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Inledning

I dagens samhälle finns det en mängd olika bokförlag som ger ut läromedel för våra 

gymnasieskolor runt om i landet. Vad författarna till dessa läromedel väljer att ta med i sina 

böcker är avgörande om en lärare bestämmer sig för att endast följa läroboken i sin 

undervisning. Religion är ett ständigt aktuellt ämne och det är viktigt att ge eleverna en så 

bred kunskap som möjligt för att de ska kunna sätta sig in i dagens sekulariserade samhälle. 

Så ska då läroböcker bara handla om olika religiös tro i Sverige och i övriga världen? Svaret 

är såklart nej. Det finns många som inte har någon gudstro alls som istället kallar sig för 

ateister. Jag anser att ateism är ett viktigt begrepp som kan sättas in i olika sammanhang om 

man talar om livsåskådningar som saknar en tro på en Gud. 

Det är alltid intressant att se hur stort utrymme varje del av religionskunskapen får i en 

lärobok tycker jag, och det var här som min idé till uppsats kom till. Eftersom ateism är en 

utbredd livsåskådning som har många inriktningar tänkte jag undersöka hur man förklarar 

begreppet ateism i läroböckerna. Jag har valt att inte bara använda mig av nutida böcker utan 

min idé till uppsats bygger på att jag vill undersöka och se om det går att se någon skillnad i 

läroböcker från 1960-talet fram till idag. Har fakta om ateism sett likadan ut i läroböcker 

genom tiderna? Skiljer det böcker emellan i vilka sammanhang man tar upp begreppet ateism? 
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Syfte och frågeställning

Syftet med min uppsats är att undersöka hur ämnesområdet ateism tas upp samt i vilken 

omfattning man gör det i läroböcker från 1960-talet fram till idag. Jag vill se om det skett en 

förändring över tid hur mycket man tar upp ateism i läroböckerna. För att kunna göra den här 

undersökningen har jag valt att söka svaret på dessa frågor:

• Under vilka avsnitt i boken tar man upp ateism?

• Finns några positivt eller negativt värderande omdömen om ateism, använder man 

positivt värdeladdade termer eller negativa?

• I vilka sammanhang i läroboken presenteras ateismen, står den för sig själv eller är den 

inbakad med andra livsåskådningar?

• Hur beskriver man ateism och görs det en åtskillnad mellan olika former av ateism?

• Hur presenterar man ateismen? Är det en rent historisk beskrivning eller framställs 

ateismen som ett aktuellt och meningsfullt valalternativ?

Material och metod

För att göra den här undersökningen och för att kunna skriva den här uppsatsen har jag 

studerat läromedel i religionskunskap för gymnasiet från 1960-talet och fram till idag. Jag har 

varit noga med att se till att läroböckerna har inriktning mot elever på gymnasienivå. Jag har 

även använt mig av boken ”Religion i Sverige”1 för att kunna sammanställa och skriva mitt 

bakgrundskapitel.

Min uppsats bygger på textstudium av läroböcker för gymnasiet. Jag har valt den metoden 

eftersom min uppsats går ut på att jämföra de olika texterna med varandra. Då det inte är 

praktiskt genomförbart att välja alla läroböcker i religion från 60-talet fram till idag valde jag 

att istället välja ut två läroböcker från varje årtionde. Dessa böcker har jag valt slumpmässigt 
1 Thalén 2008
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så jag har inte valt efter t ex bokförlag eller olika upplagor. Detta har jag gjort för att jag vill 

få ett så brett underlag som möjligt. Om de är skrivna i samma bokförlag finns risken att man 

följer ett visst mönster. Och om det är olika upplagor finns en risk att det inte är så mycket 

som är förändrat från bok till bok. Anledningen till att jag valt att undersöka två böcker från 

varje årtionde är att jag anser att en bok hade gett för lite underlag och fler böcker hade blivit 

alldeles för omfattande. 

Disposition

Denna uppsats kommer efter dessa inledande delar om syfte och metod att innehålla en 

bakgrund, undersökning och diskussion. I bakgrunden kommer jag att ta upp vad ateism 

betyder och lite historisk tillbakablick på hur ateismen yttrat sig. I den avslutande delen 

kommer jag att analysera och diskutera vad jag kommit fram till i min uppsats. Jag kommer 

genom mina frågeställningar att undersöka hur ateismen har sett ut i läroböcker för gymnasiet 

från 1960-talet fram till idag. I slutet av uppsatsen följer en sammanfattning av uppsatsens 

innehåll och resultat.

Bakgrund

I nationalencyklopedin står det att: ”Ateism innebär att man inte tror på Gud, att man förnekar 

att det finns någon gud eller gudar. Ateism har varit ovanlig i mänsklighetens historia. Ännu i 

våra dagar, när de flesta är mycket lite religiösa, är det rätt få som vågar påstå bestämt att Gud 

inte finns. Hellre säger många att de är agnostiker, de vet inte och vill inte ta ställning. Men 

inte heller agnostikerna tror på en personlig Gud, som griper in i deras liv.”2

Peder Thalén menar att religionskritik har spelat en stor roll i Västerlandet sedan 

upplysningstiden. Den har bidragit till hur det moderna samhället utformats och har gett 

människorna ett nytt sätt att förstå sig själva.3 Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Sigmund Freud 

och Bertrand Russell räknar man till de män som var stora under denna upplysningstradition. 

Thalén menar att dessa herrar hör till den radikala ateistiska skara som vänder sig mot alla 

2 ateism. http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/enkel/ateism, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-12-
12
3 Thalén  2008, s 47
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former av gudstro. Dock har de lite olika förklaringar på varför det inte finns en gud. 

Feuerbach ansåg att det var människorna som skapat Gud och inte tvärtom. Många har 

spunnit vidare på den idén, däribland Marx. Han menade att människorna skapat Gud för att 

se det som en lösning på den nöd som råder i världen. Människorna accepterar samhällets 

förtryck när de vet att de kommer till himlen sedan. Marx menade att detta var något som 

överheten drog nytta av. Freud i sin tur menar att gudstron som människans skapelse kan 

handla om olika psykologiska faktorer, något fattas, och då skapar man en tröst. Russell 

betraktade all gudstro som vidskepelse, ursprunget ligger i att man saknar ett förnuftigt 

tänkande. Man anser att Russell varit en betydande förebild för andra ateister, däribland 

många svenska.

Trots att det finns många synsätt och utgångspunkter som nämnts här ovan menar Thalén att 

det ändå är möjligt att tala om den nedärvda religionskritiken från upplysningen som en 

sammanhållen tradition. ”Det speglar det omvälvande auktoritetsskifte som ägt rum i 

Västerlandet efter medeltiden”.4 Det är inte längre Gud som står i centrum utan människans 

förnuft. 

Ingemar Hedenius bör nämnas i denna bakgrund, han var uppsalaprofessor och skrev 

essäsamlingen ”Tro och vetande” (1949). Den här boken väckte en stor uppståndelse, bl a för 

sin respektlösa kritik mot Sveriges biskopar och ledande teologer. Detta i en tid då statskyrkan 

fortfarande hade ett viss inflytande på samhället. Hedenius anser att Guds existens och Jesus 

uppståndelse inte går att styrka med förnuftiga skäl och därför bör de betraktas som falska.5 

Den debatt som Hedenius bok drog igång har fortfarande djup påverkan in i vår tid.6

Tro och vetande-debatten fördes på tidningarnas ledar- och kultursidor, i tidskrifter, särtryck 

och böcker. Debatten var så omfattande och frågorna så många att Svenska Kyrkans 

studieförbund 1951 lät utge en 46 sidor omfattande studieplan för att ge vägledning.7

Arvet från den svenska 1900-talsateismen förvaltas idag i en relativt oförändrad form. De som 

kanske är mest aktiva att propagera för sin ateistiska livshållning är föreningen Humanisterna. 

De bildades 1979 och deras ambition är att vilja främja humansim, rationalism och 

vetenskaplig kunskap i vårt samhälle.8

4 Thalén 2008, s 47
5 Thalén 2008, s 48
6 Lundborg 2002, s 8
7 Lundborg 2002, s 13
8 Thalén 2008, s 49
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Undersökning

Läromedel från 1960-talet

Religionskunskap för gymnasiet och fackskolan 1968

I den här läroboken har man valt att dela in innehållet i tre huvuddelar: Livsåskådningsfrågor 

följt av kristendomen samt icke-kristna religioner. Ateismen har ett eget kapitel som är en av 

de sista under livsåskådningsfrågor. Boken säger att argumenten för att Guds existens är 

otillfredsställande, man frågar sig om detta är skäl nog att inte tro på guds existens. Dels 

hävdar ateisten det och dels hävdar agnostikern det. Ateisten är den mer dogmatiske av dessa 

två. Han hävdar bestämt att Gud inte finns, agnostikern intar ett slags förmedlande position. 

Han tror inte att Gud finns men han tror heller inte motsatsen. Till frågan om guds existens 

håller han sig avvaktande.9 Ateism beskrivs här som att gudstro och ateism på ett vis är 

likställda ur agnostikerns synvinkel. I bägge fallen formulerar han sin skepsis på samma sätt: 

Vad finns det egentligen för skäl för den här åsikten? I det här kapitlet skriver man att även 

ateisten kan känna sig uppfordrad att försöka komma med en motivering. ”Men bevisen mot 

Guds existens är precis som bevisen för den inte särskilt övertygande”10 

Under samma kapitel, ateismen, tar man också upp andra funderingar. Man tar upp att en 

annan tänkbar utgångspunkt för ateismen är den svårighet som brukar kallas teodicéproblemet 

( av gr. theo´s, gud, och di´ke, rättvisa). Gud framställs som å ena sidan oändligt kärleksfull, å 

andra sidan oändligt mäktig. Man kan då fråga sig varför det finns så mycket ont i världen. 

Vill Gud att det onda skall finnas? Eller kan det vara så att han inte kan förhindra det? Här 

finner ateisten skäl för sin egen åsikt. Om Gud hade funnits, då skulle världen ha varit bättre 

hävdar han. Eftersom världen är ond, finns ingen Gud. Den kristne skulle i det här fallet 

kanske hävda till syndafallet: det onda är en oundviklig verkan av arvsynden. Men givetvis 

innebär detta att man flyttat på svårigheten. En ny fråga i det här fallet blir då: Varför tillät 

Gud syndafallet. 

9 Evers, Halldén, Hägglund 1968, s 77
10 Evers, Halldén, Hägglund 1968, s 79
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Boken är uppbyggd på det sättet att det finns ett avsnitt ”att diskutera” efter varje kapitel. Här 

nämner man att ateism definieras som en åsikt, åsikten att gud inte finns. Men ordet har också 

använts på andra sätt. Ibland klassificeras varje avvisande av tron på Gud som ”ateism” och 

då blir agnosticismen enligt detta språkbruk en speciell form av ”ateism”. Ibland används 

ordet ateism i ungefär samma betydelse som religionsfientlig. Författarna vill att eleverna ska 

fundera på de olika betydelserna hos ordet ateism, och hur de hänger samman. De ska ge ett 

exempel på en andlig rörelse som enligt ett språkbruk är ateistiskt och enligt ett annat inte.11 

I kapitlet Kristendomen och under rubriken ”Argumentering i trosfrågor” frågar man sig om 

man kan ge skäl för och emot i trosfrågor. Kan man argumentera för vissa övertygelser och 

avvisa andra? Och i så fall: Vilka grunder stöder man sig på och vilka argument använder 

man sig av?12 En kristen och en ateist diskuterar berättigandet av ett påstående inom trosläran, 

t ex satsen att Gud är kärleksfull. Här menar författarna att diskussionen försvåras av att det 

råder oenighet om en rad fundamentala förutsättningar. Ateisten säger t ex att satsen är 

meningslös, därför att det saknas kriterier för att avgöra om påståendet är sant eller falskt. Den 

kristne hänvisar till bibeln och den trovärdighet han tillskriver Jesu egen eller apostlarnas 

undervisning om hurdan Gud är. Han kommer m a o oundvikligen att falla tillbaka på en 

förutsättning som den andra inte delar. Man kan också tänka sig, att de går in på allmänna 

överväganden om Guds existens eller hänvisar till erfarenheter eller upplevelser. De 

avgörande argumenten kommer att vila på olika, inbördes oförenliga förutsättningar, vilket 

dock inte behöver betyda att diskussionen är meningslös. Dess mening kan t ex vara just att 

klargöra de olika fundamentala antaganden man utgår ifrån. 

På ett annat ställe i boken i kapitlet ”Kristendomen” med rubriken ”Guds existens” tar man 

upp att ateismen kan vara en teoretiskt övervägd och medveten åskådning som utgår från 

antagandet, att Gud inte finns. ”Den kan också vara en oreflekterad likgiltighet i religiösa ting, 

som yttrar sig i att man i praktiken lever som om Gud inte funnes eller vore en makt att räkna 

med, helt uppgående i det jordiska och inomvärldsliga.”13 Från ateismens ståndpunk bör man 

givetvis skilja agnosticismen, det medvetna antagandet, att man inte kan veta något vare sig 

om Guds existens eller om Guds icke-existens, varför man måste avhålla sig från ett bestämt 

ställningstagande i frågan.14 
11 Evers, Halldén, Hägglund 1968, s 78
12 Evers, Halldén, Hägglund 1968, s 136

13 Evers, Halldén, Hägglund 1968, s 148
14 Evers, Halldén, Hägglund 1968, s 148
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I kapitlet ”Livsåskådningsfrågor”, under rubriken ”Är religionen en fara?” står det att den 

agnostiska och ateistiska religionskritik om vilken tidigare varit tal riktar sig bara mot en viss 

sida av religionen, den teoretiska. Man skriver också att det emellertid finns en annan typ av 

religionskritik som har en vidare syftning. Angreppet gäller religionen i dess helhet. Man 

tänker sig att religionen inte enbart är sakligt felaktig, utan att den t o m är farlig. Synpunkten 

spelade en stor roll redan under 1700-talet. ”När det gällde den traditionella kyrkliga 

religiositeten var det många av de upplysningsmännen som använde hårda ord. Man talade 

om vidskepelse och barbari”.15 Kritiken har senare utvecklats, bl a av marxistiska och 

psykoanalytiska teoretiker. Av särskild historisk betydelse har varit idén om religionen som 

en forma av verklighetsflykt. Författarna uppehåller sig något vid denna idé och den 

utformning som den fått hos tre tänkare hemmahörande i den tyska kulturkretsen: Feuerbach, 

Marx och Freud.

Feuerbach väckte uppmärksamhet under 1840-talets början genom att hävda: ”Det är inte Gud 

som skapat människorna, det är människorna som skapat Gud”. Innehållet i den kristna tron 

är, enligt Feuerbach, en avspegling av mänskliga behov och framförallt behovet av kärlek. 

Även dessa tankar menar författarna återkommer hos Karl Marx som brukar räknas som 

kommunismens store teoretiker. Marx framhåller att den mänskliga kulturen i alla sina 

yttringar, konst, litteratur, moral, religion är beroende av de grundläggande ekonomiska 

omständigheterna. Enligt Marx existerar ett bestämt samband mellan kristendomen och det 

kapitalistiska samhällets ekonomi. Freud jämställer religionen med en nevros, med en 

miljöbetingad psykisk sjukdom.  Och han anser att på samma vis som nevrotikern bör söka 

sig fri från sin psykiska sjukdom, bör vår kultur försöka göra sig fri från den kollektiva 

sjukdom som religionen utgör. Eftersom den inte lett till någon verklig lycka för 

mänskligheten, har vi anledning att pröva andra möjligheter. 

Religionskunskap för gymnasiet 1968

I den här boken är huvudrubrikerna utöver ”Kristendomen” och ”Icke kristna religioner” även 

”Den moderna människans situation”, ”Etiska och moraliska frågor” samt ”Andra attityder till 

tillvaron än de religiösa”. Ateismen får här sin egen rubrik under det sistnämnda kapitlet. Här 

15 Evers, Halldén, Hägglund 1968, s 88-89
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får vi veta att: ” Det grekiska ordet för gud är theós. Ordet teism kan därför översättas med 

gudstro. Det används emellertid i olika betydelser. I vidaste bemärkelse omfattar det alla slag 

av gudstro: monoteism, deism, panteism, polyteism liksom en dualistisk gudsuppfattning. I 

trängre bemärkelse används ordet för att beteckna en uppfattning enligt vilken det finns en 

personlig Gud som är skild från världen men ingriper i den och i historien.”16 Man visar 

vidare på att motsatsen till teism är ateism. Förstavelsen a- har i grekiskan nekande innebörd 

och ordet betecknar en åskådning, att det inte finns någon Gud. Detta kapitel är förhållandevis 

omfattande och vi får veta att vi skall möta ateismen inom sådana riktningar som 

naturalismen, humanismen och existentialismen. Detta åtföljs av grundliga delkapitel utöver 

dessa tre och även exempelvis panteism och materialism tas upp. 

Boken gör sedan en sammanfattning under rubriken ”Ateismen i nutiden och i Sverige. 

Religionsfrihetsproblemet. Här tar man upp att olika tankeströmningar som tagits upp är att 

betrakta som ateistiska: 

”1 materialismen i alla dess skiftningar. 

2 alla naturalistiska åskådningar ( varvid frågan om inte naturalism och materialism 

sammanfaller lämnas öppen) 

3 humanismen, i den mån den är naturalistisk 

4 existentialismen i sin huvudform, trots att den tar avstånd från naturalismen 

5 vissa idealistiska riktningar. Därtill kommer, att det ofta är svårt att dra gränsen mellan 

panteism och ateism.”17 

Boken upplyser oss också att den ökade anslutningen till ateistiska tankeströmningar och läror 

hänger samman med samhällets sekularisering. Två huvudorsaker till detta är: den stigande 

folkbildningen, som gett människorna kännedom om motsättningarna på livsåskådnings-

området, och den internationella arbetarrörelsens anknytning till marxismen. Bidragande 

faktorer till detta har även varit en ökad rörlighet och en ökad inflyttning till städerna. 

En annan viktig aspekt som boken gör är att det var först genom 1951 års religionsfrihetslag-

stiftning som man fick rätt till fritt utträde ur svenska kyrkan, varav även kyrka och skola 

lösgjordes från varandra. Skolundervisningen i ämnet religionskunskap för gymnasiet skulle 

16 Sundén, Hök, Arvidson 1968, s 212
17 Sundén, Hök, Arvidson 1968, s 239
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numera vara objektiv i betydelse neutral och varken läraren eller läroboken fick utöva 

auktoritativ påverkan på eleverna till förmån för någon bestämd livsåskådning. 

Läromedel från 1970-talet

De stora livsfrågorna 1970

Den här läroboken är indelad i olika kapitel, ”Livsbehoven”, ”Moralproblemen”, 

”Världsreligionerna”, ”Religionslösa alternativ” och ”Livsåskådningsdebatten” Varje kapitel 

inleds med studieråd som ska göra det enklare för eleven.

Inför kapitlet som heter religionslösa alternativ så finns det redan i studierådet en text som 

heter: ”Vad menas med religionslösa alternativ?”18 Boken talar om att man ibland talar om 

”religionslösa” alternativ i livsåskådningsdebatten. Termen är mångtydig. Företrädarna för 

dessa inriktningar har en ateistisk eller agnostisk inställning, det innebär alltså att de antingen 

hävdar att det inte finns någon gud (ateism) eller att man inte kan veta något bestämt om ifall 

gud finns eller inte (agnosticism). ”Bland dessa ateistiska och agnostiska sätt att uppfatta 

världen kan man urskilja flera och olika alternativ. Vart och ett framträder med anspråk på att 

vara en fullt utbyggd livsåskådning.  Undervisningens mål måste därför vara att låta dessa 

riktningar framträda i sin egenart och ge dem möjlighet att lägga sin bit till det stora pusslet, 

som den samlade bilden av livsåskådningsdebatten bildar”.19 Vi får veta att det här rör sig om 

fyra olika slag av perspektiv på tillvaron: det naturalistiska, det humanistiska, det marxistiska 

och det existentialistiska. 

Under samma kapitel, ”Vad menas med religionslösa alternativ?”, får vi veta att bokens 

studium gäller sådana attityder till tillvaron, där orienteringen är religiös. Inställningen till 

frågan om Gud och en himmelsk värld är i sådana fall agnostisk eller ateistisk. Dessa attityder 

menar man kännetecknas i sina konkreta utgestaltningar av en påfallande rikedom på former 

och nyanser. Det finns ett inte ringa antal övergångsformer mellan naturalism och humanism 

och mellan existentialism och marxism. Också mellan en religiös livsinställning och en 

agnostisk eller ateistisk kan gränserna vara flytande. Om buddhismen har sagts att den ”den 

18 Beltzén, Benktson, Bogren, Pettersson 1970, s 294
19 Beltzén, Benktson, Bogren, Pettersson 1970, s 294
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visar sig vara en religion, emedan den ger ett rum för känslan av världens absoluta oförmåga 

att tillfredsställa människohjärtat” Boken vill med ungefär samma motivering förklara att 

kristendomen har påståtts inte vara en religion: i kristendomen skulle det djupast sett gälla 

något annat än människohjärtats tillfredsställelse.20

Det här är ett omfattande kapitel och författarna fortsätter att förklara för oss om attityderna 

till en religionslöshet. Att man har kunnat tala om såväl religionslös kristendom som religiös 

ateism, beror på att begreppen religion, teism och ateism är mångtydiga. Sätter man sig in i 

ateismens problematik, finner man, att det existerar inbördes ganska avvikande former av 

ateism. Den franske psykologiprofessorn Ignace Lepp, som i sin ungdom själv var ateist, 

skiljer mellan den neurotiska ateismen, den marxistiska ateismen, den rationalistiska 

ateismen, den existentialistiska ateismen och den värdemotiverade ateismen. Den förstnämnda 

formen, den neurotiska ateismen, kännetecknas enligt Lepp av att ateismen här är intimt 

förknippad med psykiska konflikter hos individen. Lepp pekar i detta sammanhang på att det 

också finns en gudstro, som bär neurotisk prägel.21 Fredrik Nietzsche har räknats till den 

värdemotiverade ateismen, den typ som bekämpar religionen, därför att religionernas krav 

anses för små och dess ideal för låga. Bland dem som av värdeskäl avvisar kristendomen, kan 

kritiken vara inbördes mycket olika. Om sin existentialism säger Sartre, att den inte är en 

sådan ateism, som menar sig behöva bevisa att Gud inte existerar. Han deklarerar istället att 

även om Gud skulle existera, förändrade inte detta saken. Ingenting skulle förändras i 

människans konkreta villkor. Som högsta beskyddare av den gällande värde- och 

förnuftsordningen måste Gud förnekas i frihetens namn. Människan skulle inte vara fri, om 

det fanns en universell ordning och absoluta värden. Förnekandet av Gud är på sätt och vis 

själva kärnan i Sartres filosofi. 

Man sammanfattar i boken att en religionslös attityd kan innebära, att man avvisar en eller 

flera av de religionsformer som nämnts ovan. Ett karakteristiskt kännetecken för modern 

ateism är, att man ofta menar sig vara ateist, inte endast i förhållande till en enda religion (den 

religion man har i sin omgivning) utan i absolut bemärkelse. Man förnekar alla gudar, hävdar 

människans och universums självständighet och betraktar varje form av tro som en fiende till 

förnuftet. Det här kapitlets rubrik är fortfarande: ”Religionslösa alternativ”. Med ordet 

alternativ framhävs de religionslösa åskådningarnas självständighet och egenvärde. Termen 

20 Beltzén, Benktson, Bogren, Pettersson 1970, s 296
21 Beltzén, Benktson, Bogren, Pettersson 1970, s 298
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”religionssurrogat”, som man ibland använder om de åsyftade åskådningarna, är olämplig 

redan på grund av ordets negativt värderande karaktär. Naturalism, humanism, existentialism 

och marxism behandlas i fortsättningen som olika livsåskådningsalternativ. Det ligger i 

sakens natur att ateismen, särskilt i äldre tid, ofta präglas av att den förnekar religiösa 

trosutsagor. 

I kapitlet ”Livsåskådningsdebatten” under rubriken ”Argumenteringen kring Guds existens” 

anser man att ur såväl agnostisk som ateistisk synvinkel är företaget att försöka bevisa Guds 

existens givetvis redan principiellt ett omöjligt företag. ”Stort inflytande har David Hume haft 

också i denna fråga. Han finner alltför mycket av meningslöshet och förnuftsvidrighet i 

världen, för att man skall kunna dra slutsatsen att den har en intelligent upphovsman. Om 

gudsbevisen använts som argument för gudstron, är de vanligaste argumenten mot densamma 

olika försök att förklara religionen ”naturligt” och därmed reducera den till ett rent 

inomvärldsligt fenomen. Försök att bevisa att Gud inte existerar eller att hans existens inte ens 

är sannolik, har inte heller saknats”.22 

Religionskunskap 1979

Innehållet i denna lärobok från 1979 är förutom kristendom, judendom, buddhism och islam 

också kapitel som heter ”Religionskritik” och ”Livsåskådningar som religionsalternativ”.

Boken berättar i kapitlet om religionskritik att man brukar kalla den process i västerlandet 

som förändrat en kristen enhetskultur till nutidens pluralistiska kultur för sekularisering. 

Ursprungligen har ordet ”sekularisering” betecknat reformer som överfört tidigare kyrkliga 

befogenheter till samhället, t ex kontrollen över undervisning och socialvård. Vidgad 

religionsfrihet och moraluppfattningarnas oberoende av religiös motivering blev också tecken 

på föregående sekularisering.23 

Författarna skriver under kapitlet ”Religionskritik – antikristna ideologier” att i Sovjetunionen 

och i de stater som fått ett kommunistiskt statsskick blev ateismen härskande statsideologi. En 

organiserad ”gudslöshetspropaganda” skulle utrota gudstron hos massorna. Kyrkan skildes 

från staten men ställdes under sträng kontroll och skolundervisningen blev ateistisk. 

22 Beltzén, Benktson, Bogren, Pettersson  1970, s 382
23 Rohde, Sundström 1979, s 189
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Ungdomar med religiösa tankesätt hindrades från högre studier och mobbades i arbetet. De 

flesta kyrkor stängdes eller togs i bruk för profana ändamål. Hårda tvångslagar begränsade 

den ryska ortodoxa kyrkans möjlighet att fungera och detsamma gällde de fria trossamfunden. 

De förbjöds att verka utanför kyrkolokalerna och fick inte trycka eller distribuera religiös 

litteratur, inte heller driva barn- och ungdomsverksamhet. Många kristna förföljdes till döds 

under utrensningarna och alltjämt finns många i straffläger. Det pågick en ihärdig ateistisk 

propaganda i skolorna genom massmedierna.24

Under rubriken ”Religionskritik – religionskritikens huvudpunkter” berättas det att den 

radikala ateismen emellertid inte ville stanna vid några omtolkningar av gudstron. Med 

Nietzsche (1844-1900) som förklarade ”Gud är död”, menar ateismen att det inte finns något 

objekt som i någon mening motsvarar vad religionen kallar Gud. I första hand hänvisar man 

till att Gud inte kan bevisas genom erfarenheten såsom en varelse i tid och rum. Vidare 

innehåller själva gudsbegreppet en logisk motsägelse, vilket framgår av den filosofiska 

kritikens prövning av teodicéproblemet i dess vanliga formulering. ”Mångfalden av 

gudsföreställningar och religionsformer i världen tyder också på att religionen är en skapelse 

av människan själv, en illusion dvs. en fantasiskapelse, en inbillning utan naturligt 

verklighetsunderlag, menar många ateister”.25

Under samma kapitel skriver författarna att den franske filosofen och författaren Jean-Paul 

Sartre har med en konstnärlig inspiration utvecklat en ateistisk och humanistisk livsfilosofi. I 

sin bok ”Existentialismen är en humanism” har han avvisat anklagelsen att ateism som 

åskådning skulle vara pessimistisk och individualistisk begränsad. Att den är humanism 

betyder att den är ateistisk – det finns enligt Sartre ingen gud att vända sig till, utan 

människan är ensam med sitt val. Men i medvetandet om att valet inte gäller bara individen 

själv utan också andra, ligger en stark motivering för medmänsklighet. Man erkänner 

medmänniskan som en självständig existerande person, vars självbestämmanderätt alltid 

måste respekteras.26

Läromedel från 1980-talet

24 Rohde, Sundström 1979, s 193
25 Rohde, Sundström 1979, s 198
26 Rohde, Sundström 1979, s 213
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Vad ska man tro – 1983

Innehållet i denna bok är hinduism, buddhism, religioner i Östasien, afrikansk religion, 

judendom, islam, kristendom och marxism. Under marxism finns fyra underrubriker – Upp 

till kamp, Tre livsåskådningsalternativ, Finns Gud? och Att söka en livsåskådning.

Under kapitlet ”Finns Gud” finns en underrubrik som heter ”Argument mot Guds existens” 

Här skriver författarna att de vanligaste sätten att argumentera mot Guds existens i dagens 

Sverige är de som utmynnar i agnosticism eller ateism. En agnostiker (agnosticism = ungefär 

”icke vetande”) är en person som anser att man inte kan veta något om guds existens. En 

ateist (ateism = icke gudstroende, gudsförnekare) menar att det inte finns några skäl att tro på 

Guds existens. ”Båda dessa synsätt grundar sig på uppfattningen att det inte finns några 

rationella skäl att tro på existensen av en gud, eftersom det inte har påträffats några objektivt 

konstaterbara spår av en gud i vårt universum”.27

Under kapitlet ”Upp till kamp” finns underrubriken ”Marxismens syn på religionen”. Här 

berättar boken att mellan kristendom och marxism finns en grundläggande motsättning som 

gör det teoretiskt omöjligt att förena de två livsåskådningarna. I marxismen byggs 

verkligheten upp enbart på materia, dvs. sådant som man kan se och utforska., medan 

kristendomen räknar med en icke-materiell eller andlig kraft, Gud. Marxismen är alltså 

ateistisk, medan kristendomen är teistisk. Inom båda åskådningarna kämpar man dock mot 

sociala och ekonomiska orättvisor i samhället och mot t ex miljöförstöring och skövling av 

naturens råvarutillgångar. Det finns därför idag förutsättningar för ett praktiskt samarbete 

mellan kristna och marxister.28 För att förstå vad religion är måste man enligt Marx 

”översätta” utsagor om Gud till att istället handla om sociala och ekonomiska förhållanden i 

samhället. Tron på att Gud älskar mig tolkas då t ex till ett önsketänkande om att en 

utomvärldslig makt ska befria mig från arbetslöshet och otrygghet i samhället. 

Liv Människa Mening 1983

Den här boken har en innehållsförteckning som består av: Hinduism, Buddhism, Kina – ett 

land utan bön och lovsång?, Japan – en religion för det utvalda folket, Judendom, 

27 Koskinen, Levén, Andersson, Magnusson 1983, s 185
28 Koskinen, Levén, Andersson, Magnusson 1983, s 170
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Kristendomen, Islam, Existentialismen, Marxismen och Religionskritik.

Det som är intressant och kan tilläggas från början är att den här boken saknar ateist eller 

ateism som sökord längst bak i boken. 

Under kapitlet ”Existentialismen” finns en underrubrik som heter: ” Det typiskt mänskliga”. 

Författarna skriver: ” När människan frågar sig: vad är en människa? Upptäcker hon att hon 

har ett behov att gå utöver det mänskliga för att kunna svara på frågan. Hon börjar då att söka 

detta andra, som hon kallar Gud, det absoluta, substansen, eller det eviga, beroende på vilken 

religiös inställning hon har.”29 Författarna menar att när hon funnit detta får hennes liv en 

mening i relation till det andra. I ett religiöst språk kan man säga att målet för människans liv 

blir att försöka bli så lik Gud som möjligt eller att sträva efter att uppfylla Guds bud. Detta 

gäller om man är religiös existentialist. Men man kan också komma fram till att det inte finns 

något övervärldsligt, då kallas det att man är transcendent, väsen eller mönster som vi kan stå 

i förhållande till som de ateistiska existentialisterna gör (Sartre). Då hamnar vi i en absurd 

situation, eftersom det finns ett behov hos oss efter något transcendent samtidigt som vi 

konstaterar att det i verkligheten inte finns något sådant väsen eller mönster30

Under kapitlet ”Religionskritik” går det att läsa om Marx` syn på människan. Han menar att 

det är människan som skapar religionen, religionen skapar inte människan. Marx tro brukar 

kallas ateism.  Religionen är självmedvetandet och självkänslan hos den människa som ännu 

inte blivit sig själv eller som redan har förlorat sig själv igen. Han menar också att religionen 

är förverkligandet av människans väsen i fantasin, eftersom människans väsen inte har sann 

verklighet. Kampen mot religionen är därför indirekt kampen mot denna världen, ”vars 

andliga arom är religionen”. Författarna menar att det är viktigt att lägga märke till att Marx 

religionskritik inte enbart är negativ. Han har en dubbel inställning till religionen. Genom att 

människan i sin religion ser en annan värld som den verkliga och eftersträvansvärda, 

underkänner hon direkt den värld hon lever i. Att det finns en religion i ett samhälle är därför 

ett symptom på brister i detta samhälle. Men dessa brister är vi inte medvetna om förrän vi har 

genomskådat ägande- och produktionsförhållandena. ”Religion är uttryck för det verkliga 

eländet och en protest mot detta elände”31

29 Andersson, Löwgren, Törnvall 1983, s 176
30 Andersson, Löwgren, Törnvall 1983, s 176
31 Andersson, Löwgren, Törnvall 1983, s 197
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Läromedel från 1990-talet

Livets kurs - religionskunskap för gymnasiet, 1996

Innehållet i den här boken är: Livsåskådningar, Människan och moralen, Historiska 

perspektiv, Profan livssyn, Religioner och Antologitexter.

Under kapitlet ”Historiska perspektiv” under rubriken ”Sekulariseringen” står det att 

religionens inflytande minskar. Under 1900-talet, och särskilt de senaste 25 åren har 

människor i ökande grad blivit likgiltiga för religionens budskap. I Sverige räknar sig 

omkring 10 % som aktiva kristna men ca 55 % beskrivs som ”troende” (ca 17 % tror på en 

personlig Gud) Ca 16 % uppger sig vara ateister, de tror inte att Gud finns.32

Under samma kapitel under rubriken ”Gemensamma värderingar – olika motiveringar” står 

det att när det gäller värderingar om vad som är rätt och fel, gott och ont och vad som är vår 

plikt att göra, så kan vi till att börja med konstatera att vi i stora drag har gemensamma 

uppfattningar världen över, oavsett religion eller kultur. ”Det som den judisk-kristna 

traditionen uttrycker i Tio Guds Bud, t ex ”Du skall inte stjäla”, ”Du ska inte mörda” eller 

”Du skall inte begå äktenskapsbrott”, det finns uttryck också i islam, buddhism och 

hinduism”.33 De som intar en ateistisk eller agnostisk livssyn, alltså endera inte tror på Gud 

eller anser att det inte går att ha någon ”syn” i den frågan eftersom ingen kan veta om Gud 

finns eller inte, är också överens om innehållet i de här buden. Problemen menar författaren 

börjar när vi skall motivera vår ståndpunkt, alltså ange våra skäl varför vi tror som vi gör. Då 

visar det sig att vi har olika motiveringar, ”där en pekar på vårt medfödda förnuft, pekar en 

annan på Koranen. När en slår upp Moseböckerna reciterar en annan Bhagavadgita”.34 

I kapitlet ”Profan livssyn” beskriver författaren ordet profan som icke-religiös. En livssyn 

som är profan kännetecknas bl a av att den inte innehåller någon gudstro. Den som mer eller 

mindre är övertygad om att det inte finns någon Gud kallas för ateist. Den som menar att det 

inte går att ha någon säker övertygelse i den här frågan kallas för agnostiker. En agnostisk syn 

kan bero på att man inte själv kan känna någon övertygelse om att Gud finns eller inte finns. 

32 Björlin 1996, s 51
33 Björlin 1996, s 58
34 Björlin 1996, s 58
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Den kan också bero på att man anser att det inte går att ha någon övertygelse om svaret på den 

här typen av frågor. 

I profan livssyn är alltså avsaknaden av gudstro en viktig grundpelare, men en sådan 

livshållning bygger dessutom nästan alltid på andra övertygelser. Det finns ytterligare två 

byggstenar i en profan livsåskådning: humanismen och förnuftstron. Humanistens grundsyn 

kan man sammanfatta med att: Alla människor har samma värde och det som är gemensamt 

för alla människor är viktigare än det som skiljer oss åt.35 

Det finns en stark humanistisk strömning också bland religiöst troende. Den religiöst färgade 

humanismen grundar människans värde på tanken på tanken att hon är skapad av Gud som ett 

slags avbild av Gud själv. Hon liknar Gud genom att t ex vara fri och skapande. Genom sin 

frihet är hon, till skillnad från djuren, moraliskt ansvarig för sina handlingar. Djuren har ingen 

frihet men heller inget moraliskt ansvar. För en profan humanism är naturligtvis detta svar 

oacceptabelt eftersom det förutsätter gudstron. Det måste vara något annat som ger människan 

detta värde. Som exempel nämns människans moraliska väsen, hennes förmåga till inlevelse i 

andra människors drivkrafter och känsloliv, gör att hon kan forma insikten om det unika i 

människolivet utan hjälp av religion och vetenskap. Det skulle vara denna försoningskänsla 

och solidaritetsvilja som är grunden för människovärdet menar vissa. 

Förnuftstron handlar kort och gott om att man skall bygga sitt liv och sin livssyn på det som 

går att veta med säkerhet, inte på tro och känslor. Den tankegången hör hemma i den långa 

tradition av förnuftstro som i europeiskt tänkande har sina rötter i antiken, men som blev en 

mera spridd inställning från och med 1700-talet. Man brukar ofta tala om ”upplysningstiden” 

när vi beskriver 1700-talets ”rationalism”, den övertygelse som innebär att människans 

tankeförmåga och vetenskapen är den enda säkra grunden till insikt. Det latinska ordet ”ratio” 

betyder förnuft. Den svenske filosofen Ingemar Hedenius är en framträdande representant för 

den här hållningen i den moderna svenska idédebatten. Man skall inte tro på sådant som det 

inte finns förnuftigt skäl att anse vara sant, det är Hedenius grundsyn. Med något som han 

kallar ”den intellektuella moralens maxim” menar han tanken att det även i livsåskådnings-

frågor måste vara så att vi bygger vår tro på något vi ärligt kan anse vara sant i samma 

35 Björlin 1996, s 61
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bemärkelse som vi anser att det vara sant att t ex Stockholm är huvudstad i Sverige eller att 

bilavgaser orsakar miljöskador.36 

Liberalismens och socialismens teoretiker kritiserade ofta religionen för att vara en 

konservativ kraft som hindrade samhällsutvecklingen. Enligt Karl Marx, den kanske 

viktigaste tänkaren inom den socialistiska traditionen, är religionen folkets opium. Liksom 

opiumrökningen erbjuder den religiösa tron en flykt från verkligheten. Istället för att förändra 

en ond värld skapar den en fantasivärld där smärtan och förnedringen upphör. ”Men ett 

samhälle med utbrett drogmissbruk är inte ett bra samhälle. Därför är opiumbruket ett tecken 

på och samtidigt en kritik av det rådande samhällssystemet”. 37 På samma sätt avslöjar starka 

religiösa rörelser något om det samhälle som de uppkommit i, ett samhälle som skapar 

flyktbehov. 

Relief B – religionskunskap, 1998

Innehållet i den här boken är: Livets mening, Etik i praktiken, Från Paulus till Wesley, Tro i 

Sverige, Katolska kyrkan, Heliga rum, Blandreligioner och Död och sorg.

Under kapitlet ”Livets mening” skriver författarna att en känsla av sammanhang och mening 

är betydelsefull för människors hälsa. Människor som har råkat ut för svårigheter har klarat 

sig bättre om de har kunnat se någon mening i det som har skett. Då har deras värld 

visserligen varit fruktansvärd men ändå begriplig. Man skriver att undersökningar bekräftar 

dessa iakttagelser att tillit och hälsa hör samman. ”Efter ett dödsfall i familjen klarar de som 

ändå ser ett sammanhang i vad som skett sin egen hälsa bättre än de som känner sig som offer 

för kaotiska händelser”38. Denna känsla av sammanhang är inte detsamma som religion. 

Människor som upplever livet meningsfullt och sammanhängande finns i ungefär samma 

utsträckning i alla olika livsåskådningsgrupper, både bland kristna och också ateister. 

Religioners förhållande till hälsa är mer komplicerat. ”I vissa fall kan en religion hjälpa en 

människa till hälsa inte minst genom att ge gemenskap och möjlighet till att uttrycka djupa 

känslor i sång och bön. I andra fall kan religion fördjupa och försvåra problem genom 

skuldkänslor och grubblande över lärosystem”.39 

36 Björlin 1996, s 64
37 Björlin 1996, s 64-65
38 Arlebrand, Axelsson, Hermansson, Tidman 1998, s 142
39 Arlebrand, Axelsson, Hermansson, Tidman 1998, s 142
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Under samma kapitel hittar vi rubriken ”Ungdomars livsåskådning”. Vad det gäller kunskap 

och erfarenhet menar författarna att majoriteten av 1900-talets unga avvisar tanken att livet 

skulle vara meningslöst. Livet har en mening. Men naturligtvis har ungdomar sinsemellan 

olika funderingar kring meningen. Men en sak är klar och det är att intresset för traditionell 

religion är litet. Däremot finns ett intresse för övernaturliga händelser och New Age. Tron på 

ufo är mer utbredd än tron på Gud bland 1900-talets ungdomar. Det man inte vet är vilken 

betydelse den här tron ger. Är den bara något spännande och annorlunda eller är den en djup 

övertygelse som formar och tolkar livet?40 

Under kapitlet ”Tro i Sverige” med underrubriken ”Vad har format det andliga landskapet?” 

menar författarna att varför det andliga landskapet i Sverige ser ut som det gör är resultatet av 

hur samhället har utvecklats under ett par hundra år. Förhållandena i Sverige är inte unika, 

utan situationen ser ut ungefär på samma sätt i de flesta industriländer. Den tid är förbi då 

Sverige kunde räknas som en kristen enhetskultur.41

Vidare menar författarna att internationaliseringen av hela vår kultur samt invandringen har 

medfört att andligheten i vårt land tar emot impulser från i stort sett alla jordens hörn. Den 

pluralism, mångfald, som kännetecknar moderna västerländska samhällen, präglar också 

villkoren för andlighet och religion i Sverige. Tron att det finns en enda sanning framstår som 

osannolik för många människor i dagens kulturklimat. Pluralismen påverkar tillsammans med 

en stark individualism många människors värderingar och verklighetsuppfattning. Det blir allt 

viktigare att bygga sitt liv på sådant man själv har tagit ställning för. Särskilt hos unga är 

sådana förändringar tydliga. ”Vem vill överlåta åt kyrkan eller vetenskapen att ta ställning till 

livets stora frågor? Dessa frågor är så viktiga att jag måste få söka mina egna svar. För vem 

kan göra det bättre än jag själv?”42 

I samma kapitel, under rubriken ”Den undanträngda religionen och kyrkan” står det att 

Sverige är ett av de länder i världen i världen där religionens ställning är som svagast. Endast 

var tionde svensk anser att religion är något mycket viktigt för dem. Ungefär hälften av alla 

svenskar är ateister, det vill säga de tror inte att Gud existerar, eller agnostiker, vilket innebär 

att de inte vill eller kan ta ställning till om Gud finns. Den svenska situationen är inte unik. ”I 

40 Arlebrand, Axelsson, Hermansson, Tidman 1998, s 142
41 Arlebrand, Axelsson, Hermansson, Tidman 1998, s 188
42 Arlebrand, Axelsson, Hermansson, Tidman 1998, s 188
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hela västvärlden har intresset för religion minskat under 1900-talet. Denna tillbakagång hör 

ihop med sekulariseringen. Ordet sekularisering betyder ”förvärldsligande” och innebär att 

den traditionella religionen blir mindre betydelsefull, både för samhället i stort och för den 

enskilda människan.”43 

Sekulariseringen har medfört att kristendomen nästan helt har försvunnit ur det offentliga livet 

i Sverige. I skolan förekommer numera inga obligatoriska andakter och undervisningen i 

kristendomen har ersatts av religionskunskap, ett ämne som skall ge en allmän orientering om 

olika religioner och livsåskådningar. Sedan 1951 har vi religionsfrihet i Sverige, varför det är 

en demokratisk rättighet att ha vilken tro man vill. I det moderna pluralistiska och 

mångkulturella svenska samhället föredrar de flesta att inte ha någon klart uttalad religiös tro 

alls.44 

Under kapitlet ”Död och sorg” med underrubriken ”Föreställningar om döden” står det att 

ateismen inte erkänner någon utomvärldslig förklaring och tar avstånd från religionernas 

föreställningsvärld. Den ser döden som det definitiva slutet på livet. Utan gudomligt ursprung 

börjar det och utan gudomlig fortsättning avslutas det.45

Läromedel från 2000-talet

Söka svar – religionskunskap kurs A&B 2009

Innehållet i denna bok är: Sökande efter en livskompass, Hur studerar man religion?, Etik, 

Naturfolk, Religionerna i Öst, Religionerna i Väst, Livsåskådningar utan Gud, Nya tider och 

En ny andlighet.

I kapitlet ”Sökande efter en livskompass” står det att precis som grammatik är ett språk om 

språket och precis som en hantverkare eller läkare har ett särskilt språk för att kunna tala om 

sitt arbete, finns det också ett särskilt språk i religionens värld. För att man ska förstå vad man 

43 Arlebrand, Axelsson, Hermansson, Tidman 1998, s 188
44 Arlebrand, Axelsson, Hermansson, Tidman 1998, s 188
45 Arlebrand, Axelsson, Hermansson, Tidman 1998, s 188
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talar om och vad som beskrivs behöver vi ord och begrepp som förklarar religionens yttre och 

inre. Eleverna får en rad begrepp som ska underlätta det studium av religion som de ska göra i 

boken. Ett begrepp är ateism som har förklaringen ett förnekande av en gudomlig verklighet.46

I samma kapitel skriver författarna att om man söker stämma av livskompassen att ställa sina 

frågor mot två så olika livsåskådningar som kristendom och marxism, får jag helt olika svar. 

Både kristendomen och marxismen menar att historien rör sig mot ett visst mål, men de har 

helt olika uppfattningar om vad slutmålet är – paradiset eller det klasslösa samhället på 

jorden. I boken finns en ruta som man jämför kristendomen kontra marxismen. Marxismen 

säger så här: Det finns ingen Gud. Det finns ingen särskild mening med livet. Historien styrs 

av ekonomiska lagar och olika samhällssystem kommer att avlösa varandra tills vi är framme 

vid slutmålet som är det klasslösa samhället. Människan är en produkt av det samhälle hon 

lever i och vår frihet bestäms av hur samhället ser ut och av vem eller vilka som har makten. 

Först i det klasslösa samhället där alla äger efter behov och dessutom är med och bestämmer 

över sina liv kan människan bli lycklig. Och med det blir också världen bättre. 47

Det finns ett kapitel i slutet av boken som heter ”Livsåskådningar utan Gud”. Där står att: 

”Vid sidan om världens stora och små religioner, de religiösa livsåskådningarna, finns de 

icke-religiösa livsåskådningarna”.48 Dessa har, precis som religionerna, en uppfattning om 

världen och historien, en människosyn samt tankar om rätt och fel, en etik. Däremot finns 

inom de icke-religiösa livsåskådningarna inte Gud eller något gudomligt som en naturlig och 

given verklighet. Inte heller målet man strävar mot kan tillskrivas några gudomliga 

egenskaper, utan är istället mål som rör detta liv, detta samhälle och denna värld.49

I samma kapitel som ovan under rubriken ”Existentialism – att vara dömd till frihet” skriver 

författarna att existentialismen inte så mycket är en ateism i den meningen att den skulle vilja 

uttömma sina krafter på att bevisa att Gud inte existerar. Den påstår snarare att även om Gud 

existerade så skulle det inte göra någon skillnad, och där har vi inställningen. Inte för att vi 

tror att Gud existerar, men vi menar att problemet gäller inte hans existens. Människan måste 

återfinna sig själv och övertyga sig om att ingenting kan rädda henne från sig själv. Detta 

menar Sartre i sin bok ”Existentialismen är en humanism” (1946)50

46 Eriksson, Matsson Flennegård, Hedengren, 2009, s 21
47 Eriksson, Matsson Flennegård, Hedengren 2009, s 22
48 Eriksson, Matsson Flennegård, Hedengren 2009, s 335
49 Eriksson, Matsson Flennegård, Hedengren 2009, s 335
50 Eriksson, Matsson Flennegård, Hedengren 2009, s 336
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En mosaik – religionskunskap 1

Innehållet i denna lärobok är följande: Kultur och religion, Religioner och livsåskådningar 

och Att vara människa.

I kapitlet ”Kultur och religion”, under rubriken ”Gudsuppfattningar” skriver författarna att 

uppfattningar om det gudomliga kan skilja sig mellan religioner, mellan olika inriktningar 

inom samma religion och mellan människor. Det gudomliga kan uppfattas som något upphöjt, 

annorlunda och avlägset men också som något ständigt närvarande i vår värld. Naturligtvis 

finns det också många som är övertygade om att det inte finns någon gudomlig verklighet. 

Dessa kallas ateister. Ateism innebär en övertygelse om att det inte finns någon Gud.51

Vidare skriver författarna att i nutida religionsdebatt är den vanliga inställningen att det inte är 

meningsfullt att med vetenskapens hjälp försöka bevisa Guds existens. Det man kan studera 

vetenskapligt är religionernas innehåll och funktion samt människors religiösa erfarenheter. 

Även genom historien har det funnits starka tvivel på Guds existens. En fråga som många 

människor ställer sig är: ”Om det nu finns en allsmäktig Gud som är kärleksfull, hur kommer 

det sig då att ondskan finns och att det goda och onda är så orättvist fördelat i världen? Detta 

problem brukar kallas teodicéproblemet. Svaret på frågan varierar.”52

I kapitlet ”Religioner och livsåskådningar” tar man upp sekulära livsåskådningar och under 

rubriken ”Marxism” står det att Karl Marx idéer från 1800-talet har fått stor spridning både i 

politiska läror och som livsåskådning. Marxismen kan användas för att förstå samhällets 

utveckling men också vara grunden för ett samhällsideal. ”I samhället pågår en kamp mellan 

kapitalisterna som äger och skördar vinster och proletärerna som utnyttjas i hårt arbete. 

Genom en revolution kan proletärerna själva komma i besittning av fabriker, maskiner och 

mark.” 53 Med gemensamt ägande blir samhället rättvist och jämlikt och målet, det klasslösa 

samhället, förverkligas. 

51 Jansson, Karlsson 2009 s, 30
52 Jansson, Karlsson 2009 s, 30
53 Jansson, Karlsson 2009 s 182
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Marxismen var livsåskådning och statsideologi i exempelvis Sovjetunionen och är det 

fortfarande på olika sätt i länder som Kina och Kuba. Marxismen brukar förknippas med 

religionskritik och ateism. Karl Marx själv beskrev religionen som skapad av människan för 

att uthärda och trösta sig i det hårda samhället. Ändå har flera försök gjorts att kombinera 

marxismens idéer med olika religioner.54 

Diskussion 

Under vilka avsnitt i boken tar man upp ateism?

Av alla de läroböcker som jag tagit upp i undersökningen är det bara de två böckerna från 

1960-talet som låter ateismen få ha en egen rubrik. ”Religionskunskap för gymnasiet och 

fackskolan” från 1968 låter den rubriken falla under kapitlet ”Livsåskådningsfrågor”. 

Religionskunskap för gymnasiet från 1968 har ateism som rubrik under kapitlet ”Andra 

attityder till tillvaron än de religiösa”. Övriga böcker fram till 1990-talet tar upp ateism i 

kapitel som ”Religionslösa alternativ” (De stora livsfrågorna, 1970), ”Religionskritik” 

(Religionskunskap, 1979) ”Finns Gud?”(Vad ska man tro, 1983). 

Finns några positivt eller negativt värderande omdömen om ateism, använder man 

positivt värdeladdade termer eller negativa?
54 Jansson, Karlsson 2009 s 182
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I de böcker jag nämner från 70-talet och fram till 90-talet tycker jag att de kapitel som tar upp 

ateism har en viss negativ laddning i sitt uttryck. Religionslös, religionskritik och frågan: 

”Finns Gud? 

Till skillnad från de böcker jag nämnt ovan har läroböckerna från 1990-talet och framåt 

kapitel, där man tar upp ateism, som har ett positivare uttryck. ”Livets mening” (Relief B – 

religionskunskap, 1998), ”Sökande efter en livskompass” och ”Livsåskådningar utan Gud” 

(Söka svar – religionskunskap kurs A&B, 2003) och ”Religioner och livsåskådningar” (En 

mosaik – religionskunskap 1, 2009). ”Livets mening” skulle kunna gå att ses som negativ, 

men då det inte står ”Vad är livets mening” uppfattar jag snarare den rubrik som positiv. 

Något som är värt att nämna när vi pratar om kapitel och dess namn är att den enda läroboken 

som tar upp begreppet profan som betyder icke-religiös är ”Livets kurs – religionskunskap för 

gymnasiet” från 1996. Boken har ett långt kapitel som heter ”Profan livssyn”. Profan känns 

för mig som ett ord jag trodde skulle nämnas även i de andra böckerna, men det gjorde det 

inte. Vilket är konstigt eftersom profan är ett begrepp som har med en icke-religiös tro att 

göra, vilket ateism är. 

I vilka sammanhang i läroboken presenteras ateismen, står den för sig själv eller är den 

inbakad med andra livsåskådningar?

I 1960-talets läroböcker och i den första som jag valt på 1970-talet anser jag att ateismen får 

ett större eget utrymme än i de andra böckerna. Dels som sagt har ateismen i båda böckerna 

från 60-talet en egen överskrift. Dessutom delar man in ateismen i fler inriktningar både vad 

det gäller former av ateism och idéer runt omkring. 

I de allra flesta av dessa läroböcker som jag har studerat tar man också upp begreppet 

agnosticism i samband med att man tar upp ateism. Eftersom agnostikern inte vet bestämt om 

Gud finns eller inte och ateisten säger bestämt att det inte finns någon Gud så anser jag att 

man hjälper eleverna, genom att ha dessa begrepp parallellt, att skilja på dessa. Och kanske 

blir det också tydligare att förstå vad ateism är, att det som sagt inte finns något enligt en 

ateist som tyder på att det skulle finnas en Gud.
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I den andra boken från 60-talet pekar man på att ateismen kan mötas i riktningar som 

naturalismen, humanismen och existentialismen. I övriga läromedel nämns inte ateismen i 

dessa livsåskådningar lika tydligt. Det finns dessutom böcker som inte tar upp dessa 

livsåskådningar alls, däribland böckerna från 2000-talet. 

Hur beskriver man ateism och görs det en åtskillnad mellan olika former av ateism?

Den enda bok som inte tar upp ateism alls i någon större mening är som nämnts tidigare 

boken ”Liv, människa och mening” från 1983. I övriga böcker som jag studerat, även om det 

skiljer i vilken mängd man beskriver ateism, får man veta dess innebörd att det inte finns 

någon gud och i någon enstaka bok även vad ateism fått sitt namn ifrån. Den enda bok som 

jag studerat som skiljer mellan olika former av ateism är ”De stora livsfrågorna” från 1970. 

Författarna beskriver här att det går att tala om såväl religionslös kristendom som religiös 

ateism. Man menar att begreppen religion, teism och ateism är mångtydiga. Om man sätter sig 

in i ateismens problematik så finner man att det existerar inbördes avvikande former av 

ateism. Författarna skriver om den franske psykologiprofessorn Ignace Lepp som i sin 

ungdom själv var ateist. Han skiljer på den neurotiska ateismen, den marxistiska ateismen, 

den rationalistiska ateismen, den existentialistiska ateismen och den värdemotiverade 

ateismen. Visserligen tas ateism upp inom dessa livsåskådningar även i andra böcker som jag 

studerat men inte i en lika tydlig klassificering. I övriga böcker nämns ateism snarare som en 

del när man diskuterar t ex marxism.

Hur presenterar man ateismen? Är det en rent historisk beskrivning eller framställs 

ateismen som ett aktuellt och meningsfullt valalternativ?

Som jag ser det så tas ateismen upp både ur ett historiskt perspektiv men även ur ett aktuellt 

perspektiv i de läromedel jag undersökt. Dock skiljer det böckerna emellan hur mycket var 

och en tar upp:

I den första boken från 60-talet tar man upp Feuerbach, Marx och Freud. Feuerbach väckte 

uppmärksamhet under 1840-talets början genom att hävda: ”Det är inte Gud som skapat 

människorna, det är människorna som skapat Gud”. Vidare menar man att Karl Marx brukar 

räknas som kommunismens store teoretiker. Marx menar att den mänskliga kulturen i alla sina 
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yttringar är beroende av grundläggande ekonomiska omständigheter. Enligt Marx existerar ett 

bestämt samband mellan kristendomen och det kapitalistiska samhällets ekonomi. Freud 

jämställer religionen med en nevros, med en miljöbetingad psykisk sjukdom. Och han anser 

att på samma vis som nevrotikern bör söka sig fri från sin psykiska sjukdom, bör vår kultur 

försöka göra sig fri från den kollektiva sjukdom som religionen utgör. 

En intressant och viktig observation som jag gjort, för att dels återkoppla till min fråga 

huruvida någon negativ värdering i beskrivningen av ateism föreligger, men samtidigt ur ett 

historiskt perspektiv är vad som sägs om ateism i läroböckerna från 80-talet. Jag tycker att de 

två 80-talsböckerna starkt sammankopplar Marxism till ateismen på ett negativt sätt som inte 

de andra böckerna gör. I den första läroboken från 80-talet finns ett kapitel som heter ”Upp till 

kamp” där underrubriken heter ”Marxismens syn på religion”. Där får marxismen tala för 

ateismen ser jag det som. Eftersom man jämför just kristendom och marxism och att det finns 

en motsättning att förena dessa livsåskådningar så tycker jag att det här kapitlet i boken gör 

den jämförelsen att ateism skulle vara detsamma som marxism. Marxismen översätter utsagor 

om Gud till att det handlar om sociala och ekonomiska förhållanden i samhället medan 

kristendomen ser det som att en utomvärldslig makt ska befria dem från arbetslöshet och en 

otrygghet i samhället. Den andra läroboken från 80-talet är intressant på det sättet, som jag 

tidigare nämnt i min undersökning, att det inte finns vare sig ateism eller ateist att slå upp i 

registret längst bak i boken. Det enda stället i boken som jag hittar ordet att vara ateistisk är i 

kapitlet ”Religionskritik” där man som i den tidigare boken under 80-talet tar upp det i 

samband med Marx. Boken säger att Marx är ateistisk. Man menar att det är människan som 

skapar religionen och att religionen inte skapar människan. Författarna betonar att Marx 

religionskritik inte enbart är negativ, men det jag menar med negativ i de här två böckerna är 

att jag är rädd att man får eleverna att tro att om man är ateist är man per automatik marxist. 

För vad jag förstår så anser inte alla ateister sig vara marxister. Mest är det den sista boken på 

80-talet som stämmer in på det, mycket för att just ateism endast tas upp i samband med 

Marxism.

Även sista läroboken från 70-talet, Religionskunskap 1979, tar upp ateismen i sammanhanget 

att i Sovjetunionen och i de stater som fått ett kommunistiskt statsskick blev ateismen 

härskande ideologi. Som det står i boken skulle en organiserad gudslöshetspropaganda utrota 

gudstron hos massorna. En ihärdig ateistisk propaganda som pågick i skolorna genom 

massmedierna. Detta ger inte heller skenet av att sätta ateism i någon positiv mening. 
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Dessutom står det att i ett statsskick som denna hindrades ungdomar med religiösa tankesätt 

till högre studier och mobbades i arbetet. Kyrkan skildes dessutom från staten och 

skolundervisningen blev ateistisk. 

Som sagt ligger tyngdpunkten i dessa tre böcker jag tagit upp på att koppla ateism till 

marxism. Dessutom inte så positiv eftersom ateismen blir ihopkopplad med Sovjetunionen 

och därmed Sovjetunionens maktmissbruk då man använde ateismen som en typ av 

statsideologi. Skillnaden som jag ser det mellan 60-talsböckerna och dessa böcker ligger i hur 

man beskriver ateism. Jag upplever att man på ett mer objektivare sätt och med bredare 

beskrivning får fram vad ateism är i böckerna från 60-talet. Tydligheten i böckerna från 80-

talet om vad ateism innebär fattas enligt min mening, och det blir ett intimare förknippande 

med Karl Marx och hans livsåskådning.

Marxismen som livsåskådning och stadsideologi i exempelvis Sovjetunionen tar man också 

upp i läroboken från 2009, ”En mosaik”, men skillnaden här är att det står att marxism brukar 

förknippas med religionskritik och ateism. Det blir tydligare att det är i en av alla riktningar 

som ateism uttrycks. Man förstår tydligt att man inte behöver vara marxist för att vara ateist. 

I ”Livets kurs - religionskunskap för gymnasiet” från 1996 tar man visserligen också upp Karl 

Marx som den viktigaste tänkaren inom den socialistiska traditionen men här betonar man att 

det är både liberalismens och socialismens teoretiker som ofta kritiserade religionen för att 

vara en konservativ kraft som hindrade samhällsutvecklingen. Vilket gör att man förstår att 

det inte enbart är marxismen som står för en avsaknad av gudstro.

En blick tillbaka på 60-talets läroböcker och till ”Religionskunskap för gymnasiet” från 1968 

så går det att läsa att anslutningen till ateistiska tankeströmningar och läror hänger samman 

med samhällets sekularisering. De två huvudorsakerna till detta är den stigande 

folkbildningen som på det sättet gett människorna kännedom om motsättningarna på 

livsåskådningsområdet och den internationella arbetarrörelsens anknytning till marxismen. 

Detta tycker jag säger något om den aktuella situationen i samhället. Annars är det inte förrän 

vi kommer fram till 90-talets läroböcker och framåt som jag upplever att det diskuteras mer 

om hur ateismen ser ut i nutid. Vad är aktuella val och livsåskådningar? I ”Livets kurs- 1996” 

förklaras att tack vare sekulariseringen som råder minskar religionens inflytande. Man har 

blivit likgiltiga för religionens budskap står det. År 1996 uppgav 16 % att de var ateister. Det 
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diskuteras om gemensamma värderingar men olika motiveringar. Som jag tolkar det så följer 

vi människor samma värderingar men som ateist eller troende gör vi det med olika 

motiveringar till hur vi kommer fram till våra värderingar. Boken tar också upp den moderna 

idédebatten som råder i Sverige med Hedenius som en framträdande representant för 

framförallt förnuftstron som räknas in till den profana livssynen, en icke-religiös livssyn. 

Alltså ska man inte tro på sådant som det inte finns förnuftigt skäl att anse vara sant, vilket är 

Hedenius grundsyn. I boken ”Relief B-religionskunskap” från 1998 skriver författarna att 

internationaliseringen av hela vår kultur och invandringen medför att andligheten i vårt land 

tar emot impulser från i stort sätt alla jordens hörn. Tron att det skulle finnas en enda sanning 

framstår som osannolik för många människor i dagens kulturklimat. Vilket säger lite om hur 

det ser ut i samtiden med människors tro eller uteblivna tro. Det står i boken att ungefär 

hälften av alla svenskar, när boken skrevs, är ateister eller agnostiker. Även här hänvisar man 

till att det har med sekulariseringen att göra att intresset för religion har backat. Dessutom tar 

boken upp att den här sekulariseringen som skett medfört att kristendomen nästan helt har 

försvunnit ur det offentliga livet i Sverige, vilket jag tycker pekar på att boken är noga med att 

ta upp hur det ser ut i samhället då boken skrevs. 

I läroboken ”En mosaik-religionskunskap1” från 2009 skriver också om nutiden. Författarna 

skriver att i den nutida religionsdebatten är den vanliga inställningen att det inte är 

meningsfullt att med vetenskapens hjälp försöka bevisa guds existens. Det man skulle kunna 

studera är i sådana fall vetenskapligt är religionernas innehåll och funktion och även 

människors religiösa erfarenheter. 

Överlag tar dessa böcker upp mer om hur det ser ut för den enskilda människan vad det gäller 

troende och ateism. Man uttrycker här ateismen som ett aktuellt och meningsfullt 

valalternativ. 

Slutsatser

Ateismen får ett större utrymme i böckerna från 60-talet. Där finns det underrubriker i 

kapitlen som heter ateism. Dessutom tar böckerna upp ateism i en större omfattning vad det 

gäller både den historiska biten och dess olika riktningar i olika livsåskådningar som 

materialism, humanism och existentialism. Att man i många böcker tar upp marxism och i 
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princip sätter ett likhetstecken med ateism anser jag kan försvåra för eleverna att se skillnaden 

på att vara marxist och att vara ateist. 

Efter 1970-talets böcker blir det mindre viktigt att precisera olika former av ateism, det skulle 

man kunna tolka som att ateismen blir mindre intressant som livsåskådning att lära ut. Särskilt 

märkbart är det också att från böckerna från 1990-talet och fram till idag ser man att den 

historiska biten saknas om ateism, det nämns visserligen lite om Marx men ett mer 

fokuserande på nuet och den enskilda människan i sin tro får betydligt större utrymme. Med 

andra ord skulle man kunna säga att ateismen får allt mindre utrymme i läroböckerna och 

detta verkar ske i två steg. Efter 1970-talet faller preciseringarna av olika former av ateism 

bort. Detta kan ses som det första steget. Steg två följs av att böckerna från 1990-talet fram till 

idag tappar den historiska beskrivningen av ateism. 

Avslutande reflektioner

Våren 1949 kom filosofiprofessorn Ingemar Hedenius ut med boken ”Tro och vetande” där 

han tydligt beskriver sin kritik av kristendomen och svenskt teologiskt tänkande.55 Efter det 

här blev ingenting sig riktigt likt när det gäller frågan om religiös tro eller otro i Sverige. ”Ett 

samhälle under stilla och lugnt avkristnande väcktes till liv av häftiga religiösa 

diskussioner.”56 Den debatt som Hedenius bok drog igång har fortfarande djup påverkan in i 

vår tid. År 1999 inrättade ateistföreningen Humanisterna ett Ingemar Hedenius-pris. Syftet 

med den här utmärkelsen är dels att hedra minnet av Hedenius och att dessutom stödja och 

uppmärksamma personer som arbetar och verkar i Hedenius anda.57 Jag anser att eftersom 

ateismen fortfarande har en plats i nutida debatt är det viktigt att läroböcker fortsätter att 

leverera kunskap till eleverna om vad ateism innebär. En bok som inte ingår i min 

undersökning men som jag tycker är viktig att nämna i den här diskussionen är en bok från 

2006 som heter ”Mittpunkt religionskunskap1” I förordet skriver författarna att den här boken 

55 Lundborg 2002, s 7
56 Lundborg 2002, s 7
57 Lundborg 2002, s 297
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är inriktad till elever som enbart tänker läsa kärnämneskursen i religionskunskap, framförallt 

vänder boken sig till elever som läser de yrkesförberedande programmen. Det står att 

innehållet är koncentrerat till det väsentliga inom kursen, de viktiga sammanhangen och 

begreppen.58 Det som gör den här boken intressant och varför jag väljer att ta med den är för 

att ingenstans i boken står det något om ateism. Det står ingenting om några livsåskådningar 

som tidigare böcker tagit upp så som, humanism, existentialism och marxism. Det står 

förklaringar till ”svåra ord” men där finns inte ateism nämnt. För att kanske generalisera lite 

skulle man kunna säga att när det gäller yrkesförberedande program så krävs det inte en lika 

omfattande religionsbok. Och i en religionsbok som då inte är så omfattande får inte 

begreppet ateism plats. Då detta är den enda religionsbok jag tittat på som riktar sig till 

yrkesförberedande program så går det inte att säga att detta gäller för alla religionsböcker med 

den här inriktningen, men jag tycker ändå att detta är en intressant iakttagelse.

Jag anser att det är viktigt att läroböcker fortsätter att ha med ateism som ett begrepp och 

dessutom ha med det i en kontext där eleverna får en förståelse vad det innebär att vara ateist. 

Att ge en bakgrund och sätta in det i sitt rätta sammanhang gör att förståelsen ökar och det blir 

inte bara ett skrapande på ytan. Skolan har ett viktigt uppdrag att ge våra elever den kunskap 

som gör att man kan förstå samhället. Genom min undersökning växer det fram en bild av att 

ateismen får ett allt mindre utrymme i läromedlen för gymnasieskolan.

Sammanfattning

Den här uppsatsen är en studie av läromedel från 1960-talet och fram till idag. Syftet med min 

uppsats är att undersöka hur ämnesområdet ateism tas upp samt i vilken omfattning man gör 

det i läroböcker från 1960-talet fram till idag.

Det jag kommit fram till utifrån mina frågeställningar är följande:

• Av alla de läroböcker som jag tagit upp i undersökningen är det bara de två böckerna 

från 1960-talet som låter ateismen få ha en egen rubrik. 

58 Tollstadius, Öberg, Bergström 2006
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• I de böcker jag nämner från 70-talet och fram till 90-talet tycker jag att de kapitel som 

tar upp ateism har en viss negativ laddning i sitt uttryck. Religionslös, religionskritik 

och frågan: ”Finns Gud? Till skillnad från dessa böcker så har läroböckerna från 1990-

talet och framåt kapitel, där man tar upp ateism, som har ett positivare uttryck. ”Livets 

mening”, ”Sökande efter en livskompass”, ”Livsåskådningar utan Gud” och 

”Religioner och livsåskådningar”.

• Ateismen får även en negativ innerbörd när den förknippas så intimt med marxismen 

och därmed också med de hemskheter som gjorts i marxismens namn. Det kan bli 

svårt för elever att skilja på att ateismen inte är likställt med marxismen. 

• Det är i princip bara i böckerna från 60- och 70-talen som det görs en åtskillnad 

mellan olika former av ateism.

• Den starka kopplingen till marxismen gör även att begreppet ateism ofta beskrivs ur 

ett historiskt perspektiv. De senare böckerna beskriver hur det ser ut för den enskilda 

människan vad det gäller troende och ateism. Man uttrycker här ateismen som ett 

aktuellt och meningsfullt valalternativ. 

• Efter 1970-talets böcker blir det mindre viktigt att precisera olika former av ateism 

samt att ateismen får mindre utrymme, det skulle man kunna tolka som att ateismen 

blir mindre intressant som livsåskådning att lära ut.

• Genom min undersökning tycker jag att det växer fram en bild av att ateismen får ett 

allt mindre utrymme i läromedlen för gymnasieskolan. Detta tycks ske i två steg. I ett 

första steg kan man se att i böckerna efter 1970-talet faller preciseringarna av olika 

former av ateism bort. I ett andra steg faller den historiska beskrivningen av ateism 

bort i böckerna från 1990-talet fram till idag. 
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