

Sverige är ett avkristnat land. De flesta… är döpta som barn, men hela deras sätt att 

tänka är hedniskt, och deras livsstil bestäms av helt andra faktorer än evangeliet. De är 

inte avfällingar i ordets rätta bemärkelse. De har inte förlorat intresset för Gud. De har 

aldrig haft något.68 

Efter prästens uttalande säger författarna att även om de flesta moderna svenskar inte anser 

sig vara ateister, verkar det som att de i sitt levnadssätt inte räknar med en Gud. Vidare i 

läroboken behandlas ateistens uppfattning om livet efter döden och ateistens människosyn. 

Författarna säger att ateisten inte tror på ett liv efter döden eller på ett evigt liv för människan 

och ateisten kan inte tänka sig en Gud som människans skapare. Ateisten accepterar 

vetenskapens resultat, men vill inte anta något som vetenskapen inte kan bevisa.69  

Läroböckerna från 1960-talet skiljer sig väldigt mycket i hur stor omfattning ateism 

presenteras och förklaras. Den starka formen av ateism är dominerande i läroböckerna från 

detta årtionde. Märkvärt är hur det kan skilja sig så mycket mellan läroböcker från samma 

årtionde i frågan om hur mycket ateism behandlas. 

 

Läroböcker från 1970-talet 

 

Första läroboken från 1970-talet heter Religionskunskap för grundskolans högstadium som 

innehåller huvudteman: Kristendomen, Icke kristna religioner, Bibeln, Vägar och mål. I slutet 

av läroboken finns en del med ordförklaringar där ordet ateism förekommer. Beskrivningen 
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av ordet ateism lyder: ”gudlöshet; att inte vilja erkänna Gud”.70 Min tolkning av 

beskrivningen är att Guds existens inte går att ifrågasätta. Personer som har ateism som sin 

livsåskådning har inte erkänt Gud i sitt liv. Lärobokens beskrivning av ateism i 

ordförklaringsdelen är inte objektiv och beskrivningen har en negativ ton. Beskrivningen 

tyder på stark ateism.  

Ämnen som går att förknippa med ateism behandlas i denna lärobok, men själva ämnet ateism 

har inget eget avsnitt och behandlas inte specifikt av författaren förutom i ordförklaringsdelen. 

Ett avsnitt som innehåller ämnen som går att förknippa med ateism heter: ”Tyska 

kyrkoproblem”. Författaren behandlar det kommunistiska Östtyskland i detta avsnitt, han 

säger att i de länder där kommunisterna har makten så är staten ateistisk. Begreppet ateistisk 

beskrivs som ”icke gudstroende, icke religiös”.71 Vidare säger författaren att en stat som är 

ateistisk inte har någon statskyrka och stöder inte någon religion.72 Ett annat intressant avsnitt 

i läroboken heter: ”Livsåskådningar i möte”. Där behandlar författaren olika livsåskådningar 

som till exempel marxismen. Anmärkningsvärt är att ateism inte behandlas alls i detta 

avsnitt.73 Marxismen presenteras som en livsåskådning. Detta är lite förvånande eftersom 

marxism möjligtvis kan betraktas mer som en politisk ideologi än som en livsåskådning. 

Svaret till varför marxism behandlas och inte ateism går att hitta i läroplanen från år 1969. 

Där står det att: ”För att belysa olika livsåskådningars möte med varandra i vår tid i form av 

konflikter eller dialoger kan undervisningen ta fasta på dels konfrontationen mellan å ena 

sidan nazism och å andra sidan kristendom och humanism samt konfrontationen mellan 

kristendom och kommunism i Östeuropa, dels samtalen mellan kristna och marxister”.74 

I läroboken förekommer en intressant artikel som är tagen ur Svenska Dagbladet. Artikeln har 

rubriken: ”Sverige leder i sekularisering”, och innehåller en undersökning som gjorts av 

religionssociologiska institutet i Stockholm. Undersökningen avser läget år 1968 och 

innehåller information om hur kyrksamhet, gudstro och tro på ett liv efter detta är mindre 

vanligt i Sverige än i de flesta jämförbara länder som ingår i undersökningen. I artikeln 

framstår det att 72 procent av svenskarna tror på Gud. Siffran är lägst av alla de länder som 
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ingår i undersökningen och har dessutom gått ned med åtta procent sedan år 1948.75 Artikeln 

förekommer i avsnittet: ”Fritiden”, efter att författaren behandlat människors fritid som 

används mindre än förr till religiösa aktiviteter.76 Författaren nämner inte undersökningens 

resultat desto mer. 

Den andra läroboken från 1970-talet som jag behandlar heter Religion högstadiet årskurs 7-9. 

Läroboken innehåller följande huvudteman: I hemmet, Hembygdens religiösa liv, Bibeln som 

bok, Judendomen, Europeiskt kyrkoliv, Kyrkorna i USA, Religionen i Sovjetunionen, 

Kristendomen i Norden, Mose, De gammaltestamentliga profeterna, Jesus i Nya testamentet, 

Jesus som Kristus – Tro och debatt i dag, Arbetets etik, Att möta våld – Att använda våld, Att 

vara två, Urtidsberättelser om världen och människan, Religion och filosofi i antikens 

Grekland, Paulus och den första kristna kyrkan, Uppenbarelseboken, Islam, Hinduism, 

Buddhism, De skriftlösa folkens religioner, Kyrkorna i tredje världen, Att vara människa, 

Livsåskådningar i möte, Fritid och självförverkligande.  

Precis som i den första läroboken från 1970-talet så behandlas ämnen som går att förknippas 

med ateism i läroboken. Ateism har inget eget avsnitt utan det beskrivs väldigt kort av 

författarna i läroboken. I huvudtemat: Religionen i Sovjetunionen, behandlar författarna hur 

religionen förlorade sin makt efter den ryska revolutionen. Kyrkan skildes från staten och 

förlorade allt inflytande över skolan. Författarna säger också att kommunistregeringen 

startade en antireligiös propaganda och förde i stället fram en ateistisk livsåskådning för 

medborgarna i Sovjetunionen. Författarna säger även att på olika platser i Sovjetunionen finns 

så kallade ”Ateismens hus” som används för kampen mot religionen. I ”Ateismens hus” 

utbildas föreläsare som ska resa runt i landet och predika om ateism. Författarna förtydligar 

att ateismens budskap vill bevisa att det inte finns någon gud utan att allting är ett resultat av 

en naturlig utvecklingsprocess.77  

Ateism behandlas väldigt sparsamt i läroböckerna från 1970-talet. Ateism har inget eget 

avsnitt i dessa läroböcker och det enda stället där ateism beskrivs är i ordförklaringsdelen som 

finns i den första läroboken från detta årtionde och i den andra lärobokens huvudtema: 

Religionen i Sovjetunionen.  

                                                           
75 Hermerén. 1970. Sid 276. 
76 Ibid. Sid 275. 
77 Per Block, Jean Bolinder, Hans Camitz, m.fl. Religion högstadiet årskurs 7-9. Stadiebok. LiberLäromedel, 
Stockholm. 1976. Sid 46. 



26 
 

 

Läroböcker från 1980-talet 

Första läroboken från 1980-talet heter Religion och liv 1-3. Huvudteman som läroboken 

innehåller är: Skapelsemyter och gudavärld, Bibelns religioner växer fram, Ung i vår tid, 

Kristendomen i världen, Religion i Sverige, Tillsammans, Religioner i världen, Religion och 

politik, Att ta ställning. 

Huvudtemat: Ung i vår tid, innehåller ett avsnitt som heter: ”Har livet en mening?” Där står 

det att alla människor har en livsåskådning, en uppfattning om livet. Avsnittet innehåller 

uttalanden av personer med olika livsåskådningar, en person säger att Gud inte finns, en 

person vet inte om Gud finns och en person säger att Gud finns. Personen som säger att Gud 

inte finns uttalar sig så här: 

Det finns inte någon annan och högre verklighet än den vi kan se, höra och känna, alltså 

den värld vi lever i. Människan skall inte hoppas på ett liv efter döden. Hon har inte en 

odödlig själ. I stället skall hon försöka göra det bästa av sitt eget och andras liv.78  

Författarna säger efter uttalandet att: ”Den som säger så och alltså avvisar tron på en Gud 

kallas ateist (av ett grekiskt ord som betyder gudsförnekare)”79 Beskrivningen av ateist tyder 

på den starka formen av ateism, avvisar går att likställas med förnekar.80 De två andra 

livsåskådningar presenteras och beskrivs av författarna på liknande sätt. Eleverna som 

använder sig av denna lärobok får på ett sakligt sätt läsa och lära sig om olika livsåskådningar. 

Ateism och de andra livsåskådningar som presenteras i avsnittet beskrivs på ett objektivt sätt 

och det framstår tydligt att författarna varken försöker påverka eleverna att inta en negativ syn 

på någon av livsåskådningarna eller att välja en viss livsåskådning.  

Ett avsnitt i läroboken som berör ateism i ett samhälle heter: ”Religion i Sovjet”. Där redogör 

författarna för religionens ställning i Sovjetunionen. De berättar om en kyrka i Kiev, Ukraina, 

som förvandlats till ett astronomiskt museum med olika bilder och presentationer som visar 

teknikens och vetenskapens framsteg. Författarna säger att i det gamla Ryssland var den 

ortodoxa kyrkan statskyrka som även var väldigt rik och mäktig. Avsnittet fortsätter med att 

författarna redogör för den ryska revolutionen som bröt ut år 1917 och som ledde till att 
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kyrkans egendom samt kyrkobyggnader blev statens egendom. Kommunisterna under Lenin 

stod som segrare.  

En person som författarna behandlar i samband med den ryska revolutionen är Karl Marx, 

som var mycket kritisk mot all religion. Författarna säger att enligt Marx är religion 

vidskepelse samt folkets opium.81 De står däremot inget om att Marx kan betraktas som en 

ateistisk person. Författarna går vidare med att förklara hur eleverna fick i skolan före 

revolutionen lära sig att tro på Gud och Jesus samt att vörda prästerna. Efter revolutionen fick 

eleverna i Sovjets skolor lära sig att religion är vidskepelse. Författarna nämner även att efter 

revolutionen försökte myndigheterna få alla sovjetmedborgare att bli ateister, 

ateistpropaganda var ofta förekommande i tidningar, radio och TV. I samband med detta står 

det i läroboken att: ”Ateist är en person som inte tror på någon gud”.82 Författarnas 

beskrivning av en person som är ateist tyder även här på den starka formen av ateism. 

Marxismen behandlas av författarna i lärobokens senare del. Författarna säger att Marx 

betonar att marxismen inte är en tro eller en syn på livet som är jämförbar med några 

trosläror. Marxismen är grundad på vetenskapen.83 Författarna påpekar här att marxisten är 

ateist, alltså en person som förnekar tron på en gud.84  

Läroboken innehåller ett avsnitt som heter: ”Icke-religiösa livsåskådningar”. De 

livsåskådningar som presenteras och behandlas är sökaren, ateisten, agnostikern och 

humanismen. Varje livsåskådning innehåller ett uttalande. En ateist uttalade sig så här: 

Jag tror inte på någon Gud och inte på att han i Bibeln, Koranen eller på annat sätt talar 

om hur vi skall leva. Men nog har jag en livsåskådning. Den går ut på att vi är skyldiga 

att bekämpa allt djävelskap här i världen, hur hopplöst det än kan se ut många gånger. 

Jag jobbar för ett politiskt ungdomsförbund och som ungdomsledare i en idrottsklubb. 

Många ungdomar har det svårt i dag med knark och sprit, arbetslöshet och krångel 

därhemma, men man får inte ge upp och ofta lyckas man hjälpa dem till ett bättre liv. 

Religion är skadlig vidskepelse. Den skapar fanatism och hat. Det visar korstågen och 

religionskrigen.85 

                                                           
81 Husén, Berg, Skrutkowski. 1982. Sid 155. 
82 Ibid. 1982. Sid 156. 
83 Ibid. 1983. Sid 358. 
84 Ibid. 1983. Sid 359-360. 
85 Ibid. 1983. Sid 382. 



28 
 

Efter uttalandet beskrivs begreppet ateist än en gång och det står att: ”Ateister är de som 

avvisar varje form av gudstro och ett liv efter detta”.86 Även här tyder beskrivningen av ateist 

på stark ateism. Författarna fortsätter med att förklara hur ateisterna anser att religion och tron 

på Gud och ett evigt liv är till skada för människor. Ateisterna ser sekulariseringen som något 

positivt och de vill ha mindre religiös påverkan i samhället.87  

Genom hela läroboken tyder författarnas beskrivningar av ateism på den starka formen. 

Ateism beskrivs på ett tydligt, objektivt och sakligt sätt samt har även fått mycket utrymme i 

läroboken. I läroplanen från år 1980 står det att undervisningen i religionskunskap skall 

innehålla studier av andra livsåskådningar än de religiösa, till exempel marxism och 

humanism.88 Läroboken fullföljer denna riktlinje som läroplanen innehåller för 

undervisningen i religionskunskap. Författarna presenterar andra livsåskådningar än de 

religiösa på ett utförligt sätt.  

Den andra läroboken från 1980-talet som jag behandlar heter Religion för högstadiet. 

Läroboken innehåller följande huvudteman: Världsalltet och människan, Vad är religion? 

Judendomen, Jesus från Nasaret, Bibeln, Kristendomen i det romerska riket, Islam, 

Hinduismen, Buddhismen, Religion i Kina, Japans religioner, Religion bland skriftlösa folk, 

Religion i Norden under 1000 år, Kristna kyrkor i världen, Att vara människa, Etik, 

Fundamentalismen, Nyandligt i Sverige, Religion och politik, Religionens funktion, Gud i 

vetenskapens tid.  

Det som tydligt framstår i denna lärobok är att ateism inte presenteras och behandlas på ett 

lika genomgripande sätt som i den första läroboken från 1980-talet. Vissa avsnitt i läroboken 

innehåller däremot ämnen som går att förknippa med ateism.  Ett sådant avsnitt är: ”Kritik 

mot religionen”. Avsnittet börjar med att författarna säger att i ett land som Sverige finns det 

människor som kritiserar kyrkans budskap och säger att religiös tro är skadlig. Författarna 

säger inget om att dessa människor kan betraktas som ateister. En tolkning som kan göras är 

att författarna beskriver människor som är ateister men vill inte skriva ut det. Om man inte har 

kunskap om ateism kan man inte dra den parallellen. Karl Marx som även presenterades i den 

första läroboken från 80-talet, dyker upp efter den inledande delen i avsnittet. Författarna 

skriver att Marx anser att religion är en tröst för människor som lever i elände i en orättvis 
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värld med mycket lidande. Vidare står det även att Marx kallar religion för ”folkets opium”, 

ett slags smärtstillande medicin.89 Inte heller i denna lärobok säger författarna något om att 

Marx kan betraktas som ateistisk person.  

Religionens ställning i Sovjetunionen behandlas även i denna lärobok. Författarna säger att i 

Sovjetunionen har religiös tro framställts som vidskepelse, gammalmodiga fördomar och 

okunnighet. Den marxistiska religionskritiken har förenats med kritik av religionen i 

Sovjetunionen och en god sovjetmedborgare litar enbart på vetenskapen. Däremot nämner 

författarna inget att de flesta sovjetmedborgare omfattas av den ateistiska livsåskådningen, 

som gjordes i den föregående läroboken.90  

En tydlig skillnad mellan läroböckerna från 1980-talet är att den första läroboken innehåller 

ateism i mycket större omfattning och framställs på ett tydligare sätt för eleverna. I den andra 

läroboken nämns inte ateism alls, men vissa ämnen går däremot att förknippa med ateism om 

man har den kunskapen. Det är stark ateism som författarna använder sig av när de beskriver 

ateism. Riktlinjen i läroplanen från år 1980 om att undervisningen i religionskunskap skall 

innehålla studier av andra livsåskådningar än de religiösa lyckas båda läroböckerna med. 

    

Läroböcker från 1990-talet 

 

Första läroboken från 1990-talet som jag behandlar heter Religion 1-3 och innehåller 

huvudteman: Människan, Myterna, Bibeln, Judendomen, Jesus och de första kristna, Att göra 

rätt, Kyrkan formar Europa, Förändringar i Europa och Amerika, Nya upptäckter, nya tankar, 

Sverige förvandlas, Kristendomen i världen, Katolska kyrkan, Svenska kyrkan, Ortodoxa 

kyrkan, Etik, Människans eviga frågor, Islam, Hinduismen, Kamp utan våld, Buddhismen, 

Konfrontation och överlevnad, En enda värld.  

Ämnet ateism har inget eget huvudtema eller avsnitt i denna lärobok. Endast ett huvudtema: 

Människans eviga frågor, innehåller ämnen som kan leda till diskussioner om ateism bland 

elever och lärare. Ämnen inom detta huvudtema är till exempel olika tankesätt bland 

människor och varför världen på många sätt och vis är orättvis.91 När läraren presenterar olika 
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90 Nylund, Wesslegård. Religion för högstadiet. 1989. Sid 276. 
91 Bo Nylund, Melker Wesslegård. Religion 1-3. Stadiebok. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm. 1996. Sid 
251-259. 
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tankesätt bland människor så kan det leda till diskussioner om ateism. Jag säger diskussioner 

om ateism eftersom ateism inte presenteras i läroboken. I läroplanen för religionskunskap år 

1994 står det att: ”Livstolkningar med agnostisk eller ateistisk innebörd som alternativ till de 

traditionella religionerna behöver eleverna också få bearbeta, diskutera och ta ställning till”.92 

Frågan om läroboken fullföljer läroplanens mål för religionskunskap är svår att besvara. I 

detta fall hänger allt på det om diskussion om exempelvis ateism har uppstått i samband med 

ovan nämnda ämnet. Den frågan kan jag inte svara på eftersom jag inte varit på plats när 

denna lärobok har använts i religionskunskap. 

Religionskunskap Kompakt heter nästa lärobok från 1990-talet. Huvudteman för denna 

lärobok är: Religion – Nära och långt bort, Det religiösa livet i antikens Grekland, 

Kristendomens ursprung, Kristendomens utveckling, Folkreligioner, Judisk tro och liv, Islam 

– Utveckling, lära och livsmönster, Hinduism – Världens äldsta religion, Buddhismen, 

Religion i Kina och Japan, Nya religiösa rörelser och New Age, Etik och livsåskådning. 

Läroboken har ett huvudtema som heter: Etik och livsåskådning. Detta huvudtema innehåller 

ett avsnitt som heter: ”Livsåskådning”. I detta avsnitt presenteras och behandlas olika 

livsåskådningar som exempelvis ateism. Enligt författarna började begrepp som ateist att 

användas i Sverige i samband med 1950-talets debatt mellan ledande kristna och människor 

som tog avstånd från kristendomen. Författarna säger att det finns människor som avvisar tron 

på gudar men som ändå har en utvecklad livsåskådning, och författarnas beskrivning av vad 

det innebär att vara ateist lyder: ”Med ateist menas en person som helt avvisar religioner och 

gudstro”.93 Författarnas beskrivning av ateist tyder på att personen som är ateist omfattas av 

stark ateism. Författarna menar att den mest intressanta frågan är att få veta något om en 

persons livsåskådning. I samband med detta säger författarna att ateister och troende kan vara 

överens i viktiga frågor även fast de har olika verklighetsuppfattning.94   

 

Läroböcker från 2000-talet 

Från 2000-talet behandlar jag först läroboken Religion A Grundbok 1-3. Huvudteman för den 

här läroboken är: Människors tro, Antikens religioner, Tre religioner, Judendom, Respekt, 

                                                           
92 Kursplaner för grundskolan. 1994. Sid 39.  
93 Magnus Hermansson, Nils-Åke Tidman. Religionskunskap Kompakt. GWK Gleerups Utbildningscentrum AB, 
Malmö. 1999. Sid 222. 
94 Hermansson, Tidman. 1999. Sid 222. 
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Nya sätt att tro, Livet, kärleken, pengarna och döden, Kristendomen, Ansvar, Islam, 

Hinduismen, Sikhismen, Buddhismen, Religioner i Kina och Japan, Ny andlighet från öst, 

Leva utan Gud? 

Läroboken innehåller ett huvudtema som heter: Leva utan Gud? Inom detta huvudtema 

behandlas till exempel sekularisering, religionsfrihet, agnosticism och ateism. I avsnittet: 

”Ateism – att veta att gud inte finns”, behandlar författarna ateism och presenterar olika 

personer som förknippas med ateism. I avsnittet står det att: 

De som har gått allra längst i sin kritik av religionerna är helt övertygade om att det inte 

finns någon gud. En sådan övertygelse kallas ateism. Ordet betyder ungefär ”ingen 

gud”.95 

Här beskriver författarna ateism som stark ateism. Beskrivningen är saklig och författarna 

försöker inte få eleverna att inta en negativ syn på ateism. Avsnittet fortsätter med att 

författarna nämner att några av 1800-talets mest kända ateister var också ledande socialister. I 

detta samband presenteras Karl Marx, socialismens och kommunismens främsta företrädare. 

Författarna säger att Marx anser att de förtryckta människorna använder religion för att fly 

från sina bekymmer och religion är ett opium för dem. En annan ateist som författarna 

presenterar är filosofen Friedrich Nietzsche. Till skillnad från Marx är det enligt Nietzsche de 

starka och begåvade individerna som blir förtryckta av religionerna. Författarna säger att 

Nietzsche tyckte mest illa om de kristna. Han kallade kristendomen för en ”slavreligion” som 

hade skapats av slavar för att ge dem makt över sina herrar. Författarna säger att enligt 

Nietzsche är Gud död. I framtiden skulle den begåvade individen, ”övermänniskan”, därför 

inte längre bli nedtryckt av religionen.96  

Följande lärobok från 2000-talet heter Religion Ämnesboken. Huvudteman i läroboken är: De 

stora frågorna, Religioners många former, Så trodde Egyptierna, Från Olympos till Hades – 

Greklands gudavärld, I Romarriket – Ett myller av gudar, Gamla testamentet, Nya 

testamentet, Bibeln, Norden – Före kristendomen, Europa i backspegeln, Religion i Sverige – 

Kristendomen, Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan, Tvång och frihet, En ny tid – En ny tro, 

Etik – Modet att välja, Skriftlösa religioner, Världsreligionerna, Judendomen, Kristendomen, 

Islam, Hinduismen, Buddhismen, Religion i Kina och Japan, Apokalyps – Världens slut. 

                                                           
95 Håkan Arlebrand, Hans Olofsson, Rolf Uppström. Punkt SO Religion. Stadiebok. Grundbok 1-3. Gleerups 
Utbildning AB, Malmö. 2006. Sid 306. 
96 Arlebrand, Olofsson, Uppström. 2006. Sid 306-307.  
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Författarna behandlar vad en livsåskådning betyder och innebär. De säger att en livsåskådning 

är en människas grundläggande syn på världen och på livet. En livsåskådning innehåller även 

en uppfattning om hur världen ser ut, hur livet ska värderas och om det finns anledning att 

vara pessimist eller optimist. Vidare nämner författarna begreppet ideologi. De säger att 

ideologi och livsåskådning står nära varandra. Ideologi innehåller enligt författarna en kritik 

av dagens samhälle, en bild av hur det borde vara samt en beskrivning av hur vägen dit ser ut. 

Efter att författarna behandlat begreppen livsåskådning och ideologi så behandlas religiösa 

och icke-religiösa livsåskådningar. Författarna säger att det i Västerlandet har vuxit fram en 

ny syn på världen och livet som menar att alla religiösa livsåskådningar är mänskliga påhitt.  

Den enda icke-religiösa livsåskådningen som presenteras är humanismen som anser att 

respekten för människans värde är det viktigaste.97 Ateism eller någon annan icke-religiös 

livsåskådning presenteras inte i läroboken. Varför behandlas endast humanismen inom ett 

avsnitt som heter: ”Icke-religiösa livsåskådningar”? Här går det att tillämpa läroplansteorin 

och den första nivån som avser hur värderingar, kunskaper och erfarenheter väljs ut och 

organiseras. En fråga inom den första nivån är att varför uppfattas en viss kunskap som mer 

väsentlig att undervisa om än en annan?98 Så varför uppfattas det som mer väsentligt att 

behandla humanism i stället för ateism eller någon annan icke-religiös livsåskådning?  

I huvudtemat: En ny tid – En ny tro, behandlar författarna hur världen förändras i en snabb 

takt. Vetenskap och teknik omformar människors sätt att leva och även nya religioner växer 

fram. Religionens betydelse för svenska ungdomar behandlas av författarna, och de hävdar att 

religionen inte har någon betydelse i ungdomarnas liv. Författarna säger att ungdomarna är 

sekulariserade och att svensken överlag är en mycket sekulariserad europé. Författarna 

nämner att på frågan ”Är du religiös?” svarar en tredjedel av svenska skolungdomar på att de 

inte är det.99 Vidare säger författarna däremot att: ”Bara var femte ungdom säger sig vara 

ateist, det vill säga de förnekar att det finns någon som helst gud”.100 Beskrivningen av ateist 

tyder även i denna lärobok på den starka formen av ateism.  

                                                           
97 Ole Högberg, Mats Sundqvist. SO Direkt Religion Ämnesboken. Bonnier Utbildning AB, Stockholm. 2005. Sid 
330-331. 
98 Ulf. P. Lundgren. 1989. Sid 22-23.  
99 Högberg, Sundqvist. 2005. Sid 293. 
100 Ibid. Sid 293. 
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Läroböcker från 2010-talet 

 

Den första läroboken från 2010-talet som jag behandlar heter Religion Ämnesboken. 

Huvudteman i denna lärobok är: Välkommen till religionskunskapen, Forntida religioner, 

Traditionella religioner, Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism, Filosofi och 

vetenskap, Fler livsåskådningar. 

Ateism behandlas redan i början av läroboken. Där står det att: ”Ordet ateism betyder ”inte 

gud”. Ateismens åsikt är att det inte finns någon gud”.101 Denna beskrivning av ateism är både 

neutral och saklig och tyder på den starka formen av ateism. Författarna fortsätter med att kort 

behandla ateismens historia. Det står att ateismen går långt tillbaka i tiden. Redan för ett par 

tusen år sedan menade indiska lärda personer att varken en gud eller gudar existerar och även 

inom buddhismen fanns det mycket tidigt ateistiska traditioner.102 Vidare säger författarna att 

ateismens två huvudargument är: 

1. Det som inte går att mäta och kontrollera finns inte. 

2. Eftersom det finns ont i världen så kan det inte finnas en gud.103 

Ateismens första huvudargument tyder på stark ateism eftersom de ateister som omfattas av 

den starka ateismen även säger att bara materiella ting existerar.104 Som följande förklarar 

författarna att enligt den ateistiska livsåskådningen är Gud en mänsklig uppfinning samt att 

ateismen inte har någon bok som motsvarar Bibeln eller Koranen. Flera olika böcker 

presenterar ateismens tankar.105   

Ateism presenteras igen i läroboken under huvudtemat: Filosofi och vetenskap. Där finns ett 

kort avsnitt för ateism och författarna skriver i början av avsnittet att: 

Ordet ateism betyder att man inte tror att det finns eller har funnits någon gud eller 

några gudar. På grekiska heter gud theos och α betyder inte. De som valt den 

livsåskådningen kallas för ateister.106 

                                                           
101 Ingrid Berlin, Börge Ring. Religion.  Ämnesboken. Liber AB, Stockholm. 2012. Sid 22. 
102 Berlin, Ring. 2012. Sid 22. 
103 Ibid. Sid 23. 
104 Annala. 2009. Sid 19. 
105 Berlin, Ring. 2012. Sid 23. 
106 Ibid. Sid 306. 
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Denna beskrivning av ateism tyder också på stark ateism. Beskrivningen av ateism är alltså 

samma som i lärobokens tidigare skede. Något som förändrats är att författarna nämner Karl 

Marx i samband med presentationen av ateism. Marx presenteras kort av författarna och de 

säger att han var intresserad av politik, samhället och människan. Varför Marx presenteras i 

samband med ateism är för att han inte trodde på Gud, författarna nämner att han var ateist.107 

I denna lärobok presenteras och beskrivs ateism på ett utförligt sätt. Författarna har även på 

ett objektivt och sakligt sätt beskrivit och behandlat ateism. Det som är väldigt tydligt i 

läroboken är att författarna inte försökt påverka eleverna att negligera ateism eller försökt 

påverka dem att välja ateism som sin livsåskådning genom lärobokens innehåll.  

Den andra läroboken från 2010-talet som ingår i undersökningen heter Religion och liv 7-9 

och den innehåller följande huvudteman: Hur ska jag leva mitt liv? Hos flodernas folk, I 

antikens värld, Boken som förändrat världen, Jesus och Nya testamentet, Kristendomen blir 

världsreligion, Religion i Sverige, Religioner i världen, Fri att tänka själv. 

I början av läroboken förekommer rubriken: ”Anna tror inte på gudar och änglar”, som 

innehåller en intervju med Anna som är ateist. Innan själva intervjun börjar har författarna 

skrivit en kort inledning: 

Anna i Stockholm tror inte på Gud. Hon tror bara på det som verkar vettigt och rimligt, 

säger hon. Varför har hon ingen tro och vad har då livet för mening? Så kan man undra. 

Men Anna har noga tänkt igenom sin syn på livet och svarar snabbt på frågorna.108  

Uttrycket ”Varför har hon ingen tro och vad har då livet för mening? Så kan man undra” 

tolkar jag som att författarna ifrågasätter den ateistiska livsåskådningen. Tanken som uppstår 

är att författarna möjligen vill att eleverna skall inta en negativ syn på ateism redan innan 

intervjun med Anna börjar. Intervjun börjar med frågor om liv, familj och hur föräldrarna har 

påverkat henne. Efter det följer frågor om religion och Gud. Anna är väldigt kritisk mot vad 

Bibeln och Koranen säger, de tusentals olika gudarna som människor tror på och att Jesus 

exempelvis gick på vattnet och uppväckte döda.109 Hon kritiserar även kristendomen som 

säger att kvinnan ska lyda mannen och att det i Bibeln står att homosexuella inte ska få 

leva.110 Det faktum att läroboken innehåller en intervju med en person som är ateist, och som 

                                                           
107 Ibid. Sid 306. 
108 Leif Berg, Gunilla Rundblom. Religion och liv 7-9. Natur & Kultur, Stockholm. 2013. Sid 18. 
109 Berg, Rundblom. 2013. Sid 20. 
110 Ibid. Sid 21.  
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kritiserar religion överlag, ger tecken på att författarna vill att eleverna skall få kännedom om 

andra livsåskådningar än de religiösa. 

I slutet av varje avsnitt förekommer en del som heter: ”Att funder över”. I en av dessa delar 

förekommer rubriken: ”Tro eller inte?”, där det står att: 

De flesta svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan. Men om man frågar människor om 

de tror på Gud svarar fler än hälften att de antingen är ateister eller agnostiker. En ateist 

är en som inte tror att det finns någon gud.111 

Beskrivningen av en person som är ateist tyder på stark ateism. I denna lärobok använder 

författarna samma form för att beskriva ateism som i den föregående läroboken från 2010-

talet. Ett avsnitt i läroboken heter: ”Det finns ingen Gud!”. I detta avsnitt finns ett uttalande av 

en okänd ateistisk NO-lärare som säger att: 

Religioner är skadlig vidskepelse. De skapar fanatism och hat. Det visar korstågen, 

religionskrigen och religiösa terrorister och galningar i olika länder. De stora 

religionerna kom till långt innan vetenskapen hade börjat utvecklas. Därför är 

religionerna föråldrade. Men både juden, den kristne och muslimen är säkra på att just 

de har rätt. I själva verket har ju alla fel. De är lurade. Det finns ingen som tror att en 

apa har evigt liv. Varför skulle då människan ensam av alla varelser ha det? Människan 

och djuren är i grunden likadana. Tyvärr är det nog så sorgligt.112 

Den ateistiska NO-läraren kritiserar olika religioner väldigt hårt. Efter uttalandet förklarar 

författarna igen vad ateist innebär. De säger att: ”En ateist är en person som avvisar varje 

form av gudstro, liksom ett liv efter detta”. Än en gång förklaras ateism utifrån den starka 

ateismen. Ett avsnitt i läroboken heter: ”Ateismen – en tro?”. I detta avsnitt säger författarna 

att kritiker mot ateism anser att ateism leder till ett kallt och tomt liv. Enligt författarna har 

kritiker även ibland sagt att ateisterna påstår sig veta att Gud inte finns, men att ateismen i 

själva verket också är en tro, precis som religionerna.  Frågan om ateism är en tro svarar, 

författaren, journalisten och medlemmen i Humanisterna, Lena Andersson på. Hon säger att 

ateism är en tro, på samma sätt som det är en trossats att jorden snurrar runt solen. Hon anser 

att ateismen är en förklaring, inte en tröst.113  

                                                           
111 Ibid. Sid 268. 
112 Ibid. Sid 429. 
113 Ibid. Sid 429. 
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Till största del beskrivs ateism även i denna lärobok på ett objektivt och sakligt sätt. Det som 

inte är så objektivt och sakligt är uttrycket ”Varför har hon ingen tro och vad har då livet för 

mening? Så kan man undra”. Detta är förstås min tolkning och förståelse. Bortsett från 

uttrycket anser jag, precis som i den andra läroboken från 2010-talet, att författarna inte 

försöker påverka eleverna att inta en negativ syn på ateism eller försöker påverka dem att 

välja ateism som sin livsåskådning. Det som tydligt framstår i båda läroböckerna från 2010-

talet är att författarna har använt sig av formen stark ateism när de beskriver ateism. Ateism 

har i båda läroböckerna behandlats utförligt. Detta är ett resultat av att ateism har fått 

tillräckligt mycket utrymme i respektive lärobok. 

 

Sammanfattande analys 

I vilken omfattning ateism presenteras och behandlas varierar bland läroböckerna i 

kristendoms- och religionskunskap som analyserats. Mellan vissa läroböcker som är från 

samma årtionde går det också att se en variation. Detta är mest tydligt bland läroböckerna från 

1960- och 1980-talet. Det som framstår i undersökningen är att läroböckerna från 2010-talet 

presenterar och behandlar ateism i störst omfattning. Det årtionde i undersökningen som 

innehåller läroböcker där ateism inte förekommer i något huvudtema eller avsnitt är 1970-

talet. Inom alla andra årtionden förekommer läroböcker som innehåller ateism i någon sorts 

omfattning, vissa mer andra mindre. Det är som sagt en stor variation bland alla läroböcker 

som ingår i undersökningen och inget tydligt mönster framkommer. Det som framkommer i 

undersökningen är att väldigt sällan förekommer begreppet ateism i ett avsnittsnamn eller i en 

rubrik i de läroböcker som analyserats. De läroböcker där ateism förekommer i ett 

avsnittsnamn eller en rubrik är från 1960-, 2000- och 2010-talet. Karl Marx och marxismen är 

ofta förekommande i läroböckerna genom hela undersökningen. Dessa presenteras ofta i 

samband med ateismen, och det kan leda till svårigheter för elever att skilja mellan ateism och 

marxism. 

De läroböcker i undersökningen som behandlar ämnet ateism gör det på ett nästintill sakligt 

och objektivt sätt. Det som tydligt framstår är att författarna inte försöker påverka eleverna att 

inta en negativ syn på ateism. Författarna försöker inte heller påverka eleverna att välja ateism 

som sin livsåskådning. Framställningen av ateism i läroböckerna är neutral. Det som är tydligt 

i alla de läroböcker som analyserats, där ateism behandlas, är att den starka formen av ateism 

är dominerande i läroböckernas beskrivningar om ateism.  
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Diskussion 

Karin Kittelmann Flensner säger att i klassrummet framstår ett sekularistiskt eller ateistiskt 

kollektiv, som är neutralt i förhållande till religion och religiositet. Religion uppfattas som 

något partiskt och oneutralt. Vad är det som har lett till att ateism anses vara norm i 

klassrummet i dagens svenska samhälle? Har läroplanerna med sina riktlinjer påverkat? Har 

innehållet i kristendoms- och religionskunskapsläroböckerna över tid påverkat eleverna till att 

se ateism som det neutrala? I läroböckerna mellan 1962 – 2015 finns det en stor variation i 

hur mycket och på vilket sätt ateism behandlas. Även i läroplanerna är variationen stor med 

tanke på hur och på vilket sätt ateism presenteras och behandlas.  

Utifrån läroplansteorin är den mest grundläggande frågan vad som räknas som kunskap. Som 

tidigare nämnt, går det att urskilja tre nivåer i en läroplan och den första nivån avser 

exempelvis hur värderingar och kunskaper väljs ut och organiseras. I de läroplaner och 

läroböcker som ingår i undersökningen framkommer det tydligt att till exempel kristendom 

värderas högre än ateism i ämnet religionskunskap, vilket inte är förvånande eftersom 

kristendomen är den vanligaste religionen bland svenska befolkningen. En fråga inom den 

första nivån är att varför uppfattas en viss kunskap som mer väsentlig att undervisa om än en 

annan?  Främst de läroböcker i undersökningen som är från 60- 70- och 80-talet visar tydligt 

att exempelvis marxism anses vara mer väsentligt att undervisa om som en icke-religiös 

livsåskådning jämfört med ateism.  

De senare läroböckerna i undersökningen visar däremot att det inte är lika väsentligt att 

undervisa om marxism, utan ateism värderas högre som en icke-religiös livsåskådning. Varför 

är det så? En orsak kan vara att under de tidigare årtiondena i undersökningen ansågs 

kommunism och marxism som väldigt starka eftersom Sovjetunionen var under dessa år som 

störst. I läroböckerna från 1990- 2000- och 2010-talet och i läroplanerna från år 1994 och 

2011 går det tydligt att se att kommunism och marxism inte längre ansågs som starka 

livsåskådningar eller ideologier, och därför fick mindre utrymme eller inget utrymme alls och 

ateism med andra livsåskådningar presenteras och behandlas mer.  

Läroplansteorin tredje nivå avser frågor kring hur en konkret läroplan och ett konkret 

läromedel styr den faktiska undervisningsprocessen. Hur läroplanerna och läroböckerna i 

denna undersökning gjort eller inte gjort detta kan jag inte med säkerhet svara på eftersom jag 

inte har varit på plats under själva undervisningen. Det går att anta att både läroplanerna och 

läroböckerna styrt undervisningsprocessen genom sitt innehåll. Då har ateism exempelvis på 
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1970-talet inte möjligtvis presenterats och behandlats av läraren i så stor utsträckning på 

grund av lite utrymme i läroböckerna. 

Karin Kittelmann Flensner hävdar i sin doktorsavhandling att fler och fler elever positionerar 

sig själva som ateister. Analysen i denna uppsats visar att ateismen fått större och större 

utrymme främst i läroböcker på de senaste åren. Det som tydligt framkommer är att 

läroböckerna från 2010-talet presenterar och behandlar ateism i mycket större omfattning än 

de tidigare. Faktumet att ateism fått större utrymme i läroböckerna, speciellt under 2010-talet, 

kan vara en av orsakerna till att Kittelmann Flensner sett att fler elever anser sig vara ateister. 

Eftersom eleverna introducerats till ämnet ateism kan intresset ha ökat för ateism. Det kan 

däremot också vara andra vägen. Kanske har ateismen blivit mer allmänt bland människorna 

och därför har läroböckerna och författarna till dem anpassat sig till dagens sekulariserade 

samhälle och därför ökat ateismens omfattning i läroböckerna.  
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Sammanfattning 
 

Utifrån analysen kan vi se att ateismens omfattning varierar i de undersökta läroböckerna och 

läroplanerna från 1962 – 2015 för religionskunskapsundervisningen i högstadiet. Det som 

framkommer tydligt är att ateism inte har haft så stort utrymme i undervisningen över åren. I 

analysen av läroplaner var det min egen tolkning som avgjorde. Formuleringarna var 

tolkningsbara i alla läroplaner förutom den från år 1994. I den stod det klart och tydligt 

begreppet ateistisk. I de övriga utgick jag från min tolkning och uppfattning om vad 

formuleringen antydde på. Det framkom ingen ökning av ateismens roll i läroplanerna, men 

inte heller någon minskning. Det var en viss variation, men överlag har ateismen ungefär lika 

stor roll i alla läroplaner som ingick i undersökningen.  

I läroböckerna framkommer det nästintill alltid att ateism är något som var en del av 

högstadiets undervisning. Av de läroböcker jag analyserat hade läroböckerna från 1970-talet 

minst skrivet om ateism och i böckerna från 2010-talet förekom ateism i störst utsträckning. 

Baserat på min tolkning och analys beskrivs ateism till största del på ett neutralt och objektivt 

sätt samt genom den starka formen av ateism. Även om ateismens framställning har sett olika 

ut under åren, har det ändå i någon mån alltid skrivits om ateism i både läroplaner och 

läroböcker.  
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