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Abstrakt 

 Detta är en kritisk diskursanalys där läroplaner från 1965, 1970, 1994 och 2011 

samt läromedel som grundas på respektive läroplan studerats med syfte att undersöka 

hur synen på ateistiska åskådningar har förändrats över tid.  Materialet har analyserats 

utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursteori och min studie har liksom tidigare 

forskning visat att ateistiska åskådningar blivit mer normaliserat med åren genom att 

exempelvis humanistiska värden kommit att bli mer självklara idag än i de tidigare 

läroplanerna och läroböckerna.  
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1. Inledning  

Vad lär vi våra elever och vad står det egentligen i läroböckerna? Detta är två frågor som 

varje lärare bör ställa och aldrig kan reflektera nog över. En lärare som har arbetat i några 

år har i regel byggt upp en gedigen ”materialbank” med exempelvis uppgifter och 

presentationer vilka är anpassade till såväl kursmål som programmål och skräddarsydda 

för de förutsättningar som ges till studiebesök och liknande i det samhälle där skolan 

ligger. Detta material kan i hög grad användas som komplement till aktuella läroböcker. 

En nyexaminerad lärare har inte hunnit skapa något eget material i den omfattningen ännu 

och för denne är det därför enkelt att i högre utsträckning förlita sig på de färdiga 

kursböcker som finns inom ämnet och därmed förlitar sig denne på att böckerna verkligen 

är objektiva och håller den kvalitet som kan förväntas av en lärobok. För att säkerställa 

detta krävs det att läraren – oavsett erfarenhet – verkligen synar sitt material och 

reflekterar över innehållet. Vad säger egentligen texten? Är detta objektiv fakta? Vad 

förmedlar bilderna?  

 Diskursanalyser kan hjälpa till med denna granskning genom att djupare gå in på 

och verkligen titta på dessa frågor. Jag har i denna studie valt att titta på de ateistiska 

åskådningarna och jämföra fyra olika läroplaner/läroböcker för att dels se hur väl 

materialet stämmer överens med läroplanerna, men även för att se hur objektivt 

innehållet är och hur väl det samtida samhället speglas. Det kan naturligtvis finnas 

många orsaker till att synen på ateistiska åskådningar förändrats över tid, såsom 

exempelvis segregationen mellan staten och kyrkan, men denna studie kommer endast 

att fokusera på läroplaner och läromedel. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att studera och analysera läromedel samt kursplaner med fokus på 

ateistiska åskådningar, för att undersöka hur dessa presenterats i svensk 

religionsundervisning från 1960-talet och till idag. Genom denna komparativa 

litteraturstudie vill jag ta reda på om synen på ateistiska åskådningar förändrats över tid.  

 

De frågeställningar som kommer att besvaras är: 

- Hur har undervisningen inom området ateistiska åskådningar utvecklats i svensk 

gymnasieskola från 1960-talet och fram till idag? 

- Har synen på ateistiska åskådningar förändrats och i så fall på vilket sätt? 
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1.2 Avgränsningar 

Religionskunskap ingår i läroplanen inom såväl grundskolan som gymnasieskolan, 

sameskolan och särskolan. Detta arbete är avgränsat till att omfatta 

religionsundervisningen i gymnasieskolan och därmed omfattas inte övriga skolformer 

eller ämnen. I de ämnesplaner där religionsundervisningen är uppdelad i flera kurser, har 

jag begränsat min undersökning att omfatta endast grundkursen.  

I gällande styrdokument så har jag endast undersökt de delar av styrdokumenten som 

avser religionsundervisningen och då främst syfte och mål/centralt innehåll. Detta innebär 

att områden såsom värdegrunder, lärarens roll, elevens ansvar och så vidare inte finns 

med i denna studie. Vidare ligger fokus på de delar i styrdokumenten som handlar om 

ateistiska åskådningar och vad som menas med detta presenteras nedan under rubriken 

definitioner.  

Det finns många läromedel att välja bland och samtliga har utgångspunkt från den 

läroplan som gällde då den skrevs. Här har jag valt att begränsa materialet till en lärobok 

som får representera respektive läroplan. Läroböckerna är slumpmässigt utvalda och jag 

har inte varit i kontakt med dessa innan, vilket ses som en fördel då analysen därmed kan 

göras utifrån samma förutsättning för samtliga läroböcker. I läroböckerna analyseras 

främst det utrymme olika delar som behandlar ateistiska åskådningar har fått samt var 

fokuset ligger inom dessa delar. 

 

1.3 Definitioner  

Diskurs  

En förenklad beskrivning av begreppet diskurs ger Marianne Winther Jörgensen och 

Louise Phillips, då de definierar det som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen)” (2000 s. 7).  I denna studie har emellertid en kritisk 

diskursanalys använts som metod och därmed används här Norman Faircloughs nyttjande 

av begreppet diskurs. Begreppet används på två sätt: dels ”bruket av substantivet diskurs 

som språkbruk såsom social praktik” (Winther Jörgensen & Phillips 2000 s. 72) och dels 

”bruket av substantivet med artikel [en diskurs] … det vill säga en bestämd diskurs som 

kan skiljas från andra diskurser” (ibid.) 

 

Lgy 70  

Är den förkortning som används för Läroplan för gymnasieskolan 1970. 
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Lpf 94  

Är den förkortning som används för 1994 års läroplan som omfattar gymnasieskolan. 

 

Gy 11  

Är den förkortning som används för Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011.  

 

Ateistiska åskådningar/livsåskådningar 

I denna studie avser detta åskådningar som inte kräver någon tro på en eller flera gudar, 

exempelvis humanism, existentialism och marxism. 

 

Ateism  

Definieras här som avsaknad av tro på en eller flera gudar. 

 

Agnostiker  

Förnekar inte Guds existens, men bejakar det inte heller då bevis saknas. Därmed har en 

agnostiker åsikten att det är omöjligt att veta om det finns någon Gud. 

 

Humanism  

Definieras i detta arbete som en sekulär åskådning som sätter människan i centrum. 

Människan är själv ansvarig för sitt handlande och påverkar själv sitt liv.  

Alla humanister är ateister i avseendet att de inte tror på någon/några gud/ar, däremot 

behöver inte alla ateister vara humanister.  

 

Naturalism  

Innefattar flera filosofiska åskådningar som har gemensamt att de tror på vetenskapen och 

anser att alla fenomen kan undersökas med hjälp av samma metoder vilket gör att man 

inom naturalismen alltid söker efter en naturlig förklaring på olika fenomen. 

 

Existentialism  

Växte fram som rörelse under 1900-talet och går kort ut på att människan blir vad hon 

gör sig till och således definierar hon sig själv genom hur hon agerar.  
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Marxism 

En samhällsåskådning grundad av Karl Marx och Friedrich Engels vilken handlar om att 

skapa ett klasslöst, religionsfritt samhälle som sätter människan i centrum och där alla är 

en del av produktionen för att bli ekonomiskt och socialt lika. 

 

2. Bakgrund  

I och med att Ingemar Hedenius publicerade sin bok Tro och vetande 1949, satte debatten 

om kyrkans inflytande på samhället igång på allvar och i början av 1950-talet infördes i 

Sverige en religionsfrihetslag som försäkrade alla svenska medborgare rätten att utöva 

den religiösa tro de själva önskade alternativt att helt avstå från religiös tro (Trolle 

Önnerfors u.å.). 

 Att Sverige fick religionsfrihet kom även att påverka skolan och under 1960-talet 

pågick en intensiv debatt om hur religionsundervisningen skulle vara utformad då det inte 

längre var försvarbart att fokus låg på endast en religion. Detta kom att resultera i två 

stora förändringar: dels ändrades ämnestiteln från att heta kristendomskunskap till att bli 

religionskunskap, vilket innebar att fler åskådningar än kristendomen härmed ingick i 

undervisningen, dels introducerades olika livsfrågor i ämnet. (Falkevall 2010 ss. 10-13) 

 

2.1 Disposition  

I första kapitlet presenteras studien genom en inledning. Därefter följer en förklaring av 

studiens syfte samt vilka frågeställningar som önskas besvaras. Vidare redogörs vilka 

avgränsningar som gjorts samt varför och avslutningsvis tydliggörs vilka definitioner av 

begrepp och uttryck som används i arbetet.  

 Andra kapitlet presenterar studiens bakgrund, disposition, de metoder och teorier 

som använts samt ger en översikt av det material som använts. Dessutom presenteras 

tidigare forskning som är relevant inom området.  

 I det tredje kapitlet redovisas resultatet av undersökningen som gjorts för att vidare 

kunna analysera materialet. Här presenteras en grundligare genomgång av aktuella delar 

i materialet.  

 Analysen presenteras i fjärde kapitlet, där materialet ställs i relation till ställda 

forskningsfrågor och detta följs av en diskussion i kapitel fem med utgångspunkt från 

forskningsfrågorna och tidigare forskning.  

 I det avslutande kapitlet finns en sammanfattning av studien samt förslag till hur 

denna studie skulle kunna utvecklas i framtida forskning.  
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2.2 Metod och teori 

För denna studie har jag valt att använda en diskursanalys, vilket Marianne Jörgensen 

Winther och Louise Phillips beskriver som ”en teoretisk och metodisk helhet” där teori 

och metod går hand i hand och där det ena inte utesluter det andra (Jörgensen Winther & 

Phillips 2000, s. 10). Kritisk diskursanalys anses med fördel kunna användas för att 

undersöka kommunikationsprocesser i samhället.  

 Jörgensen Winther och Phillips förklarar den kritiska diskursanalysen, som 

utvecklades av Norman Fairclough, som ett försök att koppla ihop tre traditioner: 

detaljerad textanalys, makrosociologisk analys samt tolkande mikrosociologisk tradition. 

Det handlar således om att hitta ett förhållande mellan diskursiv praktik och sociala 

strukturer, vilka kan variera över tiden (2000 ss. 71-72). Denna metod blir relevant i denna 

studie då den inte bara behandlar den del som utgörs av textanalysen. Diskursanalysen 

inkluderar även aspekter som sociala strukturer vilka är aktuella för denna undersökning 

då studien inte bara önskar analysera vad som står i kurslitteraturen utan även önskar 

granska omkringliggande faktorer som styrdokument och hur/om dessa förändrats över 

tid, vilket kan ge en indikation på en social förändring på samhällelig nivå.  

 Enligt Jörgensen Winther och Phillips (2000 s. 74) använde sig Fairclough av en 

tredimensionell modell som även kommer att användas vid analysen i denna studie.  

 

 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell som illustrerar hur texten är en del av den 

diskursiva praktiken, vilken i sin tur är en del av den sociala praktiken. (Jörgensen 

Winther & Phillips 2000 s. 74) 
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De olika stegen i analysen blir därmed följande; 

- Först ska texten analyseras, vilket i detta arbete utgörs av styrdokumenten. Här 

analyseras textens egenskaper; det som står skrivet. Vad förmedlas genom texten? 

- Vidare ska den diskursiva praktiken analyseras, som här utgörs av utvalda 

läroböcker. Här analyseras hur texten är skapad utifrån diskursen samt hur 

mottagaren tolkar den och använder den. Hur sägs det och tas emot? 

- Avslutningsvis ska den sociala praktiken analyseras, vilket här innebär att jämföra 

resultaten med tidigare forskning och undersöka om det finns någon skillnad i hur 

materialet presenteras över tid. Här är frågan vilka konsekvenser det får på 

samhällelig nivå? 

 Denna studie hade kunnat genomföras med hjälp av exempelvis en litteraturanalys 

och/eller utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, men jag fann att diskursanalysen var en 

bättre lämpad metod för ändamålet då den är såväl beprövad som väl utarbetad och flitigt 

använd vilket ger den hög reabillitet samt att den täcker in de områden som avses att 

undersökas i detta arbete. 

 

2.3 Material 

Studien baseras på källor i form av läromedel och tidigare forskning. Det tillkommer även 

litteratur i form av skolverkets styrdokument samt forskningsrapporter för att få en 

vetenskaplig grund till analysen. Utöver detta har böcker som behandlar området metod 

och teori använts för att säkerställa att dessa områden används på ett korrekt sätt i 

analysen.  

2.3.1 Läromedel 

Hillerdal, Gunnar. (1968) Idéer och händelser i religionens värld 

Idéer och händelser i religionens värld är skriven 1968 och grundar sig på 1965 års 

läroplan. Läroboken är tänkt att användas tillsammans med studieblad och annat material 

i form av stillfilmer, bildband och liknande. Idéer och händelser i religionens värld är 

uppdelad i fem avsnitt: Världsreligionerna i nutiden, Kristendomens kamp med andra 

livsuppfattningar, Personlig moral och samhällsetik, Ur kristendomens idéhistoria samt 

avslutningsvis Ur de icke-kristna religionernas idéhistoria. Den del av läroboken som 

denna studie kommer att fokusera på är ”Kristendomen i kamp med andra 

livsuppfattningar”, då det främst är i detta kapitel som ateismen nämns och diskuteras.  
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Hof, H. Nilsson, C. & Hammarstedt, J. (1968) Människan och livsåskådningarna  

Den första versionen av Människan och livsåskådningarna skrevs redan 1968, men den 

fjärde upplagan omarbetades för att anpassas till Lgy 70, trycktes 1971 och är den lärobok 

som används i denna studie. Det inledande kapitlet handlar om att vara människa och 

vidare följer ett kapitel som behandlar aktuella åskådningar med fokus på presentation, 

verklighetsuppfattning och människosyn. I denna del av läroboken behandlas såväl 

religiösa som profana åskådningar. Vidare följer avsnitt om åskådningarnas svar på 

aktuella etiska problem som t.ex. abortfrågan. Människan och livsåskådningarna avslutas 

med att behandla åskådningar i möte och debatt, som exempelvis debatten om tro och 

vetande, och sist behandlas religionen i dagens värld. I denna undersökning kommer 

fokus att ligga på de avsnitt som handlar om profana åskådningar, tro och vetande i debatt 

samt religionen i dagens värld då det är dessa som behandlar ateism. 

 

Tidman, N-Å. Arvidsson, B. Axelsson, H. Hermansson, M. (2003) Gleerups Relief, 

Religionskunskap A plus. 

Gleerups Relief religionskunskap A plus bygger på Lpf 94 och är uppbyggd på ett sätt där 

varje religion presenteras utifrån rit och liv, tro och etik samt kultur och samhälle. Till 

varje kapitel följer sedan uppgifter samt en lista med centrala begrepp. Ateismen finns 

varken med som avsnitt i boken eller som sökord i registret. Däremot nämns ateism i 

avsnittet som handlar om etik, varför fokus kommer att ligga på denna del av boken.  

 

Tuveson, R. (2015) En människa, tusen världar 

En människa, tusen världar är den senaste av de läroböcker som analyserats och denna 

utgår från Gy 11. Läroboken är uppdelad i ett inledande kapitel följt av kapitel som 

behandlar etik och moral, religion och vetenskap följt av ett kapitel för varje 

världsreligion och avslutningsvis ett kapitel som handlar om livets faser. Undersökningen 

kommer att fokusera på kapitlen som handlar om etik och moral samt religion och 

vetenskap. Något som skiljer denna lärobok från de tidigare, är att det i samtliga kapitel 

finns en tabell över de kunskapskrav som finns i läroplanen vilket hjälper eleven att få ett 

samband mellan lärobokens innehåll och kursens mål. 
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2.3.2 Läroplaner 

Läroplan för Gymnasiet  

Läroplan för Gymnasiet är författad av skolöverstyrelsen 1965 och från denna har 

ämnesplanen för religionskunskap använts. Ämnesplanen är indelad i avsnitt som 

behandlar målen, huvudmomenten, årskursfördelning samt anvisningar och kommentarer 

där bland annat synpunkter på lärostoffet, kommentarer till speciella kursmoment samt 

kommentarer om metod/studieteknik och hjälpmedel ges. I denna läroplan finns inget 

eget avsnitt om ateismen, däremot finns ett avsnitt som handlar om 

livsåskådningsdebatten som ska behandla områden som religionen och sanningsfrågan. 

Läroplan för Gymnasiet innehåller även ett avsnitt som handlar om andra attityder till 

tillvaron än de religiösa där det ska ges en kortare översikt över bland annat humanismen 

utifrån de centrala frågorna människosyn och samhällssyn.  

 

Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70 

Även Lgy 70 är författad av skolöverstyrelsen och ersatte 1965 års läroplan. I samband 

med att denna skrevs, slogs gymnasieskolan, yrkesskolan och fackskolan ihop till en 

gemensam gymnasieskola. Utifrån Lgy 70, är det den del som kallas Supplement 40 

vilken handlar om Religionskunskap som använts i denna studie. Detta supplement 

författades 1978 och är tänkt att komplettera den allmänna delen som är gemensam för 

alla linjer med bland annat anvisningar för gymnasieskolans verksamhet. Detta 

supplement innehåller mål/huvudmoment och anvisningar/kommentarer till dessa. Inte 

heller i denna ämnesplan finns något eget avsnitt som behandlar ateismen, men däremot 

finns avsnitten om andra attityder till tillvaron än de religiösa samt 

livsåskådningsdebatten kvar i ämnesplanen.  

 

1994 års läroplan, Lpf 94 

Lpf 94 författades av utbildningsdepartementet och ersatte Lgy 70. I denna läroplan har 

främst bilaga 5 använts, vilket är ämnesplanen för religionskunskap. Denna ämnesplan är 

mycket kort och är först indelad i avsnitt som handlar om syfte och ämnets 

karaktär/struktur, för att sedan delas i de kurser som ges inom ämnet och det är målen för 

kurs A som kommer att användas i denna undersökning. 
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Läroplan, examensmål & gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Gy 11 

Gy 11 är den läroplan som kom att ersätta Lpf 94. Även från denna läroplan har 

ämnesplanen för religionskunskap hämtats och här har ämnesplanen delats in i delar som 

handlar om syftet, kurser som ingår i ämnet och vidare kursernas innehåll. Fokus kommer 

att ligga på kursen som heter religionskunskap 1, då den är gymnasiegemensam och 

undervisas inom samtliga program. Kursplanen för religionskunskap 1 innehåller vilka 

centrala innehåll som ska behandlas följt av kunskapskrav som ska uppnås för de olika 

betygsnivåerna.  

 

2.3.3 Övrigt material 

Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod.  

Diskursanalys som teori och metod behandlar de olika inriktningarna som finns inom 

området diskursanalys; hur teorierna och metoderna kan användas inom forskning, varför 

just dessa används samt inom vilka forskningsområden de kan vara lämpliga att tillämpa. 

Boken har använts som utgångspunkt för att kunna förstå, förklara och tillämpa metod 

och teori på ett korrekt sätt i analysen.  

 

2.4 Tidigare forskning 

Då jag sökte efter tidigare forskning inom ämnet, kom jag fram till att det fanns väldigt 

få studier gjorda i en svensk kontext inom området.  

Sökningarna gjordes via Google Scholar, Discovery samt ERIC och de söktermer 

som användes var atheism, ”religious education”, ”religious discourse”, ”(critical) 

discourse analysis”, “secular life views”, syllabus samt curriculum. De avhandlingar som 

kom att vara intressanta för denna undersökning var totalt två; en av Björn Falkevall och 

en av Karin Kittelmann Flensner. 

 

Kittelmann Flensner, K. (2015) Discourses of religion and secularism in religious 

education classrooms 

Discourses of religion and secularism in religious education classrooms bygger på Karin 

Kittelmann Flensners tidigare studie Religious education in contemporary pluralistic 

Sweden. Studien fokuserar på frågor kring diskurser eller de olika sätt som religion kan 

diskuteras i klassrummet inom skolämnet religionskunskap. Kittelmann Flensner tar även 

upp problematiken kring att jämställa sekulariserade synsätt som neutrala i relation till 
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religiösa synsätt och vikten av att skapa en medvetenhet kring att detta samt skapa en 

förståelse över hur det kan upprätthålla ett vi-och-dem-tänk.  

 I sin studie kom Kittelmann Flensner fram till att icke-religiösa, ibland ateistiska, 

förhållningssätt ansågs vara neutrala och objektiva jämfört med att ha en religiös 

utgångspunkt samt att vara ateist anses vara det normala. Hon upptäckte att mycket av 

undervisningen byggde på upplysningens idéer och individualism samt pluralism 

framställdes som kärnvärden typiska för vår tid och av dessa var individualismen 

överordnad övriga åskådningar. Enligt Kittelmann Flensner bidrog detta till att 

legitimera ett avståndstagande från religion då religiös tro presenterades som en motpol 

till individualismen och då vetenskapen ger oss svar på de stora frågorna så blir religion 

något överflödigt och onödigt.  

 Vidare undersöker Kittelmann Flensner vad svenskhet egentligen innebär i relation 

till såväl landets kristna tradition och för att identifiera det som avviker från normen. 

Här upptäckte hon att svenskhet betyder att bära på en kristen tradition som innebär att 

kristna högtider firas; människor döps, konfirmeras och så vidare i kyrkan då Sverige 

har en lång tradition med lutheransk statskyrka. Kittelmann Flensner menar att som 

nation har landet länge varit mångkulturellt med en stor variation av trosåskådningar 

bland populationen, men inom religionsundervisningen råder en form av 

monokulturalism där andra religioner än den lutheranskt kristna presenteras som något 

icke-svenskt, ”de andra”.  

 

Falkevall, B. Livsfrågor och religionskunskap: en belysning av ett centralt begrepp i 

svensk religionsdidaktik  

Björn Falkevall har gjort en studie där han kartlägger vilka betydelser livsfrågor har 

inom lärarutbildningen och hur dessa framträder i exempelvis kursplaner. Falkevall har 

även intervjuat lärarutbildare som kan tala om ämnet med erfarenhet från 60-talet och 

fram till tidigt 2000-tal. Avhandlingens syfte är att lyfta fram olika betydelser av 

begreppet livsfrågor och hur dessa används av lärarutbildare/i kursplaner inom skolan 

samt förstå vilken roll begreppet har inom religionsundervisningen. 

 Falkevalls studie visar att begreppet livsfrågor i kursplanerna är otydligt och lämnas 

fritt för tolkning av läraren då det saknas en klar definition som talar om vad som avses 

med begreppet. Studien visar att i de tidigare kursplanerna tycktes begreppet livsfrågor 

användas för att benämna en kultur som eleverna delade, trots att sekulariseringen 

bidragit till att deras liv kunde se mycket olika ut i övrigt. Falkevall beskriver det som 
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”sättet att behandla denna problematik i förhållande till den moderna människan” (2010 

s. 145). Genom detta enande begrepp kunde sedan existentiella frågor behandlas. 

Falkevall visar i sin studie att detta förändrades radikalt i de senare kursplanerna, där det 

målas upp en bild av hur olika religiösa grupper står mot varandra och religionsämnet i 

skolan ska sedan fungera som en slags brygga och skapa förståelse mellan dessa 

grupper. Att diskutera livsfrågor blir lösningen på problemet och begreppet har blivit ett 

intellektuellt sätt att uppfatta religion. 

 För Falkevall är det ständigt återkommande att otydlighet i kursplanerna skapar 

problem i klassrummet.  

 

Det är ett problem om dialogen om livsfrågor inte förs på ett problematiserande, 

ifrågasättande och på det sättet också medvetandegörande sätt. Att det finns 

kompromissformuleringar, att det finns spänningar är antagligen ofrånkomligt i ett 

demokratiskt samhälle – men att inte tolka dem och belysa dem utifrån det perspektiv 

som den kulturvetenskapliga läroplansteorin gör, är att beröva lärare som är på väg in i 

denna dialog, viktiga verktyg för deras professionella utveckling. 

(Falkevall 2010 s. 172) 

 

Han menar vidare att det är nödvändigt med ett medvetandegörande av att det finns en 

spänning eftersom intressekonflikter existerar i form av olika värderingar och normer. Att 

låta ett fokus dominera på andras bekostnad har varit lösningen, men Falkevall 

argumenterar att denna lösning endast har dolt problemet vilket i sin tur kommit i konflikt 

med nya värderingar som uppstått i ett allt mer mångkulturellt samhälle. Det 

spänningsfält som framhålls som mest polariserat är där elev ställts mot ämnesinnehåll. 

Genom att uppmärksamma båda sidorna kan läraren skapa en medvetenhet och tydliggöra 

denna spänning vilket leder till grundade, genomtänkta och mer medvetna 

undervisningsbeslut.    

 Slutligen konstaterar Falkevall att undervisning alltid måste ha en utgångspunkt, men 

att det i ett mångkulturellt samhälle kan vara svårt att hitta en självklar gemensam 

utgångspunkt: Ska jämförelser göras måste det framgå på vilka villkor dessa jämförelser 

görs. Det är därmed viktigt att lärare är medveten om att det finns skillnader i elevernas 

erfarenheter och tar medvetna undervisningsbeslut.  
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3. Resultat: Genomgång av läroplaner och läromedel  

Resultatet redovisas utifrån de olika delarna i materialet som är aktuella för studien. Först 

behandlas läroplanen och sedan presenteras den lärobok som är kopplad till aktuell 

läroplan. 

 

3.1 Läroplan för gymnasiet 

Läroplanen från 1965 är mycket detaljerad avseende moment och innehåll i kursen. Den 

innehåller såväl anvisningar som kommentarer till speciella kursmoment, instruktioner 

angående lärarens roll i undervisningen, vilka delar som bör behandlas inom de olika 

religionerna, planering av kursen, arbetsformer och så vidare. Ateism finns inte omnämnt 

som något eget område i läroplanen utan ingår som en del av andra moment. De två 

huvudmomenten som inkluderar ateismen är livsåskådningsdebatten samt andra attityder 

till tillvaron än de religiösa. Här ingår religionen och sanningsfrågan, invändningar mot 

religionen från moralisk utgångspunkt, Karl Marx och Sigmund Freuds 

religionsförklaring samt religionen och vetenskapen. 

 

Ett problem som bör presenteras är att det föreligger en spänning mellan religionen och 

vanliga sanningskriterier och i samband därmed behandlas frågan om den intellektuella 

moralen, t. ex. kravet att man inte skall tro på något som det inte finns förnuftiga skäl 

att hålla för sant. 

(Läroplan för gymnasiet, 1965 s. 202) 

 

Läroplanen uppmanar även till att Marxismens och Ludwig Feuerbach religionskritik bör 

behandlas och om möjligt ska textmaterial från modern marxism-leninism analyseras och 

släktskapet mellan marxistiskt och psykoanalytiskt synsätt kan här påpekas. Slutligen bör 

förhållandet mellan religion – vetenskap diskuteras med utgångspunkt från 

konfliktsituationer. Innebörden och konsekvenserna av från kristendomen avvikande 

åskådningar ska redovisas och analyseras.  

 

Vid behandlingen av humanismen och existentialismen bör konstateras att dessa har 

såväl en profan som en religiös utformning, men undervisningen i detta avsnitt skall 

uteslutande koncentreras till de profana åskådningarna. 

(Läroplan för gymnasiet, 1965 s. 203) 
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När det gäller humanism, naturalism och existentialism bör huvudintresset ligga på 

människosyn och samhällssyn, men grundsynen hos respektive åskådning ska framträda 

tydligt.  

 

3.2 Idéer och händelser i religionernas värld 

Idéer och händelser i religionernas värld är skriven av Gunnar Hillerdal 1968 och 

grundas på 1965 års läroplan. I förordet beskriver han att boken ”utgör tillsammans med 

de successivt utkommande, efterhand förnyade studiebladen »Det händer i religionens 

värld» och »Värdera och ta ställning» en ny komplett uppsättning läromedel för 

gymnasiala skolformer i ämnet religionskunskap” (Hillerdal 1968, s. 4). Läroboken 

innehåller mycket få bilder och inom området som är aktuellt för denna studie finns endast 

en svart-vit bild av rymden som används för att illustrera ”den moderna världsbilden” 

(Hillerdal 1968, s. 73) 

 Det kapitel som främst tar upp området ateism är kristendomen i kamp med andra 

livsuppfattningar och kapitlet inleds med frågeställningen Finns det någon gud? Här går 

frågeställningen in på kommunismen som ateistisk livsåskådning och avslutas med en 

kort redogörelse av hur västvärlden har en pågående religionsdebatt som på olika sätt 

kritiseras med ateistiska ståndpunkter. Efter ett par avsnitt som går in på kristen 

skapelsetro och hur det är att leva efter Guds vilja, kommer ett avsnitt som behandlar 

ämnet om att leva utan Gud.  

 

I modern livsåskådningsdebatt framträder åtskilliga riktningar, som hävdar att vi måste 

leva helt och hållet efter de lagar, som människor och politiker ger sitt eget liv respektive 

samhället. Någon Gud eller några gudomliga bud finns inte. De är bara fördomar. Men 

det är inte likgiltigt, om sådana fördomar lever kvar. I första rummet måste de 

kommunistiska staterna nämnas som representanter för detta synsätt. Religionen måste 

utrotas och människorna lära sig att leva efter förnuftets och samhällssolidaritetens 

synsätt. 

(Hillerdal, Gunnar 1968 s. 75) 

 

Som synes inleds avsnittet med att presentera den Marxistiska synen på religion och 

avslutas med att påtala att många anser att livet får den mening som människan klarar att 

ge det.  

 Inom existentialismen ligger fokus på Jean-Paul Sartre som anses vara 

existentialismens grundare och mycket handlar om att reflektera kring existentiella frågor 
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vilka ligger till grund för den existentialistiska filosofin. Läroboken presenterar 

existentialismen som att människan själv har fullständigt ansvar för sina handlingar, 

vilket kan skapa häftig ångest. 

 Idéer och händelser i religionernas värld tar även upp kritik mot existentialismen, 

vilken från filosofers håll handlat om att livsåskådningen är ovetenskaplig och från annat 

håll handlat om att individens möjligheter att kunna göra egna val är överdrivna medan 

kristna uppfattat existentialismen som ”ett slags predikan av lag utan evangelium” 

(Hillerdal 1968, s. 78). Avslutningsvis nämner läroboken att det även finns en form av 

kristen existentialism, där Sören Kierkegaard är en av de viktigare föregångarna.  

 I avsnittet som handlar om biologisk livssyn, går läroboken in på den naturalismen 

och hur denna ses som ett alternativ till kristendomen genom bland annat den svenska 

livsåskådningsdebatten. Naturalismen sägs mena att ”människan är underkastad naturens 

lagar”, men dess talesmän behöver inte följa en bestämd etik även om de har gemensamt 

att ta avstånd från bud och förbud som de anser strida mot den mänskliga naturen 

(Hillerdal 1968, s. 79). Läroboken berör även naturalismen utifrån vetenskapstro och 

anser att gränsen dem emellan kan vara vag samt att den kan anses vara föråldrad då 

vetenskapen är i ständig utveckling, men att den ändå har setts som ett alternativ till 

religiös tro. 

 Den del av kapitlet som behandlar avsaknad av gudstro i olika former avslutas med 

en del som förklarar olika humanistiska värden. 

 

Ordet humanism är mångtydigt. I våra dagar har det emellertid ofta kommit att betyda 

en ståndpunkt i världs och livsåskådningsdebatten. Humanismen kan i och för sig 

utformas på många sätt. […] Gränserna mellan humanismen och vissa typer av 

biologisk livssyn är flytande. Ordet »humanism» antyder dock att människan – också 

individen och individens rätt och egenvärde – står i centrum.  

(Hillerdal, Gunnar 1968 s. 81) 

 

 Vetenskapsdebatten och främst inställningen till kristendomen tas upp i läroboken 

genom Ingemar Hedenius och hans åsikt om att kristendomen strider mot humanismens 

syn på människovärdet och att humanismen bör vila på en biologisk grund. Som motpol 

till Hedenius nämner Idéer och händelser i religionernas värld Alf Ahlberg och hans 

ståndpunkt beskrivs som att kristendomen tvärt om varit avgörande för utvecklingen av 

den humanistiska människosynen. Här framhålls att humanismen är nödvändig i 

atomåldern, dvs en era fylld av teknisk utveckling.  
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 Avslutningsvis behandlas kristendomskritik och filosofisk kritik av gudstro. Här 

påpekas i läroboken att religionskritiken i Sverige främst inriktas på kristendomen i och 

med att övriga religioner är få. Ingemar Hedenius nämns som den främsta kritikern och 

hans argument om att förnuftet måste råda för att avgöra huruvida något är sant tas upp. 

Även Anders Wedberg nämns i läroboken och hans åsikt beskrivs som att han tycker att 

den kristna läran är föråldrad och anpassad för infantila människor som saknar vetenskap. 

 

3.3 Lgy 70 

År 1970 slogs gymnasieskolan, yrkesskolan och fackskolan ihop till en gemensam 

gymnasieskola och i samband med detta utvecklades en ny läroplan för gymnasieskolan, 

Lgy 70. Supplement 40, som undersöks i denna studie, är författad 1978 och gäller för 

undervisning i religionskunskap. I förordet förklaras att ”supplementdelen (del II) återger 

timplaner och kursplaner (mål och huvudmoment)” (Skolöverstyrelsen Lgy70, s. 2).  

 Fyra mål presenteras med religionskunskapen, nämligen att 

- Skaffa sig kunskap om olika åskådningars innehåll 

- Orientera sig om väsentliga moraliska och religiösa problem särskilt i vår egen tid 

- Öka sin kunskap om kristendomen och viktiga icke kristna religioner samt 

- Med bevarad tolerans mot andras uppfattning uppöva sin förmåga till självständigt 

ställningstagande i livsåskådningsfrågor. 

Dessa mål ska uppnås genom att fokusera på sex huvudmoment. 

 

I centrum står ofrånkomliga och ständigt återkommande livsfrågor. Dessa aktualiseras 

även i andra livstolkningar, exempelvis existentialism, marxism och djuppsykologi. 

(Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan Lgy 70 1970, s. 6) 

 

Citatet är hämtat från de allmänna synpunkterna på studiet av ämnet där även vikten av 

att göra innehållet aktuellt med samtiden påtalas. Även den pågående 

livsåskådningsdebatten ska identifieras och diskuteras. Materialet får inte heller vara för 

abstrakt och konkretisering med hjälp av exempelvis bilder eller musik uppmuntras enligt 

läroplanen.  

 Politiska ideologier och idealsamhällen uppmärksammas liksom psykoanalysens 

synsätt samt kulturella inslag som kan uppfattas som en livsåskådning, såsom exempelvis 

populärkultur. Synen på människan anses enligt Lgy 70 vara en lämplig utgångspunkt när 

områdena humanistisk, naturalistisk, rationalistisk livssyn och humanismen ska 
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presenteras både utifrån både den kristna och icke-kristna varianten. Existentialismen ska 

belysas utifrån både Kierkegaard och Sartre och grundproblemet ska lämpligen utgå från 

begreppen essens och existens. Marxismen ska huvudsakligen handla om 

människouppfattning och verklighetsuppfattning samt dess religionskritik. Centrala 

begrepp bör jämföras med liknande begrepp i andra åskådningar. Djuppsykologi 

presenteras i den mån de kan bidra med något intressant i förhållande till 

religion/åskådning/etik och skillnader mellan Freud och Jung kan diskuteras. Även om 

dessa åskådningar förekommer i olika konstellationer i modern tid, bör de presenteras i 

sin ursprungliga form för att kunna användas i studiet av momentet 

livsåskådningsdebatten.  

 Eleven ska vidareutveckla sin förmåga att identifiera livsåskådningsproblem och 

kunna jämföra och få en överblick över svar som givits samma problem över tid. 

Dessutom ska eleven kunna identifiera inom vilka områden som olika åskådningar ger 

olika svar på samma fråga samt kunna identifiera likheter och gemensamma nämnare 

mellan olika åskådningar. Följande citat sammanfattar momentet: 

 

Avsikten med momentet är inte främst att tillföra undervisningen nytt stoff utan att ge 

färdigheter som kan tillämpas på de ständigt återkommande livsfrågorna. Det bör därvid 

särskilt uppmärksammas att livsproblemen i den aktuella idédebatten ofta formuleras i 

nya termer. 

(Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan Lgy70 1970 s. 11) 

 

3.2 Människan och livsåskådningarna 

Människan och livsåskådningarna har ett tematiskt upplägg och är indelad i tre delar. Den 

första handlar om religiösa/profana åskådningar, den andra handlar om olika etiska 

problem och den tredje inriktas på konfrontationer mellan olika åskådningar samt mellan 

tro och vetenskap. I avsnittet som behandlar profana åskådningar presenteras marxismen, 

humanismen och existentialismen.  

 Boken har en grundlig genomgång av marxismen och ägnar nio sidor åt denna 

ideologi. Den form av marxism som presenteras i läroboken är en sovjetrysk marxism 

vilket även tydligt framgår av bilderna då alla utom en föreställer sovjetisk 

kommunistpropaganda medan den sista föreställer några glada kineser som hyllar 

kommunistledaren Mao. Läroboken nämner att det även finns andra mer socialistiska 

varianter av marxism även om dessa inte fördjupas ytterligare. Marxismen beskrivs här 
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som en materialistisk livsåskådning, vilken bland annat skapat den moderna 

arbetarrörelsen och ”har haft det allra största inflytande på alla grenar av de politiska, 

ekonomiska och historiska vetenskaperna. […] Den håller på att bli ett levande tanke- 

och begreppssystem för halva mänskligheten” (Hof, Nilsson & Hammarstedt 1968, s. 

125). Därefter följer en redogörelse av marxismens utveckling där grunden lades av Karl 

Marx och Friedrich Engels och sedan vidareutvecklades av Vladimir Lenin och vidare 

presenteras begreppet »partiskhetens princip», vilket handlar om synen på vetenskap:  

 

Eftersom marxismen ger uttryck åt proletariatets allmänmänskliga intressen, anser den 

sig inte innehålla några »ideologiska förvrängningar» av verkligheten, utan »tar 

verkligheten som den är». Därför måste man alltid välja ståndpunkt till marxismens 

förmån. Detta är meningen med partiskhetens princip, som hör till marxismens 

grundläggande trossatser. 

(Hof, Nilsson & Hammarstedt 1968 s. 127) 

 

Denna princip ligger enligt Människan och livsåskådningarna till grund för marxismens 

inställning till religion och marxismen är ateistisk, vilket i praktiken har inneburit såväl 

förföljelse som viss frihet för religion att praktiseras i de stater där ideologin tillämpats. 

Marxismen jämförs i läroboken med en religiös kult och för att förklara dess 

verklighetsuppfattning har läroboken särat på dialektisk materialism och historisk 

materialism. Gällande människosynen, beskrivs marxismen likställa människan med det 

samhälle hon lever i. Människans biologiska historia hämtas från darwinismen, men med 

tillägget att hon är mer än biologi. Avslutningsvis beskrivs marxismens tanke om hur 

kommunismen ska befria människan från klassamhället och först när hon slipper bevaka 

sina intressen och frukta sin existens kan hon utvecklas universellt. 

 Avsnittet om humanismen är betydligt kortare och beskrivs av Hof, Nilsson och 

Hammarstedt som ”en uppfattning om människan som vill värna om sådant som kan 

betecknas som typiskt mänskligt” (1968 s. 135). Humanismen försöker besvara frågor 

som handlar om människovärde och vad som är typiskt mänskligt. En humanistisk 

människosyn kan enligt läroboken hittas i många sammanhang där demokratiska länder 

oftast har humanistiska livsideal som en del av sina programförklaringar. Att ha en 

humanistisk människouppfattning kan innebära att man är religiöst neutral, även om 

flera av idealen från början är hämtade ur en religiös kontext. Det finns såväl religiöst 

troende humanister som de som avvisar all religion (så kallade profanhumanister).  
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 Slutligen presenteras existentialismen som enligt Människan och livsåskådningarna 

försöker besvara frågor som bland annat handlar om vad som är rätt eller fel eller vad det 

innebär att vara människa. Detta är enligt läroboken en ung livsåskådning som växte fram 

efter första världskriget och anses idag vara en av de ledande åskådningarna. Hof, Nilsson 

och Hammarstedt beskriver den som ”en litterär riktning och en spekulativ filosofi” (1968 

s. 139). Fokus ligger på Sören Kierkegaard och Jean-Paul Sartre, där Kirkegaard beskrivs 

som existentialismens fader vilken hävdade att människan alltid är unik och det finns bara 

den enskilda, konkreta individen. Människan kan fritt välja bland sina möjligheter vilket 

är innebörden av begreppet existens. Vidare ansåg han Kirkegaard att en av de största 

farorna var att människan faller offer för massan; det vill säga att hon på grund av ångest 

avstår från att göra val och överlåter till massan att ta över ansvaret och göra valen åt 

henne.  

 Sartre presenteras som författare, filosof och en av de mest kända existentialistiska 

företrädarna. Läroboken presenterar ett stycke ur hans programskrift Existentialismen är 

en humanism och lyfter sedan fem viktiga punkter i existentialismen som kan återfinnas 

i texten där det i de två sista punkterna framkommer att Sartre är ateist och han menar 

först och främst att det faktum att människan är utelämnad till sig själv leder till att hon 

inte kan söka skydd någonstans vilket i sin tur föder existentialismens grundtillstånd 

ångest. Läroboken beskriver hur Sartre skiljer mellan troende existentialister och 

ateisterna genom deras tolkning av upplevelser som ångest, frihet och liknande. På samma 

sätt beskrivs människan som utelämnad till sig själv när det handlar om moral.  

 För att presentera existentialismens människosyn, så menar Hof, Nilsson och 

Hammarstedt att det i grunden handlar om att få svar på vad det innebär att vara människa. 

Människan och livsåskådningarna beskriver dialogen mellan kristna och marxister 

som två ideologier vilka är oförsonliga fiender där marxisterna är oresonliga och inte kan 

acceptera de kristna, även om de kristna har varit positiva till socialismen. Dock beskrivs 

en förändring där man i många kommunistiska länder har hittat någon form av medelväg 

mellan politik och kristendomen och även kommunister börjar betrakta sovjetunionen 

som stelt och utan förmåga eller vilja att utvecklas. 

Debatten om tro och vetande lyfts i ett kort avsnitt i läroboken där är huvudfrågan om 

dessa två är förenliga och ytterst handlar det om huruvida det finns någon Gud. Man 

presenterar skäl för och emot, där psykoanalysens och marxismens skäl mot tron 

presenteras som att Gud är en illusion skapad av människan för att hon inte orkar 

acceptera sin tillvaro.  
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Slutligen går boken in på hur religionen ser ut idag. Här beskrivs den 

sekulariseringsprocess som pågått och hur kyrkan och religionen fått en svagare ställning 

i samhället.  

 

3.3  Lpf 94 

Lpf 94, bilaga 5 över ämnet religionskunskap är ett två sidor tunt dokument där ämnets 

syfte, karaktär och struktur samt mål presenteras. Syftet är att låta eleverna bekanta sig 

med religioner och åskådningar utifrån olika aspekter, uppmuntras att reflektera över 

religiösa, moraliska och etiska frågor rörande innebörden att ta ansvar som medmänniska 

och samhällsmedborgare samt fördjupa kunskaperna om bland annat livsåskådningar. 

Detta ska leda till ökad förståelse och respekt för andra människor och främja tolerans 

och motverka förtryck. Undervisningen ska väcka intresse och öppna upp för 

meningsfulla diskussioner.  

Under rubriken karaktär och struktur förklaras att frågor om meningen med livet är 

en del av identitetsutvecklingen och eleverna ska ges möjlighet att utveckla en grund för 

ett eget ställningstagande om sin livsåskådning. Studierna ska ske utifrån olika 

perspektiv, som exempelvis historiska, etiska eller kulturella. Vidare ska eleverna få 

kunskaper om mötet mellan livsåskådningar och religioner.  

Målen med undervisningen är bland annat att öka kunskaper och förståelse om olika 

åskådningar, reflektera över existentiella frågor utifrån olika perspektiv och lära sig att 

identifiera problemsituationer. Eleven ska efter genomgången kurs bland annat kunna 

redovisa exempelvis huvudtankar och värderingar inom olika åskådningar, kunna 

beskriva och förstå hur människors sätt att tänka och agera kan kopplas till deras religion 

eller livsåskådning. Vidare ska eleven kunna reflektera och argumentera kring olika 

frågor inom tro, etik och livsåskådning med bibehållen respekt för andras åsikter samt 

kunna utforma en personlig hållning och förstå hur denna påverkar andra människor, 

samhället samt yrkeslivet.  

 

3.4  Relief, Religionskunskap A plus 

Denna lärobok är uppbyggd så att samtliga religioner presenteras utifrån samma rubriker 

och även religionens förekomst i Sverige presenteras. I slutet av varje kapitel finns 

dessutom studieuppgifter samt en lista med centrala begrepp.  

I kapitlet Tro och mening förklaras vad en livsåskådning är och hur denna skiljer sig 

från en ideologi. Boken beskriver också hur religion ser ut idag, där Sverige målas upp 
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som ett mångreligiöst och mångkulturellt land där majoriteten av befolkningen tillhör ett 

kristet samfund, varav 80% är medlemmar i Svenska kyrkan. 

Sekulariseringen i Sverige har enligt författarna inneburit att religionens roll har minskat, 

inte minst när det handlar om utbildning som från början ansågs vara kyrkans uppgift att 

sköta, men som idag inte har något inflytande alls över utbildningen och skolan ska vara 

icke-konfessionell. Vidare hävdas i läroboken att majoriteten av befolkningen säger sig 

tro på någon högre makt men endast ett fåtal besöker regelbundet kristna gudstjänster. 

Trots detta döps, konfirmeras, vigs och begravs de flesta i kyrkan. I den del av kapitlet 

som behandlar religion i Sverige finns två bilder: en bild av en kyrka där bildtexten 

poängterar att dessa byggnader är vanliga i det svenska landskapet samt en bild av en 

mediterande kvinna för att illustrera ett exempel på privatreligiositet.  

 I kapitlet som behandlar ämnet etik definieras först begreppet människosyn som 

något oidentifierbart som bland annat handlar om föreställningar om vad en människa 

egentligen är. Härifrån går sedan boken in med en genomgång av humanismen. 

Inledningsvis förklaras att Förenta Nationernas, FNs, mänskliga rättigheter vilar på en 

humanistisk livsåskådning som karaktäriseras av att den sätter människan och 

människovärdet i centrum och den västerländska humanismen grundar sig på 

uppfattningen om att vi ska kunna bli bättre människor genom att ges möjlighet att 

utveckla vårt tänkande och vår moral. Nils-Åke Tidman, Bengt Arvidsson, Hans 

Axelsson och Magnus Hermansson skriver att ”det fria tänkandet förutsätter att 

människan inte styrs av t.ex. ödet, arvssynden, det genetiska arvet eller den sociala 

miljön.” (2003 s. 169). Samtidigt påpekas det i läroboken att även om människan står i 

centrum inom humanismen så är det möjligt att kombinera humanismen med en religiös 

tro. Relief religionskunskap A plus ifrågasätter även om humanismen har misslyckats och 

tar upp den finske filosofen Georg Henrik von Wright som under lång tid har debatterat 

den moderna humanismen. von Wright menar att människan genom sin teknologiska 

utveckling håller på att utrota sig själv och presenterar ett perspektiv där humanismen har 

misslyckats; teknologiska framsteg och ekonomi hämmar social utveckling och gör att 

mänskliga rättigheter kommer i kläm.  

 Slutligen följer en kort genomgång av existentialismen och det mest centrala inom 

denna livsåskådning i läroboken: Kirkegaard presenteras som grundaren och denna 

filosofiska riktning vidareutvecklades efter andra världskriget genom Jean Paul Sartre, en 

fransk filosof. Läroboken konstaterar att varken den ateistiska eller kristna 

existentialismen har några lösningar att komma med när det gäller livsproblemen, 
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däremot kan båda identifiera problemen. Det finns i läroboken inga bilder för just dessa 

områden. 

 

3.7 Gy 11 

Gy 11 inleds med en kort introduktion till ämnet där det bland annat slås fast att ämnet är 

tvärvetenskapligt och främst förankras i religionsvetenskapen. Ämnets syfte är att ge 

eleverna förutsättningar att utveckla olika förmågor, såsom att kunna analysera 

religioner/åskådningar utifrån olika perspektiv, kunna undersöka och analysera etiska 

frågor i relation till religioner/åskådningar, få kunskaper om identitet i relation till 

åskådningar/religioner med mera.  

 Ämnet är i Gy 11 uppdelat i tre kurser; Religionskunskap 1, 2 och specialisering. I 

denna studie ligger fokus på Religionskunskap 1, vilket är en gymnasiegemensam kurs 

om 50 gymnasiepoäng som ges till samtliga program. Det centrala innehållet beskriver 

vilka områden kursen ska behandla och där står bland annat att undervisningen ska gå 

igenom kännetecken för olika livsåskådningar och hur dessa tar sig uttryck bland 

individer och grupper, hur identiteter kan formas i förhållande till religion/åskådning, 

etiska/moraliska föreställningar om vad ett gott liv/gott samhälle innebär.  

 

3.8 En människa, tusen världar 

Denna lärobok är skriven 2015 och är indelad i ett antal kapitel som har underrubriker. 

Boken börjar med en inledning där ämnet presenteras och sedan följer kapitel som handlar 

om etik och moral samt religion och vetenskap. Efter detta presenteras världsreligionerna 

i egna kapitel och boken avslutas med ett kapitel om livets faser.  

 I kapitlet som behandlar etik och moral förklaras humanismen under rubriken etik 

och livsåskådningar. Avsnittet inleds med en kort bakgrund där Sverige som ett 

sekulariserat land i mångfald förklaras. Boken konstaterar att människors värderingar har 

förändrats över tid men att det fortfarande ändå finns mycket som förenar oss då vi delar 

syn på vad ett gott samhälle innebär. Vidare förklaras begreppet människovärde; ”Det är 

en medfödd egenskap som handlar om vad vi är och inte vad vi gör. … Vi är alla jämlikar 

som människor” (Tuvesson 2015 s. 54).  

 Humanismen beskrivs som en livsåskådning där vårt okränkbara värde står i centrum 

och människor ska själva ha friheten att kunna utforma sina liv efter eget tycke utan att 

behöva begränsas av yttre faktorer såsom arv eller miljö. FN har deklarerat att alla 

människor har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet och i Sverige skyddar 
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diskrimineringslagen oss mot kränkningar och säkerställer att vi slipper bli särbehandlade 

på grund av faktorer som exempelvis etnicitet, sexuell läggning eller kön. Den enda bild 

som finns under avsnittet om människovärde och humanism är Michelangelos målning 

Adams skapelse, vilken illustrerar hur vi enligt de monoteistiska religionerna är skapade 

till Guds avbild (Tuvesson 2015 s. 55). 

 I kapitlet som handlar om religion och vetenskap beskriver boken först olika 

historiska konflikter som förekommit mellan kyrkan och vetenskapen och här omnämns 

bland annat Galilei. Upplysningstiden presenteras som den era då avståndet mellan 

religionen och vetenskapen växte i och med att vetenskapsmännen började söka och 

presentera bevis för sina teorier. Med tiden kom även exempelvis filosofer och utmanade 

kyrkan med sina teorier, såsom Karl Marx och Sigmund Freud. Marx ansåg att religion 

var ett sätt för makthavare att förtrycka folket medan Freuds teori gick ut på att människor 

tror på Gud för att stå ut med vår egen livsångest. I de delar som är aktuella för studien 

finns endast en bild föreställande en satellit och där bildtexten informerar om att 

Europeiska Unionen tog fram ett satellitsystem som döptes till Galileo.  

 

4. Analys 

Analysen är uppdelad i de tre dimensionerna utifrån Faircloughs modell och vidare 

presenteras likheter och skillnader i text och diskursiv praktik. Slutligen behandlas den 

sociala praktiken.  

 

4.1 Text - Styrdokumenten 

Det första och mest uppenbara som noteras vid en genomgång av styrdokumenten, är att 

det för varje revidering av läroplanen har lämnats större utrymme för läraren att själv 

kunna påverka vad som ska förmedlas till eleverna. Det har även lämnats större 

utrymme för eleverna att själva kunna påverka undervisningens innehåll. 

 Samtliga läroplaner är i stort sett lika avseende innehåll och målen ser ungefär lika 

ut fram till 1994. Målen i läroplanerna från 1965 och 1970 är nästan identiska, bortsett 

från några mindre ändringar i ordval och formulering.  Lpf 94 är mycket kort och här 

läggs större vikt vid hur åskådningar visar sig i människors sätt att leva och tänka. 

Livsåskådningsdebatten har helt försvunnit ur läroplanen och större fokus läggs vid etik 

och moral. En annan markant skillnad i Lpf 94 jämfört med tidigare läroplaner är att det 

uttrycks att religionsämnet ska ha en tydlig koppling till elevens valda studieinriktning.  
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 Gy 11 är något mer utförlig än Lpf 94, men målen är i stort sett likadana. I denna 

läroplan poängterats att hur livsåskådningarna tar sig uttryck inte bara handlar om 

människors sätt att leva och tänka. Det handlar även om såväl individer som grupper i 

samtiden i både Sverige och i omvärlden. I Gy 11 läggs större fokus vid identitet och hur 

denna kan formas utifrån olika religioner och åskådningar. Denna aspekt återfinns inte i 

någon av de tidigare läroplanerna. Ytterligare en skillnad i Gy 11 är att 

livsåskådningsdebatten återinträtt i form av ”samhällsdebatten mellan religion och 

vetenskap” (Gy 11 2011, s. 2).  

 

4.2 Diskursiv praktik - Läroböckerna  

Denna del av analysen handlar om den diskursiva praktiken – hur är läroböckerna skapade 

utifrån diskursen, dvs läroplanerna? Här blir det intressant att analysera vilket utrymme 

innehållet får i de olika läroböckerna – hur har de olika områdena prioriterats? 

 Först kan sägas att samtliga läroböcker följer sina respektive läroplaner väl. Den 

tydligaste förändringen i språkbruk är att det gått från att vara akademiskt till att bli mer 

vardagligt. Genomgående har de ateistiska åskådningarna främst kopplats till samtida 

problemområden eller livsåskådningsdebatten. Jämfört med andra religioner eller 

åskådningar som presenteras i kursböckerna så är mängden historia förhållandevis liten 

inom de områden som behandlar ateism i någon form.  

 Hillerdal ägnar ett par sidor åt Marx och marxismen i sin bok från 1968, och då under 

rubriken ”arbetslivets problem”. Samma ämne får i följande lärobok, tryckt 1973, 

betydligt större utrymme. Här ägnas först nio sidor åt att ingående förklara marxismen 

och sedan återkommer denna livsåskådning vid flera tillfällen i boken, exempelvis då det 

talas om arbetslivet. Denna bok innehåller dessutom många bilder i detta kapitel, varav i 

stort sett samtliga är bilder av sovjetiska propaganda-affischer. Läroböckerna från 1998 

respektive 2015 tar inte upp ämnet marxism över huvud taget. Något som skiljer En 

människa, tusen världar (Tuvesson 2015) från övriga läroböcker, är att den istället tar 

upp feminismen som en sekulär livsåskådning. 

  

4.3 Social praktik – Samhället 

Det är tydligt att det i samtliga läroplaner och läroböcker har lagts stor vikt vid att 

presentera de ateistiska åskådningarna utifrån frågor som rör samtiden, vare sig det 

handlar om politiskt ideologiska frågor eller etiska/moraliska dito.  
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 Det historiska har inom de ateistiska områdena till största delen handlat om 

upplysningstidens idéer och hur filosofer resonerat kring detta. Det går även att identifiera 

en genomgående trend där de ateistiska åskådningarna ställs emot de religiösa 

åskådningarna, vilket skapar något av en motsättning. Tydligast kan man se samhällets 

utveckling i läroböckerna genom att analysera avsnittet som behandlar humanismen. I 

Hillerdals bok från 1968 presenteras humanismen utifrån den livsåskådningsdebatt som 

nyligen varit aktuell. Hof, Hammarstedt och Nilsson (1973) förklarar humanismens 

framväxt med den aktuella miljöfrågan och den pågående kampen för de mänskliga 

rättigheterna. Tidman et.al (2003) beskriver humanismen utifrån principen om de 

mänskliga rättigheterna och använder FN:s befriande av Kuwait 1991 som ett exempel. I 

Tuvessons bok från 2015 används Sveriges diskrimineringslag och det faktum att 

homosexualitet år 2014 är förbjudet i 70 länder som en utgångspunkt för att diskutera 

humanismen. Som synes, har samtliga böcker använt aktuella, samtida frågor som grund 

för diskussioner vilket ligger helt i linje med läroplanerna vilka alla betonar att 

diskussioner ska föras utifrån ett samhällsperspektiv och/eller aktuella problemområden.  

 

5. Diskussion 

Denna diskussion utgår från resultaten och analysen i förhållande till tidigare forskning 

och diskussionen kommer att omfatta de områden jag funnit mest intressanta. Första 

forskningsfrågan diskuteras utifrån Faircloughs två första dimensioner och den tredje 

dimension kommer att användas för att diskutera den andra forskningsfrågan.  

 

5.1 Hur har undervisningen inom området ateistiska åskådningar 

utvecklats i svensk gymnasieskola från 1960-talet och fram till 

idag? 

Det mest uppenbara vid en närmare studie av läroplanen från 1965, är att den trots sin 

omfattning och mycket detaljerade text, ändå är förvånansvärt vag. Det mesta som sägs 

om innehållet är att det ”bör” tas upp, ”kan” utgå från och så vidare – det är endast under 

delen som behandlar existentialismen det tydligt står vad utgångspunkten ”måste” vara. 

Denna bristande tydlighet återfinns även i de följande läroplanerna, där Lpf 94 är den 

mest otydliga av dem alla, då den är tunn i såväl omfattning som innehåll. Innehållet i har 

annars varit i stort sett samma i alla fyra läroplanerna, trots att fokus legat på olika delar 



 

25 

 

beroende på läroplan och det är endast något enstaka moment som ersatts eller utgått 

genom åren. 

 Björn Falkevall (2010) kunde i sin studie Livsfrågor och religionskunskap: en 

belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik, se att otydlighet i 

läroplanerna skapar problem i klassrummet. Otydliga definitioner av begrepp i läroplanen 

leder till att det lämnas fritt för läraren att tolka begreppet, vilket kan resultera i ojämn 

kunskapsförmedling.  

 Jag har i min första del av analysen, där jag utefter Faircloughs modell analyserade 

texten vilket utgjordes av läroplanerna, kunna se samma tendenser som Falkevall hittade 

i sin mer omfattande studie. Falkevall kunde i sin studie se tendenser av förändring över 

tid genom att hans studerade begrepp tycktes ändra innebörd i de olika läroplanerna. Det 

första jag noterade var att det med åren lämnas allt större utrymme för lärare och elever 

att kunna tolka och påverka innehållet. Varför detta utrymme givits har denna studie inte 

funnit något tydligt svar på, men en tänkbar förklaring skulle exempelvis kunna vara att 

pedagogerna fått större mandat att utnyttja den kompentens de fått genom 

lärarutbildningen. 

 Faircloughs andra dimension representeras genom min analys av läroböckerna 

(Jörgensen Winther & Phillips 2000 s.74). Här var det främst tre saker jag tyckte stack ut 

och som fångade mitt intresse. Först var det intressant att se hur olika utrymme de olika 

ateistiska åskådningarna fick i läroböckerna beroende på vilken tidsperiod det handlade 

om. Detta kan exempelvis ses som en återspegling av hur samhället såg ut, vilket jag 

återkommer till i min diskussion om den sociala dimensionen. Att till exempel 

livsåskådningsdebatten fick störst utrymme i de tidigaste läroböckerna är också en 

återspegling av samhället genom att det var under den tiden debatten var som mest aktiv. 

Det andra jag kunde notera var att de tidigare läroböckerna väl speglade innehållet i de 

detaljerade läroplanerna. När sedan läroplanerna blir mer odetaljerade i sitt krav på 

innehåll i kursen och mer utrymme ges till pedagogerna att själva detaljstyra innehållet, 

så är de nya läroböckerna ändå uppbyggda på i stort sett samma sätt som de gamla 

läroböckerna. Det tredje jag kunde notera i min analys var att innehåll och presentation 

av de ateistiska åskådningarna tenderade att bli mindre ingående i de senare läromedlen. 

Det skapade en underförstådd känsla av att dessa åskådningar var så självklara att de inte 

behövde förklaras närmare vilket i sin tur kan tolkas som att de ateistiska åskådningarna 

blivit en norm. 
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5.2 Har synen på ateistiska åskådningar förändrats och i så fall hur? 

Karin Kittelmann Flensner beskriver ”svenskhet” i sin studie och beskriver detta med att 

bära på en kristen tradition utan att vara troende kristen (2017). Det Kittelmann Flensner 

beskriver är alltså en form av ”kultur-kristendom” där högtider och typiskt kristna riter, 

såsom dop/konfirmation/bröllop och så vidare, firas men att dessa snarare firas av 

traditionella skäl än av religiösa dito. Kittelmann Flensner menar vidare att det finns en 

syn i Sverige om att ateism är lika med att vara objektiv eller fördomsfri, att vara ateist 

har kommit att anses vara det normala. Kittelmann Flensner upptäckte även att mycket 

av undervisningen byggde på upplysningens idéer och individualism samt pluralism 

framställs som kärnvärden typiska för vår tid och av dessa är individualismen överordnad 

övriga åskådningar.  

 I min undersökning av läroplaner och läroböcker har jag upptäckt samma tendenser 

som Kittelmann Flensner. Jag märkte att läroplanerna har lagt allt mindre fokus på dessa 

områden och läroböckerna skiljer sig en del när de skriver om ämnet. Med det menar jag 

att den tidigare litteraturen gick in på såväl vad de ateistiska åskådningarna innebar, varför 

dessa idéer uppkommit och hur dess anhängare ansåg att samhället skulle gynnas av dessa 

idéer. I den senare litteraturen upptäckte jag en tendens att utelämna den delen som 

handlar om hur samhället skulle kunna gynnas – här finns mest konstateranden som 

exempelvis att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna vilar på humanismens 

idéer. Anledningen till att detta utelämnats i den senare litteraturen, skulle kunna bero på 

att det kommit att anses som en självklarhet att samhället gynnas av de humanistiska 

idéerna och det har därmed blivit en samtida norm. Detta går med andra ord helt i linje 

med Kittelmann Flensners observation om att det idag anses handla om tidstypiska 

kärnvärden.  

 Även Falkevall har i sin studie sett en form av rangordning av åskådningar i 

läroböckerna, där västerländska idéer är överordnad de övriga: 

 

Det mångkulturella – eller rent av det ibland ”alltmer mångkulturella” – samhället är i 

kursplanerna ett faktum. Det finns där, och det skall sedan hanteras. Det har dessutom 

en grundsten, nämligen alla människors lika värde. Där finns också en gemensam 

värdegrund, tidigare byggd på en tolkning genom kristendom och västerländsk 

humanism. Nu kan den gemensamma värdegrunden också framstå som viktig även ur 

andra religioners perspektiv. Möjligen finns en kvardröjande rangordning i det att 

värdegrunden tolkats genom kristendom och västerländsk humanism. Vikten av den är 

vad som kan uppnås genom andra religioner. 

(Björn Falkevall 2010 s. 169) 
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Falkevalls studie visar även att kursplanerna speglar samhällsutvecklingen genom att de 

utgår från vårt alltmer mångkulturella samhälle, något som även jag tydligast kunde se i 

Lgy 70 där marxismen behandlades mycket grundligt. En förklaring till att det lades ett 

sådant stort fokus på just marxismen – och då främst den rysksovjetiska marxismen – i 

läroplanen och läroboken från 1973 skulle kunna vara just hur det såg ut i samhället på 

denna tid, inte minst globalt genom att kalla kriget pågick för fullt. Detta förklarar även 

valet av bilder i läroboken, där majoriteten utgjordes av sovjetisk propaganda som 

handlade om marxismens idéer. Här kan man fråga sig vilken bild av marxismen och även 

Sovjetunionen som förmedlades till eleverna? Var bilden rättvis eller handlade det snarare 

om västvärldens fördomar om den Sovjetiska kommunismen? Dessa frågor kommer inte 

att få något svar i denna diskussion då de inte ryms i denna studie, utan jag nöjer mig med 

att konstatera att det kan sägas vara osäkert huruvida läroböckerna är så objektiva alla 

gånger.  

 

5.3 Övrigt som noterats 

 Slutligen vill jag nämna något jag lagt märke till under arbetes gång och vilket jag anser 

är relevant och värt att notera. Jag observerade att ateism genomgående i läroböckerna 

beskrivs som avsaknaden av en gudstro, men att ateismen inte anses vara någon egen 

livsåskådning utan denna presenteras endast i samband med andra åskådningar såsom 

exempelvis existentialismen, humanismen eller marxismen. Denna definition av ateism 

är i sig accepterad och sticker inte ut på något sätt, däremot reagerade jag över det faktum 

att ateism inte var någon självklar sökbar term i läroböckerna. Endast de två äldsta 

läroböckerna hade med termen ateism i registret. Varför det förhåller sig på detta sätt går 

naturligtvis inte att få ett säkert svar på, men den identifierade tendensen att ateistiska 

åskådningar har kommit att bli en samhällsnorm kan förstås vara en tänkbar anledning.  

 

6. Slutsatser 

Denna studie har utgått från läroplaner och läroböcker då den undersökt hur de ateistiska 

åskådningarna presenterats och behandlats. De frågeställningar jag försökt att besvara är 

först hur undervisningen utvecklats inom området ateistiska åskådningarna från 1960-

talet till idag? Här kan jag se att läroplanerna med tiden har givit pedagogen större frihet 

att själv detaljstyra innehållet i undervisningen, men att läroböckerna ändå inte har någon 

större skillnad innehållsmässigt. I läroböckerna ligger den största skillnaden i var fokus 
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hamnar, där utvecklingen har gått från samhällsnivå till individnivå. Det har skett en 

normalisering av de ateistiska åskådningarna i såväl läroplaner som läroböcker. Från att 

i de tidigaste läroböckerna ha en grundlig genomgång av åskådningarnas historia och vad 

som är typiska för dessa, så har det successivt förändrats till att ges allt mindre utrymme 

till detta vilket kan tolkas som att det finns en förväntning om att eleverna ska ha en 

förförståelse inom området. I läroplanerna syns en tydlig övergång från att diskutera 

åskådningarna utifrån aktuella samhällsproblem till att föra en diskussion om hur olika 

åskådningar påverkar utvecklingen hos individen.  

 Min andra forskningsfråga handlade om hur synen på de ateistiska åskådningarna 

förändrats och i så fall på vilket sätt? Här kunde jag se att främst de humanistiska 

värderingarna kommit att bli självklarheter, framförallt i läroböckerna och dessa 

värderingar framställs i de nyare läroböckerna mer eller mindre som normen i samhället 

– de har blivit tidstypiska kärnvärden. Detta stämmer väl överens med Karin Kittelmann 

Flensners forskning där hon upptäckte att synen på ateismen utvecklats till att bli jämställt 

med objektivitet och fördomsfrihet 

 Ytterligare något som framstår som tydligt i min undersökning är att läroböckerna 

har speglat samhällsutvecklingen genom valet av frågeställningar och vilka områden som 

lyfts fram. Exempel på detta är livsåskådningsdebatten, marxismen och FN:s konvention 

om de mänskliga rättigheterna, som alla lyftes fram under perioder då de var extra aktuella 

för samtiden: livsåskådningsdebatten var fortfarande aktuell under 60-talet, den 

sovjetiska marxismen var aktuell genom kalla kriget och diskussioner kring FN:s 

konvention om mänskliga rättigheter pågick i mitten av 90-talet, bland annat på grund av 

de krig som ägde rum i mellanöstern under denna period. Idén om att humanismen skulle 

vara neutral och fördomsfri ger med andra ord läroböckerna en möjlighet att diskutera 

aktuella frågeställningar på ett sätt som kan uppfattas som objektivt och fördomsfritt. 

 

6.1 Framtida forskning 

I svensk kontext är detta ett ännu tämligen outforskat område. I framtida forskning skulle 

det exempelvis kunna göras någon studie i hur läroböckerna påverkar 

samhällsutvecklingen eller hur neutrala texterna i läroböckerna egentligen är? Det skulle 

även vara intressant att göra en empirisk studie som grundas på intervjuer av den äldre 

generationens pedagoger för att undersöka hur de upplevt religionsundervisningens 

utveckling.  
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 Diskursiva läromedelsanalyser i svensk kontext tycks vara mindre beforskade 

områden på högre forskningsnivå, vilket jag kan tycka är synd. Jag anser att det är viktigt 

att undersöka hur objektiva läroböcker egentligen är, hur mycket de både påverkar och 

påverkas av samhället samt i slutänden försöka utröna vad som egentligen lärs ut till våra 

kommande generationer. Dessutom är det ett sätt att kvalitetssäkra läroböckerna som 

används inom skolan, så jag skulle gärna se gärna mer av denna typ av forskning i 

framtiden. Jag tror att det skulle vara värdefulla tillskott för att kunna göra vår svenska 

skola ännu bättre. 
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