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Abstract 
Title: Ateism i läroböcker – En läromedelsstudie om ateismen utrymme i åtta 

läroböcker. Råder det en sekularitetsnorm i dessa böcker?  

Language: Swedish  

The overall aim of this bachelor thesis is to discover the portrayal of atheism in eight 

textbooks, published by established publishers and authors. And through that see if there is a 

secularist norm in the textbooks. The eight textbooks are written in accordance with the 

curriculum for the mandatory, non-confessional school subject Religious education, used in 

upper secondary schools.  

The result of this thesis is tied in to the four different themes of the analysis:  

• Atheism as Marxism, existentialism?  

• A secularist norm?  

• A religious norm?  

• The textbooks discussion and factual issues? Related to the keywords  

The findings of this bachelor thesis indicate that there can be a secularist norm as well a 

religious norm. This has been presented through the textbooks description of atheism and the 

relevant keywords. The thesis has also demonstrated that the portrayal of atheism is linked to 

the description of Marxism and existentialism among other non-religious worldviews, such as 

humanism and secular humanism.  

The result of this bachelor thesis is also linked to Karin Kittelmann Flensners thesis Religious 

Education in Contemporary Pluralistic Sweden, especially her secular discourse.  

 

Keyword: Ateism, ateistisk, ateist, sekularism, sekulär, sekularisering, sekulära 

livsåskådningar and humanism och sekulärhumanism and finally religionskritik.   
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1. Inledning 
Vi lever i ett land där det finns många olika livsåskådningar, värderingar och åsikter. 

Religiösa såväl som sekulära. Vissa områden mer utforskade än andra inom 

religionsvetenskapen. Ateism är det område som är mindre utforskat när det gäller sådana här 

typer av uppsatser, vilket även kan lyfta fram dess relevans inom religionsvetenskapen. 

Läroböcker har och kommer nog alltid att ha en stor betydelse för gymnasieskolan, dels för att 

det finns förlag som producerar en mängd böcker men även skolor som köper dessa 

läroböcker. Det är intressant att kunna studera hur stort utrymme olika delar av 

religionskunskapen får i dessa läroböcker, men även titta på hur texten korresponderar med 

verkligheten.  

Karin Kittelmann Flensner har skrivit en relativt aktuell avhandling, Religious Education in 

Contemporary Pluralstic Sweden som även bidragit till denna uppsats uppkomst som från 

början endast var en idé. Sammanfattningsvis har Kittelmann Flensner undersökt hur religion 

artikuleras i klassrummet och därigenom fått fram tre diskurser: den sekularistiska diskursen, 

en andlighets diskurs samt svenskhetsdiskursen. Den mest relevanta diskursen för denna 

uppsats är det förstnämnda, då fokus kommer ligga på ateism och sekularisering. Framförallt 

om och på vilket sätt i sådana fall det kan råda en sekularitetsnorm i de valda läroböckerna?  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka utrymmet som ges ateism främst. Syftet med denna 

uppsats är även att undersöka om det uppstår uppenbara värderingar när det kommer till 

ateism, samt om det upplevs som att ateism behöver förklaras mer alternativt mindre. Därefter 

se om det finns en underliggande sekularitetsnorm bakom denna skildring och på vilket sett 

denna skildring kan eller inte kan existera i läroböckerna. Frågeställningarna för denna studie 

är: 

• Vilket utrymme ges ateism och hur skildras den i åtta läroböcker i religionskunskap 

för gymnasieskolan?  

• Under vilka avsnitt i läroböckerna tas ateism upp?  

• Kan man se att det finns en underliggande sekularitetsnorm, bakom skildringen av 

ateism i dessa läroböcker? Om ja på vilket sätt?  

1.2 Disposition 

Först kommer en beskrivning av min metod samt material, sedan följer en beskrivning på min 

teori. Teorin är kopplad till Karin Kittelmann Flensners avhandling med fokus på den 
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sekulära diskursen. I litteratur och forskningsomgången redovisas vad tidigare forskning säger 

om detta relativt tunna forskningsområde. Särskilt om hur ateismens utrymme i läroböckerna 

har sett ut genom tiderna. Därefter kommer en kort presentation av Kittelmann Flensners 

avhandling, dock med fokus på hennes resultat. I bakgrunden kommer en presentation på 

ateism samt religionskritikens historia och dess betydelse för Sverige historiskt sett. Därefter 

inleds undersökningen samt analysdelen och avslutas sedan med en resultatredovisning och 

slutsats. 

2. Metod och material 
 Jag har valt att göra en läromedelsanalys av åtta olika religionskunskapsböcker som används 

på gymnasienivå. I Niklas Ammerts bok, Att spegla världen talar han om att läroböcker ingår 

i en didaktisk kommunikationskedja som ska överföra ett innehåll, vilket i sig är en selektion 

som ska svara mot läroplanens krav samt behov hos elever och lärare.1 Inom denna kedja 

består läroböckerna av ett konkret uttryck för vad de specifika böckerna vill förmedla samt på 

vilket sätt detta ska förmedlas på, kopplat till nuvarande samhället.2 

Det som kommer att undersökas här är relevanta begrepp i läroböckerna, kopplade till 

frågeställningarna nämligen:  ateism, ateistisk, ateist, sekularism, sekulär, sekularisering, 

sekulära livsåskådningar samt humanism och sekulärhumanism och slutligen 

religionskritik.   

Motiveringen till varför dessa begrepp anses vara relevanta, är just för att dessa går hand i 

hand, och kan ses som en röd tråd tillsammans. Särskilt när det gäller att kunna se ateismens 

utrymme samt dess beskrivning i de berörda läroböckerna, då dessa begrepp är nära kopplade 

till ateism.  

Undersökningen kommer att fokusera på de kapitel eller avsnitt som tar upp dessa begrepp, 

genom att ta upp relevanta citat från läroböckerna kopplat till teorin. Det är värt att poängtera 

att citaten kommer direkt från den specifika läroboken utan någon form av revidering eller 

tillägg av mig. Därefter kommer analysen som är uppdelad i fyra olika teman utifrån 

undersökningens resultat. Dessa teman lyder: 1. Ateism som marxism, existentialism? 2. 

Sekularitetsnorm i läroböckerna? 3.Religionsnorm i läroböckerna? 4. Läroböckernas 

diskussion och faktafrågor?. Analysen kommer att vara kopplad till teorin till viss del samt 

uppsatsens bakgrundsdel.   

                                                           
1 Niklas Ammert, Att spegla världen, Studentlitteratur, 2011. Sidan 28 
2 Ammert, Att spegla världen. Sidan 28  
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Läromedelsanalysen är skriven på ett sakligt sätt, där jag med hjälp av läroböckernas 

sakregister letat rätt på de relevanta begreppen och på så sätt kunnat se på hur utrymmet av 

begreppet ateism skildras, samt hur det artikuleras i läroböckerna, och hur detta i sin tur 

förhåller sig till läsaren. Undersökningen har även tagit upp eventuella diskussionsfrågor efter 

varje avsnitt, för att mer konkret kunna se på om vissa kapitel eller avsnitt kan vara vinklade. 

Eventuella tolkningar och tankar redovisas i slutsatsen.  

2.1 Urval och avgränsning 

• Skrivna till den nu aktuella läroplanen. LGY 2011 

• Utgivna av stora etablerade bokförlag. 

• Åtta olika läroböcker, religionskunskap 1 och 2 eller bara 1. 

Anledningen till att jag har valt åtta läroböcker är för att mer konkret kunna se på vilket 

utrymme ateism ges, och även poängtera om det existerar en underliggande sekularitetsnorm 

bakom skildringen av begreppet, i de berörda läroböckerna. Detta möjliggörs när urvalet 

ligger på fler läroböcker samt fler citat som är kopplat till detta ämne, för att visa eller se på 

om det finns befintliga mönster. Urvalet av böcker motiveras även av hur lite information det 

finns enbart om ateism i läroböckerna.  

2.2 Urval av läroböcker 

1. Ola Björlin och Ulf Jämterud, Under samma himmel, Religionskunskap 1&2. Utgiven 2013 av 

förlaget Sanoma Utbildning AB. 

2. Malin Mattson Flennegård & Leif Eriksson, Söka svar, Religionskunskap 1. Utgiven 2013 av 

förlaget Liber. 

3. Bengt Tollstadius & Ingemar Öberg, Mittpunkt, Religionskunskap 1. Utgiven 2011 av förlaget 

Studentlitteratur. 

 

4. Lars-Göran Alm. Religionskunskap för gymnasiet, kurs 1.  Utgiven 2011 av förlaget Natur och 

Kultur. 

 

5. Olof Franck, Religionskunskap 1. Om mening, värde och tro, Utgiven 2013 av förlaget 
Studentlitteratur. 

 

6. Olov Jansson, Linda Karlsson, En mosaik, Religionskunskap 1. Utgiven år 2011 av förlaget 

Bonniers Utbildning AB. 

 

7. Börge Ring, Religion och andra livsåskådningar Religionskunskap 1&2. Utgiven 2015 av 

förlaget Liber. 

 

8. Robert Tuveson, En människa, tusen världar, Religionskunskap 1. Utgiven 2015 av förlaget 

Gleerups.  
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3. Teori  
Karin Kittelmann Flensner är aktuell med sin avhandling Religious Education in 

Contemporary Pluralistic Sweden. Sammanfattningsvis beskriver hon hur det talas om 

religion i klassrummet genom denna studie. Kittelmann Flensner har genomfört observationer 

på tre olika gymnasieskolor under läsåren 2011-2012 och följt 13 pedagoger som då 

undervisade i 24 klasser. Denna studie har tre frågeställningar, och det är genom dessa tre som 

hon har kunnat gå vidare med sin undersökning. Dessa frågor beskrivs även på svenska på 

följande sätt: 

• Vilka diskurser om religion, religioner och livsåskådningar artikuleras i 

religonskunskapsklassrummet? 

• Hur artikuleras de? 

• Vilka implikationer har dessa diskurser för konstruktionen av 

religionskunskapsämnen? 3  

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka och analysera hur religionskunskapsämnet 

konstrueras i klassrummet, samt vilka diskurser som kan komma upp genom denna 

undersökning.4 Kittelmann Flensner talar om tre diskurser som hon har identifierat i sin upp i 

studie, och dessa är: 

• “I AM NEUTRAL!” - A SECULARIST DISCOURSE/ Den sekularistiska diskursen 

• “WE ARE STARDUST…” - A SPIRITUAL DISCOURSE/ En andlighets diskurs 

• “IN SWEDEN WE ARE CHRISTIAN” - A SWEDISHNESS DISCOURSE/ En svenskhets diskurs 

Författaren poängterar i sin studie att vara religiös ofta framställs under lektionerna som 

svårförenligt med att vara en individualistisk, modern och självständigt tänkande människa. 

Att elever ser sig själva som icke religiösa och ateistiska beskrivs som ett neutralt och normalt 

ställningstagande mot religion i klassrummet menar Kittelmann Flensner.5 Det mest relevanta 

för denna uppsats är den sekularistiska diskursen, där författaren talar om hur ett sekularistiskt 

sätt att tala i klassrummet dominerade lektionerna i religionskunskap under hennes 

observationer.  

                                                           
3  Karin Kittelmann Flensner. Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Göteborgs Universitet, 2015, sidan 
276 
4 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 276 
5 Tomas Melin, Lärare och elever talar ofta om religion som något föråldrat och främmade. Göteborgs Universitet, 2015-12-
07.  
http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//larare-och-elever-talar-ofta-om-religion-som-nagot-foraldrat-
och-frammande.cid1340014 (Hämtad 2016-12-28). 
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Den sekularistiska diskursen  

Denna diskurs har trätt fram genom en specifik artikulering kring religion i klassrummet, men 

även genom artikuleringen om en specifik religion eller etik.6 Kittelmann Flensner förklarar 

att det finns olika sätt att tala om denna diskurs. Den sekularistiska diskursen syntes i 

Kittelmann Flensners studie inom dessa perspektiv: när det artikulerades om historia, olika 

typer av åsikter, en neutral position, religionskritik, vetenskap och tro, individualism och 

slutligen moderna myter.7 Dessa perspektiv kommer att beskrivas separat inom denna teori, 

för att mer konkret klargöra den sekularistiska diskursen. Dock kommer denna teori inte 

baseras på det sista perspektivet: moderna myter. När Kittelmann Flensner talar om denna 

diskurs inom de olika perspektiven, förklarar hon även dessa genom olika elevexempel på vad 

de har sagt, för att intyga den rådande diskursen i klassrummet. Dessa exempel kommer inte 

konkret att tas upp inom detta fält, utan endast vad författaren skrivit om denna diskurs samt 

hur denna diskurs synliggörs i klassrummet.  

Historia 

Den sekularistiska diskursen syntes när det talades om religion kopplat till historia. Detta var 

vanligare än att religion kopplades till ett modernt samhälle. Religion kopplades även till 

okunskap och förtryck historiskt sett när det kom upp i klassrummen.8 När det talades om vad 

religion innebär, var denna artikulering kopplad till syftet med utövningen av religion.9 Denna 

utövning beskrevs som en maktstruktur, som är riktad mot svaga människor som anses vara 

mindre informerade, enligt elevexemplen som författaren tagit upp. Beskrivningen av 

religionens funktion då och nu, poängteras även inom detta perspektiv. Religion fyller helt 

enkelt inte samma funktion som den gjort tidigare historiskt, poängterar Kittelmann Flensner, 

kopplat till elevernas uppfattning av religion.10 Denna förklaring poängterar även varför 

religion inte är viktig längre, i vårt nutida samhälle. Därför anses detta vara en diskurs när 

eleverna talar om religion på detta föråldrande sätt, enligt Kittelmann Flensner på.  

Olika typer av åsikter 

Kittelmann Flensner menar att vi lever i ett pluralistiskt samhälle, där mångfald och olika 

värderingar existerar. Dessa värderingar poängterades även av eleverna som fakta enligt 

                                                           
6 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 107 
7  Ibid, sidan 276 
8  Ibid, sidan 107 
9 Ibid, sidan 108 
10 Ibid, sidan 107 
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Kittelmann Flensners studie.11  Inom detta perspektiv kom även olika åsikter upp, som 

exempelvis ”Ingen tror på Gud längre” eller ”Jag tror inte på Gud”12.  

Här syntes elever med en icke-religiös bakgrund och deras åsikter mer än de med en religiös 

bakgrund. När eleverna artikulerade detta perspektiv, talade de oftast inom en ”Vi” form, 

menar Kittelmann Flensner. Detta kan förklaras ytterligare när eleverna talar om en viss åsikt, 

eller poängterar ett visst påstående kopplat till ”Vi”. Neutraliteten syntes inom dessa 

artikuleringar genom elevernas betoning på det svenska ordet ”ju” betonar Kittelmann 

Flensner.13  

Kittelmann Flensner talar om hur olika ordval bildar en uppfattning av den sekulära 

diskursen. Genom att titta på hur eleverna artikulerar, samt vilket ordval som dessa elever 

använder.14 Författaren betonar även hur eleverna talar om hur en ateistisk, icke-religiös 

livsåskådning är omfamnad av ”Oss”.15  

Neutral position 

När det gäller perspektivet om en neutral position, poängteras icke religiositet som neutralt. 

Författaren betonar hur detta perspektiv betonar det ateistiska samt icke religiösa som ett 

”objektivt” synsätt, när det diskuteras om exempelvis begreppet sekulär i klassrummet.16 

Genom Kittelmann Flensners observationer betonar hon hur begreppet sekulär var synonymt 

till icke-religiöst, enligt elevernas diskussioner. Författaren syftar på att om en artikulerar om 

religion ur ett icke religiöst perspektiv, är det perspektivet representerat ur en neutral position.  

Ateismen i klassrummet betonades även som någonting neutralt och normalt enligt vissa 

elever i jämförelse med religion som ansågs vara motsatsen till artikuleringen av ateismen.17 

En annan aspekt som betonades inom denna diskurs, var när eleverna tittade på en film 

kopplad till icke religiositet, där ateismen aldrig diskuterades.18Ateismen fick inte det 

utrymme som religion fick i klassrummet, när det gäller problematiseringen eller diskussionen 

kring det, vilket även kan styrka den sekulära diskursen menar författaren. Kittelmann 

Flensner poängterar även ateismens roll i klassrummet, samt hur vanligt det var för eleverna i 

                                                           
11 Ibid, sidan 107 
12 Ibid, sidan 112 
13 Ibid 
14 Ibid, sidan 111 
15 Ibid, sidan 112 
16 Ibid, sidan 115 
17 Ibid, sidan 118 
18 Ibid, sidan 119 
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författarens studie att diskutera detta begrepp i helklass, kopplat till deras icke religiösa 

bakgrund.19  

Religionskritik och vetenskap och tro 

Religionskritiken har även en relevant aspekt inom denna diskurs. Kittelmann Flensner 

betonar lärarens sätt att artikulera kring hur Sverige är ett av de länder som tänker kritiskt 

kring religion. Det kritiska tänket ansågs komma ur en neutral position från lärarens synsätt i 

klassrummet, syftar författaren på. Kittelmann Flensner menar även att religionskritiken blir 

relevant ur detta perspektiv för denna diskurs, när kritiken är riktad mot specifika religioner. 

Den religion som kom undan religionskritiken var dock Buddismen, i 

klassrumsdiskussionerna, betonar Kittelmann Flensner. Författaren förklarar även i studiens 

diskurs, att religionskritik är relevant om en tittar på läroplanen för gymnasieskolan inom 

religionskunskap, och därför kan en sådan kritik vara befogad i undervisningen.20 Däremot 

när kritiken istället riktade sig mot vetenskapen, uppfattade Kittelmann Flensner en slags 

svårighet bland eleverna när det kom fram till det.21 Eleverna ifrågasatte aldrig evolutionen, 

då religionen alltid talades om som något icke vetenskapligt.22 Med andra ord var den 

religiösa världsbilden motsatsen till den vetenskapliga, särskilt när eleverna generellt var 

kritiska till religion i klassen.23 Vidare framställdes religion i de religionskritiska 

diskussionerna som en mental produkt, som inte ansågs vara legitim enligt eleverna, i 

jämförelse med vetenskapen, betonar Kittelmann Flensner.24  

Individualismen 

Det sista perspektivet som är relevant inom denna diskurs som teori, är individualismen. Detta 

perspektiv ansågs vara sekulärt och kopplat till ens egna val, i jämförelse med religion som är 

kopplat till kollektivet, samt en massa regler enligt vissa elever, menar Kittelmann Flensner.25 

Med andra ord betonar författaren denna diskurs genom beskrivningen att religiösa personer 

inte tänker själva, utan har någon eller något annat som tänker åt en samt avgör individens 

beslut. En annan aspekt som spelar sin stora roll inom detta perspektiv är författarens betoning 

på de olika elevexemplen, att det exempelvis inte finns en högre auktoritet än individen 

själv.26Vilket även kan stärka den sekulära diskursen gentemot religionen, då Gud anses vara 

                                                           
19 Ibid, sidan 120 
20Ibid, sidan 124 
21 Ibid, sidan 125 
22 Ibid  
23 Ibid, sidan 126 
24 Ibid, sidan 129 
25 Ibid, sidan 130 
26 Ibid, sidan 132 
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en stor auktoritet inom religiösa sammanhang. Sammanfattningsvis talar Kittelmann Flensner 

om att svenskar gärna vill se sig själva som individuella, samt att detta syntes tydligt i 

eleverna artikulering i klassrummet.27 Att en själv väljer det som är rätt, spelar en stor roll 

inom detta perspektiv. Då vissa elever anser att religion är någonting en inte väljer själv, utan 

något man föds in i.28 Privatreligiositeten betonas även kort inom detta tema, där författaren 

syftar på att detta perspektiv har en del med den sekulära diskursen att göra, framförallt då 

privatreligiositeten ska ske i den privata sfären hemma, individuellt.29 

Avslutningsvis kopplas perspektiven på historia, olika typer av åsikter, neutral position, 

religionskritik och vetenskap och tro, men även individualism med den sekulära diskursen. 

Dessa perspektiv är ytterst relevanta när det gäller att kunna visa på om det råder en 

sekularistisk diskurs i de klassrummen som Kittelmann Flensners observerat. Kittelmann 

Flensner betonar den språkliga artikuleringen som viktig inom denna diskurs, där ordvalen 

som eleverna och lärarna använder sig utav betonas i diskussioner i undervisningen. Mycket 

av det Kittelmann Flensner betonar i denna diskurs tyder på en rådande sekularitetsnorm i de 

klassrum hon observerat. 

4. Tidigare forskning 
Detta är ett relativt outforskat område inom religionsvetenskapen, vilket betyder att en 

forskning inom just detta ämne är svår att hitta. Inom detta avsnitt presenteras två relevanta 

studier kopplat till detta ämne.  

Ateismens utrymme i läroböcker 

Madelene Bergström 

Det finns ett examensarbete skrivet utav dåvarande lärarstudenten Madelene Bergström, 

Ateismens utrymme i läroböcker. Detta är en läromedelsanalys med fokus på ateismens 

utrymme från 1960 talet fram till år 2000.30 Författaren har undersökt 14 olika läroböcker för 

gymnasieskolan, mellan dessa årtal.  Bergström undersöker två olika läroböcker för varje 

årtionde, utan att konkret fokusera på ett specifikt bokförlag eller upplagor.31 Uppsatsens syfte 

är att undersöka hur ämnesområdet ateism tas upp i de specifika läroböckerna, samt vilket 

utrymme detta begrepp får från år 1960 fram till nutiden.  

                                                           
27 Ibid, sidan 136 
28  Ibid, sidan 133 
29  Ibid, sidan 136 
30 Madelene Bergström, Ateismens utrymme i läroböcker. Högskolan i Gävle, 2012. Sidan 2 
31 Bergström, Ateismens utrymme i läroböcker. Sidan 5 
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Upptäckterna Bergström gjorde i sin uppsats var att begreppet ateism fick ett bredare 

utrymme från 60-talet. Då Bergström poängterar att det finns specifika avsnitt som benämns 

som ateism i läroböckernas kapitel. Författaren belyser även att ateism får ett bredare 

utrymme i den historiska överblicken i läroböckerna, men även i de olika livsåskådningarnas 

avsnitt som exempelvis: existentialism, materialism och humanism. 32 I Bergströms slutsatser 

tar hon upp hur ateism ofta kopplas till marxismen. Där det oftast sätts likhetstecken mellan 

begreppen.  

Efter 60-talet betonar Bergström hur ateismen får allt mindre utrymme i läroböckerna som 

hon undersökt. Detta är särskilt synligt i läroböckerna från 1990-talet framtill 2000, där den 

historiska biten om begreppet är frånvarande.33 Dock benämns Marx i dessa läroböcker, men 

inte lika mycket som i tidigare böcker. Bergström poängterar att ateismen får allt mindre 

utrymme när en jämför med äldre läroböcker som undersökts.34 Detta mindre utrymme 

betonar hon kort i två steg.  Första steget poängteras i läroböckerna från 70-talet, där 

beskrivningen av ateismens olika former slutar nämnas i läroböckerna. Det andra steget som 

kort beskrivs är att avsnitten om ateismen, minskas i omfattning i de berörda läroböckerna.35 

Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden 

Karin Kittelmann Flensner 

En annan relevant forskning för denna uppsats är upprepningsvis Kittelmann Flensners 

avhandling, som tidigare nämnts i teorin. Kittelmann Flensner undersökte som tidigare har 

nämnts, hur elever men även lärare talade om religion i klassrummet, där hon 

sammanfattningsvis upptäckte att dessa två parter talar om religion som någonting 

främmande, samt föråldrat.36Enligt Kittelmann Flensner talar man om religion i klassrummet 

på tre olika sätt, genom de olika diskurserna som redovisats i teorin.  

Hennes resultat i studien betonar sammanfattningsvis hur svårt det blir att uppfylla 

läroplanens mål i religionskunskap, som bygger på respekt och förståelse för olika människors 

trosuppfattning och särskilt religiösa bakgrund.37 Detta resultat kom i samband med de tre 

diskurserna som tydligt talade för resultatets innehåll, särskilt i den sekulariserade diskursen. 

                                                           
32 Ibid, sidan 30 
33 Ibid, sidan 29 
34 Ibid, sidan 30 
35 Ibid 
36 Tomas Melin, Lärare och elever talar ofta om religion som något föråldrat och främmade. Göteborgs Universitet, 2015-
12-07.  
http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//larare-och-elever-talar-ofta-om-religion-som-nagot-foraldrat-
och-frammande.cid1340014 (Hämtad 2016-12-28). 
37 Ibid, sidan 2 
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Författaren poängterar även mer konkret hur viktigt det är att kunna uppnå dessa mål då vi 

lever i ett pluralistiskt samhälle som utmärks av mångfald.38 

5. Bakgrund  

Religionshistorikern David Thurfjell skriver i sin bok Det gudlösa folket om de postkristna 

svenskarnas religionssituation, där ateismen samt religionskritikens historia beskrivs mer 

konkret.39 Det breda begreppet ateism beskrivs som ett ställningstagande där personen valt att 

inte tro på någon gud.40 Thurfjell poängterar även att en person som inte tror på gud 

nödvändigtvis inte behöver ha tagit ett strukturellt ställningstagande emot det.41 Utan 

författaren poängterar religionsfilosofen Michael Martins definition av vad han kallar positiv 

samt negativ ateism. Detta förklaras som så att den positiva ateismen beskrivs vara en tro på 

att det inte finns någon gud, vilket leder till beskrivningen av den negativa ateismen som 

förklaras som ett aktivt val mot det specifika ställningstagandet, tron på att gud inte finns.42 

Oftast beskrivs begreppet ateism vara religionens motpol. Vilket även kan vara problematiskt 

menar Thurfjell, då en person kan se sig själv inom exempelvis den positiva ateismen, 

samtidigt som en anser sig tillhöra en monoteistisk religion.43 Att dessa två aspekter upplevs 

som varandras motpoler, poängteras mer konkret i religionskritiken. Religionskritiken fick ett 

bredare utrymme genom renässansen. Där begreppet ateism var negativt laddat och kopplades 

ofta med en mental sjukdom, då det inte ansågs ingå i en mänsklig diskussion, vilken även 

kan förklara varför detta begrepp även sågs som ett skällsord.44 Genomgående i denna bok 

beskrivs olika religionskritiker genom tiderna samt deras ställningstagande, men den mest 

relevanta för ateismens religionskritik är Karl Marx. Marx kritiserade kort religion för att vara 

destruktivt för samhället och anledningen till att människor vände sig mot religion, var för att 

få bort lidandet som orsakats av det materialistiska samhället. Kristendomen i synnerhet var 

den religion som Marx kritiserade, då han ansåg att religionen bidrog till den kapitalistiska 

ordningen i samhället.45 

Humanismen beskrivs även inom det religionskritiska kapitlet i denna bok kopplat till 

ateismen. Där poängteras att humanismen inte nödvändigtvis behöver vara religionskritiska, 

                                                           
38 Ibid 
39 David Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen. Molin & Sorgenfrei,2015. Sidan 15 
40 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 79 
41 Ibid, sidan 79 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Ibid, sidan 81 
45 Ibid, sidan 92 
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utan snarare är eller kan vara religiösa. Däremot beskrivs sekulärhumanisternas 

ställningstagande mot religion, och att denna aspekt lutar sig mer mot en ateistisk grund, 

vilket beskrivs vara som ett bättre begrepp inom religionskritiska sammanhang.46 

Även i litteraturen Religion i Sverige beskriver Peder Thalén svensk ateism och dess tunga 

koppling till religionskritik. Ateismens utbrott kom till under upplysningen under 1800-talet, 

och är mer känt som ”fritänkarrörelsen”.47 Syftet med denna rörelse var att bryta sig loss från 

all form av religiositet, men främst från kristendomen.48 Vidare nämner Thalén olika personer 

som håller en religionskritisk ställning, som exempelvis Christer Sturmark som är ordförande 

för sekulärhumanisterna men även Karl Marx som beskrivits tidigare och Ludwig Feuerbach 

samt Sigmund Freud. 49  

                                                           
46 Peder Thalén i Religion i Sverige – Sekulära livsåskådningar, Dialogos, 2008. Sidan 93 
47 Thalén, Religion i Sverige, Sidan 48  
48 Ibid, sidan 49 
49 Ibid 
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6. Undersökning  
I detta avsnitt presenteras en undersökning av de åtta läroböckerna. Först presenteras bok ett, 

sedan bok två m.fl. därefter följer en separat analys på dessa läroböcker gemensamt, som är 

indelade i fyra olika teman. Bakgrunden till denna undersökning är kopplad till Kittelmann 

Flensners sekulära diskurs. Jag har först tittat på författarnas förord för att därigenom titta på 

lärobokens syfte, sedan vill jag komma åt vad läroböckerna säger om ateism, och därefter se 

på hur språket gällande ateismen artikuleras i läroböckerna samt hur detta förhåller sig till 

läsaren. Denna undersökning fokuserar även på diskussion samt faktafrågor efter varje avsnitt 

för att se på om det går att avslöja vinklar som kan eller inte kan avslöja en rådande 

sekularitetsnorm. Som det tidigare nämnts är syftet med denna uppsats att undersöka om det 

uppstår uppenbara värderingar när det kommer till ateism, samt om det upplevs som att ateism 

behöver förklaras mer alternativt mindre, men även om det råder en sekularitetsnorm i 

läroböckerna och på vilket sätt i sådana fall.  

Begreppen som är i fokus för denna undersökning är framförallt: ateism, ateistisk, ateist, 

sekularism, sekulär, sekularisering, sekulära livsåskådningar samt humanism och 

sekulärhumanism och slutligen religionskritik. För att kunna göra denna undersökning 

optimal, har jag sökt på dessa begrepp i läroböckernas ordlista.   

Lärobok ett – Under samma himmel, Religionskunskap för gymnasieskolan, Ola 

Björlin och Ulf Jämterud  

Denna lärobok är omfattningsvis på 548 sidor och är riktad till religionskunskap 1 och 2, och 

är även tillgänglig för en slags fördjupning eller andra ändamål. Boken inleds med två kapitel 

om ”Människan och tron” samt ”Människan och moralen”, därefter följer kapitel om 

”Religioner och sekulär livssyn”, och slutligen ”Tematiska tvärsnitt”. Kapitlen är omfattande, 

med olika avsnitt om olika religioner samt livsåskådningar m.fl. Författarna beskriver syftet 

med läroboken på följande sätt:  

Vi som författat ”Under samma himmel” har inspirerats på många sätt av alla de 

personer som vi mött och samtalat med under arbetets gång; vi har insett hur 

viktigt det är att ha grundläggande kunskaper om ”den andres” sätt att tro och 

leva och hur förmågan att förstå såväl vad som binder oss samman som vad som 

skiljer oss åt i ett pluralistiskt samhälle, kommer att ha betydelse för hur vi möter 

framtidens utmaningar.50  

Detta är en del av bokens förord där författarna bakom denna lärobok beskriver syftet, samt 

arbetet bakom boken. Författarna förklarar även att de inte talar om religionen eller 

livsåskådningen, utan personerna bakom den religiösa eller icke religiösa livsåskådningen. 

                                                           
50 Ola Björlin och Ulf Jämterud, Under samma himmel, Sanoma Utbildning AB, 2013. Sidan 7 
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Detta beskrivs på följande sätt: ”Vi talar alltså om ”kristna” snarare än ”kristendomen”, om 

”buddister” snarare än ”buddhismen” och om ”humanister” snarare än ”humanismen”.51  

Inom bokens första kapitel ”Människan och tron”, kommer första förklaringen på vad 

begreppet sekulär innebär samt på andra livsåskådningar, religiösa såväl som icke religiösa, 

men även en statistik på detta. ”Livsåskådningar som inte innehåller någon tro på en gud eller 

gudar kallas sekulära. Ordet sekulär betyder ungefär ”världslig” (oftast motsatsord till 

”andlig”)”52  

Sedan beskrivs vad en religiöslivsåskådning samt ett religiöst liv kan innebära, och att tron på 

en gud eller flera gudar har en central roll inom denna aspekt. Ett par sidor efter 

beskrivningen av begreppet sekulär, tillkommer en rubrik som lyder ”Sekulära 

livsåskådningar”, och där kommer en konkret beskrivning av vad en sekulär livsåskådning 

innebär.  

I de livsåskådningar som kallas sekulära är ett viktigt kännetecken att de avvisar 

tanken på en gudomlig verklighet. De finner tanken på en gud eller gudar 

ogrundad i den verklighetsuppfattning man lägger till grund för sin livssyn.53  

Vidare inom denna beskrivning av sekulär livsåskådning, ges en förklaring på vad som kan 

anses vara viktigt för den meningsskapande människan inom denna aspekt, där exempelvis 

naturen, kärleken, lyckan samt människovärdet eller ekosofiska livssynens betoning på 

människan, är central för denna livsåskådning.54 Sedan tillkommer en kort beskrivning på en 

sekulär organisation som beskrivs på följande sätt: ”På senare tid har sekulära organisationer 

vuxit och därmed har deras sociala institutionella dimensioner stärkts. Detta gäller sekulära 

humanistiska rörelser i bland annat USA och Europa.”55 

Detta avsnitt avslutas genom en beskrivning på hur eventuella övergångsriter kan se ut inom 

denna livsåskådning, så som namngivningsceremoni, istället för dop eller borgliga vigslar 

istället för att viga sig i kyrkan.56 Vidare i detta kapitel, kommer vi fram till ett annat avsnitt 

som lyder ”Gemensamma värderingar – olika motiveringar.” Här beskrivs värderingar av vad 

som är gott och ont, rätt och fel. Det är även här som ateismen som begrepp intar sin plats i 

läroboken för första gången. Detta beskrivs på följande sätt:  

Det som den judisk-kristna traditionen utrycker i Tio Guds bud, till exempel ”Du 

skall inte stjäla, ” Du skall inte mörda”, ”Du skall inte begå äktenskapsbrott”, det 

                                                           
51 Björlin och Jämterud, Under samma himmel. Sidan 8 
52 Ibid, sidan 32 
53 Ibid, sidan 37 
54 Ibid 
55 Ibid, sidan 37 
56 Ibid 
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finns uttryckt också i islam, buddhism och hinduism. 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.57 

Här beskrivs den ateistiska tron, i jämförelse med de andra religionerna som relativt lika, när 

det gäller uppfattningar på vad som är rätt och fel. Avsnittet tar sedan upp att det inte är dessa 

värderingar som skiljer den ateistiska människan och den religiösa åt, utan hur en motiverar 

sin ståndpunkt inom denna aspekt.  

”Problemen 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.”58 

Författarna betonar gärna vad de religiösa samt icke religiösa livsåskådningarna har 

gemensamt, och förklarar även att det är viktigt att se på det en har gemensamt än olikt. Och 

på så sätt kunna ”lära känna varandra bättre över nations – och religionsgränserna.”59  

I mitten av kapitlet ”Människan och tron”, kommer vi till en rubrik som lyder ”Religion – en 

privatsak?” Inom detta kapitel förekommer det en beskrivning på ställningstaganden en kan 

ha mot religion. Sedan beskrivs dessa ställningstaganden som en självklar värdering, när en 

person inte vill att ”religiösa föreställningar ska ha någon påverkan på tillvarons politiska och 

samhälleliga arena utan bör begränsas till den privata arenan.”60 Sedan följer en beskrivning 

av hur olika kulturella samt religiösa, men även sekulära livsstils-positioner kan se ut i olika 

länder, och motiveras med en bild som ”World Value Survey” analyserat. Det förklaras på 

följande sätt:  

Forskning som mäter inställningen i livet utifrån olika livsstilsfaktorer har visat 

att det finns en kontrast mellan samhällen med en traditionell, religiös livsstil där 

beroendet av andra är nödvändig för att jag ska känna materiell och social 

trygghet, och sekulariserade välfärdssamhällen där individens lycka och 

självförverkligande står i centrum.61 

Lärobokens författare, belyser vidare att Sverige är det land i Norden som intar en 

extremposition med sekulära värden, samt betoningen av vad som är individuellt och 

självförverkligande. Men författarna betonar även att detta inte betyder att Sverige är 

ointresserat av religion. Utan snarare att samhället ska vara styrt sekulärt, och att religionen 

ska utövas privat bortom religiösa institutioner.62 Här avslutas det första kapitlet där det 

                                                           
57 Ibid, sidan 42 
58 Ibid, sidan 42 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Ibid, sidan 46-47 
62 Ibid, sidan 47 
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vidrörs en hel del på sekulära livsåskådningar, och ett sekulärt samhälle men även en liten del 

på vad en ateistisk tro kan innebära för människan.  

Därefter nämns inget om de centrala begreppen för denna uppsats, tills mitten av boken i 

kapitlet ”Religioner och sekulär livssyn”, där sekulära livsåskådningar framkommer i kapitlets 

slut.  I avsnittets början, görs en repetition på vad sekulär innebär samt vad en sekulär stat 

mestadels fokuserar på. ”En sekulär stat är en stat som är neutral i förhållande till olika 

livsåskådningar men det betyder inte att den är emot religiösa livsåskådningar.”63 Detta är 

andra gången som läroboken tar upp att en sekulär stat inte är emot religiösa livsåskådningar i 

boken. Här beskrivs även ateismen ytterligare ”Man kan utgå ifrån att människor med sekulär 

livstolkning besvarar frågan om det finns en gud att de är antingen ateister eller agnostiker”64  

Vidare förklaras ateistisk livssyn på följande sätt ”Dessa verklighetsuppfattningar utgår ifrån 

att vetenskapens, (särskilt naturvetenskapen) nuvarande ståndpunkt, ger gränser för vad som 

är rimligt att tro på.”65 Betoningen på att kunna styrka information genom vetenskapliga 

metoder samt det som går att bevisa som sanning eller trovärdigt, följer vidare i texten som en 

beskrivning av sekulär tro, men även som en beskrivning för sekulärhumanisternas tro.66 

Längre fram i boken, finns det ett längre avsnitt, som beskriver sekulärhumanisternas 

grundtankar samt tro ännu en gång på detta sätt: ”Sekulära humanister ser sin livsåskådning 

som en tro på vetenskapen, rationalitet samt en livsåskådningsneutral stat är viktig för alla ska 

komma till tals”67 Detta avsnitt beskriver som jag tidigare nämnt sekulärhumanisterna, samt 

dess organisation, grundtankar, värderingar och slutligen högtider och ritualer och avslutas 

med en intervju med en sekulärhumanist. Däremot framkommer inte begreppet ateism en 

enda gång under detta avsnitt. Ateism framkommer en sista gång i slutet av detta kapitel 

under rubriken ”Religionskritik” kort på följande sätt:  

En viktig del av en sekulär livsåskådning är avvisandet av tanken att 

verkligheten har någon slags gudomlig grund eller att det finns en eller flera 

gudar. En sådan ateistisk hållning, som innebär uppfattningen att inga gudar 

existerar, återfinns från allra äldsta tid hos vissa av de antika författarna som till 

exempel Demokritos. (ca 460-370 f.v.t.)68 

Därefter följer en beskrivning på personer som följt Demokritos religionskritiska spår så som 

Charles Darwin och Friedrich Nietzsche, utan att begreppet ateism nämns. Detta avsnitt 

                                                           
63 Ibid, sidan 333 
64 Ibid 
65 Ibid, sidan 333-334 
66 Ibid, sidan 334 
67 Ibid, sidan 346 
68 Ibid, sidan 338 
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nämner dessa personers verk, snarare än deras ställningstagande mot religion. Avsnittet består 

av en sida och därav dess korta beskrivning här. En annan faktor som är värd att nämna inom 

denna undersökning är att denna lärobok inte har befintliga diskussionsfrågor. Utan 

diskussionerna sker snarare löpande i kapitlen som jag undersökt, som retoriska frågor.  

Lärobok två – Söka svar, Malin Mattson Flennegård och Leif Eriksson  

Denna lärobok är riktad mot religionskunskap 1 för gymnasieskolan. Innehållsmässigt är 

denna bok skriven på 343 sidor, där de sista sidorna är en ordlista, med sidhänvisningar för 

respektive begrepp. Denna lärobok har inget förord från bokens författare, utan startar igång 

direkt med bokens inledningskapitel. Första kapitlet tar sig an livsåskådningsbegreppet samt 

religion, därefter kommer ett annat kapitel om religionernas värld, där läsaren kan ta del av 

olika heliga texter, tolkningssätt, religiösa symboler men även riter och platser. Det 

tillkommer även ett par andra kapitel som ska vara mer eller mindre som en inledning, innan 

de fem världsreligionerna beskrivs genom enskilda kapitel. Slutligen avslutas boken med ett 

kapitel som lyder ”Livsåskådningar utan Gud”.  

 Lärobokens inledningskapitel, ”En sökande människa”, börjar med en dikt och därefter följer 

en introduktion på vad tro kan innebära för olika människor på följande sätt: ”De allra flesta 

människor har en tro. En del tror på kärleken, andra på ödet, somliga naturen, vissa på 

människan och flera på Gud”69 Tron beskrivs även längre fram i introduktionen som religiös, 

och icke-religiös, där livsfrågor kan vara relaterade till respektive aspekt. Efter detta stycke 

kommer lärobokens allra första reflektionsfråga, där läsaren själv ska reflektera över en viss 

aspekt. Denna fråga lyder på följande sätt ”Vad tror du på? Vad är det som bildar grunden för 

din inre livskompass?”70 Livsåskådningsbegreppet förklaras sedan vidare efter frågan på detta 

sätt: ”Livsåskådning kan antingen vara icke-religiös eller religiös, dvs. innehålla en tro på 

något gudomligt eller övernaturligt som människan ser som det främsta rättesnöret.”71 

Därefter kommer en beskrivning av vad religion kan innebära på ungefär två sidor. Ateismen 

nämns för första gången inom rubriken ”Religionernas språk”, som förklaras på följande sätt: 

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 religionernas värld. Här följer ett antal användbara ord och 

begrepp: Ateism förnekande av en gudomlig verklighet. 72  

                                                           
69 Malin Mattson Flennegård och Leif Eriksson, Söka svar, Liber, 2013. Sidan 13 
70 Mattson Flennegård och Eriksson, Söka svar. Sidan 14 
71 Ibid 
72 Ibid, sidan 18 
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Även begreppen sekularisering och sekulär dyker upp inom denna begreppslista och beskrivs 

på detta sätt: ”Sekularisering, när människor tappar intresset för religionsutövningen och 

skillnaden mellan religion och övrigt samhällsliv ökar.”73 Begreppet sekulär beskrivs på detta 

sätt: ”Sekulär, det världsliga, profana som ligger utanför den religiösa sfären.”74 Vidare 

avslutas detta kapitel genom en slags jämförelse mellan kristendom och marxism, samt hur 

annorlunda svar som kan dyka upp, på identiska frågor. Frågorna som exempelvis tagits upp 

är som följande: ”Historien och världen, Vad är en människa? Människans livssituation samt 

en vandring mot målet.”75 Samt livsåskådningarnas svar på dessa frågor.  

Det är även värt att nämna att det finns två bilder på vardera trosåskådningen. Inom 

kristendomen är det en färgglad ängel som ligger på ett blått moln och på marxism, är det 

Karl Marx själv i en svart- vit bild.76  

På första frågan besvaras kristendom med att världen är skapad av Gud, där det även finns en 

god men även en ond makt.77 I jämförelse till kristendom, besvaras marxismen på följande 

sätt: ”Det finns ingen Gud. Det finns ingen särskild mening med livet. Historien styrs av 

ekonomiska lagar. Olika samhällssystem kommer att avlösa varandra tills vi är framme vid 

slutmålet – det klasslösa samhället.”78 

Svaren på frågorna fortsätter på liknande sätt, där kristendomens svar är bundna till en religiös 

trosåskådning kopplat till Gud och marxism vilar på en icke-religiösgrund samt frihet. Ett 

exempel på detta är när dessa aspekter svarar på frågan om människans livssituation, inom 

kristendomen besvaras denna fråga på följande sätt: ”Utmärks av en ständig kamp mellan det 

goda och det onda”79 Marxismen framställs så här: ”Vår frihet bestäms av hur samhället ser ut 

och av vem eller vilka som har makten”80  

Ateism blir relevant här implicit snarare än explicit, då det uttryckligen inte benämns. Utan 

ligger löst i svaren inom marxismen. Kapitlet avslutas med en överblick, som en slags 

avstämning i form av fyra korta frågor. Frågorna tar främst upp religion och definitionen av 

religion. Men även att läsaren ska kunna redogöra skillnaden mellan kristendom och marxism. 

Inom det fjärde kapitlet ”Religion möter individ och samhälle”, tas sekularisering upp som en 
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egen rubrik kopplat till samhället. Inom denna aspekt, förklaras det att intresset för 

religionsutövningen minskat i samhället, samt att religionen förlorar dess relevans i samhället.   

Sekularisering innebär att samhället och religionen separeras och att människors 

intresse för religionsutövningen minskar. Religionen förlorar i betydelse, både i 

samhället som helhet och i enskilda människors liv.81 

Sedan tillkommer ett exempel på kristendomens inverkan i Sverige, samt separationen av stat 

och kyrka:  

Detta märks särskilt tydligt på kristendomens roll i det svenska samhällslivet. 

Från att kyrkan varit en kanal för makten har den blivit ett samfund bland många 

andra. År 2000 separerades staten helt från Svenska kyrkan eftersom svenska 

staten ska vara religiöst neutral. Många väljer att gå ur Svenska kyrkan. 

Borgerliga begravningar blir allt vanligare. Flera ungdomar väljer att delta i 

humanistiska konfirmationer med fokus på livsfrågor och etik och inte på det 

kristna budskapet.82 

Bokens författare tar även upp att ”många vill fortfarande döpa sina barn och gifta sig i 

kyrkan – men av mer traditionsbundna än religiösa skäl.”83 Slutligen avslutas detta avsnitt 

med att sekularisering kännetecknas av modernisering, individualisering och 

demokratisering.84 Men även en diskussionsfråga i slutet som lyder: ”Hur tycker du att 

sekulariseringen märks i det svenska samhället och bland människor i allmänhet?”85 

Inom samma kapitel, kommer även ett avsnitt om religionskritik, där författaren beskriver 

religion som ett fenomen som väcker starka känslor, vilket även kan medföra olika former av 

kritik mot religion. Läroboken tar upp exempel på vad olika religioner kan kritiseras för:  

Motsägelsefulla. Religionernas sätt att förklara världen och människan 

innehåller motsägelser och är inte förenliga med de naturvetenskapliga teorierna. 

När det gäller hur religionerna beskriver människans skapelse och utveckling så 

är detta inte förenligt med Darwins teorier om hur människan utvecklats.86 

Vidare förklaras att religion kan vara: 

Frihetsberövande. Religionen är en ersättning för något som människan saknar 

i sitt liv. Men istället för att ge människan styrka och frihet så berövar religionen 

henne på det unika och individuella och blir ett tvång87 

Därefter argumenteras det vidare att religion kan vara konfliktskapande, och detta förklaras 

på följande sätt:  

Då religionens inflytande över människan ofta är så genomgripande finns risken 

att man ser sin religion som den enda sanningen och rätta medan andra religioner 
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sprider falska läror, att deras anhängare är fiender. Icke-religiösa människor är 

fördärvade och behöver vägledning.88  

Därefter kommer vi till det nästsista argumentet mot religion:  

Könsdiskriminerande. Traditionellt sett har kvinnans roll i 

religionssammanhang varit mer undanskymd. Många religionskritiker menar att 

religionerna är kvinnofientliga och förtryckande.89  

Slutligen kommer läsaren till det sista argumentet, att religion är ”sexuellt intoleranta.”90 

Där det framkommer en beskrivning på att det endast finns en heterosexuellnorm inom olika 

religioner. Detta beskrivs på följande sätt:  

Frågan om andra sexuella läggningar än den heterosexuella är problematisk för 

religionerna. Religionskritikerna anser att religionernas syn på homosexualitet 

inte är förenlig med grundläggande demokratiska värden.91   

Religionskritiska avsnittet, avslutas sedan med en diskussionsfråga, som lyder: ”Hur skulle 

man kunna bemöta var och en av de religionskritiska punkterna?”92 Kapitlet avslutas även här 

med en överblick precis som i det tidigare kapitlet, med ett par frågor kopplat till identitet, 

rasism, religion och kultur, men även om religionsfrihet och exempel som läsaren ska ta upp 

på religionskritik, som tagits upp här ovan. Det som är nytt i detta kapitel är det avsnittet, efter 

överblicken, som lyder ”Tänk efter”, med tre frågor vars syfte är att skapa en diskussion, som 

ska avsluta detta kapitel. Frågorna lyder: ”Strävan efter gemenskap? ”Ett mångkulturellt 

samhälle -möjligheter och hinder?”  Och slutligen ”Här hör inte religion hemma!”, det 

sistnämnda som är det mest relevanta för denna undersökning, beskrivs på följande sätt:  

I ett sekulariserat samhälle separeras religion från politiska beslut och 

samhällsorganisation. Men i samhället råder också religionsfrihet och här lever 

och utövar människor sin tro. Då och då kolliderar religionernas behov med 

samhällets regler. I vilket sammanhang tycker du att religion inte hör hemma? 

När borde man inte tillåta exempelvis religiösa klädedräkter, symboler, ritualer, 

eller traditioner? Ska det finnas gränser för religionsfriheten? Motivera!93 

Det femte kapitlet ”Religion – en vetenskap som går över alla gränser”, är det sista men även 

det kortaste kapitlet i denna lärobok på tre sidor, innan resterande kapitel, som tar upp de fem 

världsreligionerna. Inom kapitlets första rubrik, ”Naturvetenskap och religion”, ges det en 

förklaring först på att vetenskapen har medfört en alltmer sekulariserad världsbild, som även 

är relevant för denna undersökning. Ett exempel på detta återfinns i detta citat:  

Vetenskapen och tekniken har för många människor skapat en känsla av att 

människan själv behärskar världen. Det har i sin tur gjort att behovet av religion 
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och religiösa förklaringar generellt har minskat. För många har det också medfört 

en föreställning om att Gud inte alls existerar. Vetenskapen har gjort 

världsbilden mer sekulariserad.94 

Därefter beskrivs hur stor inverkan naturvetenskapen, har idéhistoriskt vuxit fram och blivit 

en stor del för de fem världsreligionerna samt en förklaring på detta, vilket även är 

genomgående i detta kapitel, där de relevanta begreppen för denna undersökning inte tas upp 

explicit som implicit i detta kapitel. Sekularisering i det svenska samhället tas även upp i 

slutet av kristendomens kapitel. Författaren beskriver hur de svenska lagarna och reglerna 

bygger på många kristna tankar och att många firar de största kristna högtiderna på något 

vis.95 Därefter tas sekulariserings begreppet upp på följande sätt:  

De nordiska länderna har länge varit vad religionsforskare kallar sekulariserade 

samhällen, samhällen där religion och samhälle är åtskilda. Samtidigt har 

intresset för andlighet ökat. Den nya situationen gör att religionsforskarna talar 

mer om religiös förändring än om sekularisering.96 

Avslutningsvis är det sista kapitlet i denna lärobok ytterst central för denna undersökning, 

men även det kapitel som är mest omfattande då de relevanta begreppen tas upp mer eller 

mindre löpande i texten. ”Livsåskådning utan Gud” lyder kapitlet, där tre olika perspektiv tas 

upp, med minst en förespråkare för respektive aspekt. Existentialism, marxism och feminism. 

Begreppet ateism nämns en gång inom existentialismen, på följande sätt:  

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

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

om Gud existerade så skulle det inte göra någon skillnad - se där vår 

inställning!97 

Existentialismens förespråkare inom denna lärobok är Jean-Paul Sartre. Fortsättningen på 

existentialismen beskrivs på följande sätt:  

Plötsligt finns vi till i världen och vi måste själva bestämma vad vi ska göra med 

våra liv och vilken slags person vi ska bli. Det finns nämligen ingen Gud – ingen 

regissör till våra liv – och detta är oerhört betydelsefullt. För då finns det heller 

inga objektiva värden, inga av Gud instiftade lagar om vad som rätt och fel, gott 

och ont. Det finns heller inget slutmål för skapelsen.98 

Inom detta perspektiv är naturen viktig men den anses inte vara skapad till Guds avbild.99 Vi 

människor skapar våra egna förutsättningar och tar besluten utifrån dessa. ”Människan är den 

enda varelse som skapar sin egen natur.”100 En annan aspekt som är viktig inom detta 
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perspektiv är förnekandet av friheten – att vi själva utgör vår frihet och kan inte begränsas av 

någon Gud, men även att vi själva bestämmer hur vi vill leva.101 Marxismen beskrivs även 

som en livsåskådning utan gud, samt att dess förespråkare inom denna lärobok är Karl Marx. 

Följande är ett avsnitt på beskrivningen av detta perspektiv:  

Människan är nämligen inte bara en social varelse, vars liv och tänkande formas 

av den miljö och det samhälle vi lever i. Människan är också – till skillnad från 

djuren - en skapande varelse med behov att uttrycka sig själv och forma sin 

omgivning.102  

Skapande blir främst som ett ideal inom detta perspektiv och poängteras tydligt inom detta 

avsnitt. Men även ett främlingskap belyses, som ett hinder för människans skapande, 

förknippat till religion. Detta förklaras på följande sätt:  

Främlingskapet är inte bara ett resultat av att många arbeten inte tillfredsställer 

vårt skaparbehov. Människan känner också främlingskap inför sig själv för att 

hon uppfunnit Gud som givits alla goda egenskaper medan hon själv tillskrivit 

sig de sämre mänskliga egenskaperna.103 

Det sista perspektivet – feminism, anser jag inte vara relevant för denna undersökning, dels 

för att de inte tar upp några relevanta begrepp så som ateism, sekularisering, sekulärhumanism 

eller religionskritik implicit, som explicit. Avslutningsvis är det värt att nämna att denna 

lärobok har varit splittrande när det kommer till de olika relevanta begreppen inom denna 

undersökning för mig som läsare. Detta kan förklaras med att vissa begrepp saknas inom 

denna lärobok, som exempelvis ett avsnitt eller information om sekulärhumanism.  

Lärobok tre – Mittpunkt, Religionskunskap 1, Bengt Tollstadius och Ingemar 

Öberg 

Denna lärobok är riktad till som ovan lyder, religionskunskap 1, men vänder sig framförallt 

till elever som går på de yrkesinriktade programmen. I bokens förord, förklarar författaren 

syftet med denna lärobok.  

I den här kursen får du arbeta med frågor som handlar om livsåskådning, 

etnicitet, mångkultur, etik och moral. Du får sätta dig in i de stora 

världsreligionerna, japans och kinesisk religion, nya religiösa grupper samt 

naturfolkens religion och vodoo. Vårt övergripande mål med läromedlet är att du 

som elev ska få ökade kunskaper och större förståelse för människor med olika 

religioner och olika uppfattningar om tro, livsåskådningar, samt etik och 

moral.104 

Denna lärobok omfattar 144 sidor. Där de sista sidorna är ordförklaringar samt sakregister. I 

bokens innehållsförteckning, har varje världsreligion ett enskilt kapitel, även naturfolkens 
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religioner, samt nya religiösa grupper. Däremot finns det inget kapitel huvudsakligen, om 

livsåskådningar utan Gud, icke-religiösa livsåskådningar eller dylikt, utan det kommer lite här 

och var i början av läroboken och mot slutet. Bokens första kapitel tar upp religion samt 

religiösa livsåskådningar, och därefter tar det andra kapitlet upp etik och moral, samt olika 

dilemman gällande detta. Denna lärobok har även diskussion- och faktafrågor, som kan dyka 

upp till och från, eller efter ett kapitel mer konkret. Det finns även en sammanfattning efter 

varje avslutat kapitel. Begreppet ateism, finns inte med i bokens sakregister, men dyker upp 

en gång på avsnittet om livsåskådningar. Sekulär men även humanister benämns inte heller i 

läroboken. Däremot benämns sekularisering en gång i början av bokens första kapitel, 

tillsammans med kristendom i ”Religion och livsåskådning” och även i sakregistret. På 

följande sätt:  

Sverige blev kristet för ungefär 900 år sedan. Från slutet av 1500-talet tilläts bara 

en viss sorts kristendom, som kallas protestantism. Alla i Sverige skulle vara 

med i statskyrkan. Alla skulle vara kristna. Och de allra flesta var det säkert 

också. Men Sverige förändrades och blev allt mer en del av Europa och resten av 

världen.105 

Därav tillkommer det en beskrivning på sekularisering samt Sverige som ett sekulärt land, på 

detta sätt:  

Idag är Sverige ett i hög grad sekulariserat land. Det betyder att religionen inte 

längre är så viktigt. Religionen har till exempel inte längre någonting med staten 

att göra. Den är en privatsak. Svenska kyrkan är ingen statskyrka, utan en kyrka 

bland många andra (fast den är fortfarande klart störst). Andra religioner som 

buddhism och islam tillåts verka fritt och växer på grund av bland annat 

invandring av människor från andra länder och andra kulturer.106 

Detta är den första beskrivningen av vad sekularisering innebär, både som begrepp men även 

för Sverige, och det är även sista gången som detta begrepp tas upp i läroboken. Vidare i 

bokens kapitel tas ”Tro och vetenskap upp”, där författaren klargör skillnaden mellan tro och 

vetenskap. Där boken poängterar att vetenskap grundar sig i experiment som måste testas, 

vilket inte behöver gälla när det kommer till tron. Detta beskrivs på följande sätt:  

Tro däremot grundar sig inte på experiment. Det går inte att bevisa att Gud finns 

eller inte finns. Ändå tror de flesta människorna idag på någon form av högre 

makt. Icke troende (ateister) menar att detta beror på att vi behöver tröst. Vi vill 

så gärna tro att det finns något högre och ett liv efter döden.107 

Inom samma kapitel kommer ett avsnitt som heter ”Livsåskådningar”. Där det först kommer 

en beskrivning av vad en livsåskådning kan innebära, samt livsåskådningens olika former. 
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Detta beskrivs på följande sätt: ”Det finns två slags livsåskådningar. Vissa är religiösa. Islam 

och kristendom är exempel på religiösa livsåskådningar.”108 Där blir beskrivningen på det 

religiösa, samt tron på en högre makt, som Gud viktig inom denna livsåskådning. De icke 

religiösa livsåskådningarna beskrivs på följande sätt:  

Det finns också icke religiösa livsåskådningar. Enligt dem finns det inte några 

naturliga förklaringar till livet. Allt kan förklaras med vetenskap. Vi ska se 

närmare på två icke-religiösa livsåskådningar, nämligen marxism och 

existentialism.109 

På nästkommande sida beskrivs marxism samt existentialism enligt Karl Marx och Jean-

Pierre Sartre. Marxismen beskrivs vara olikartad och kan skilja sig åt, mellan de som vill göra 

revolution mot samhällets orättvisor med vapen, samt de som vill ändra samhället 

demokratiskt.110 Inom beskrivningen av marxismen, en livsåskådning utan gud, kommer 

förklaringar på grundarens ambitioner och syften. Men även kritik mot detta.  

Inom beskrivningen på existentialismen har författaren lagt fokus på ”ateisten Jean-Pierre 

Sartre.” som förklaras på detta sätt: ”Livet har i sig ingen mening. Det finns ingen plan för 

världen eller våra liv. Om vi vill ha en mening måste vi skapa den själv. Och det gör vi genom 

våra val.”111 Existentialismen beskrivs även som tidigare i undersökningen, som en 

livsåskådning utan Gud, och att det är vi människor som styr över våra beslut: ”Det finns 

ingen Gud eller högre sanning som styr oss, bara vi själva.112 Inom avsnittet om marxism 

benämns inte denna livsåskådning eller personen bakom denna som ateistisk, därav fokuset på 

existentialismen. 

 I slutet av detta kapitel finns det ett par faktafrågor, som en slags repetition, på 

livsåskådningens betydelse, religiösa samt icke religiösa livsåskådningar. Läsaren ska även 

kunna ange exempel på detta, genom lärobokens tidigare information om exempelvis 

marxism och existentialism. 

Inom lärobokens kapitel om kristendom existerar det ett stycke om Svenska kyrkan, samt dess 

roll i det svenska samhället ännu en gång, på följande sätt:  

Det sägs ibland rent allmänt att kyrkan har spelat ut sin roll. Men kyrkans 

tjänster vill vi gärna ha genom livet. De flesta döper sina barn i kyrkan, låter 

konfirmera sig och får sin sista vila på kyrkogården. Jourhavande präst både per 

telefon och ”live” har mycket kontakt med människor som söker hjälp och tröst 

för ångest och andra problem. Gudstjänsterna av olika slag har också fler 
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besökare än man vanligen tror. Kyrkan behövs fortfarande för många 

människor.113 

Avslutningsvis är denna lärobok väldigt kortfattad och koncis med förklaringar. Vissa stycken 

om olika aspekter samt beskrivningar kan omfattningsvis vara kortfattade. 

Lärobok fyra – Religionskunskap för gymnasiet, kurs 1. Lars-Göran Alm 

Denna lärobok är skriven på 190 sidor, varav de sista sidorna är ordlista för denna bok. I slutet 

av varje kapitel finns en sammanfattning i form av diskussionsfrågor. I bokens förord beskrivs 

arbetet bakom denna nyare upplaga, men även en klargöring kring vissa kapitel. Det relevanta 

för denna undersökning poängteras i författarens förord på följande sätt:  

Men inom en avdelning, ”Människan eller gud”, är stora delar av texten helt 

nyskrivna. Ändringarna är betingade av de förändringar som ägt rum i världen 

när det gäller religionerna och de sekulära livsåskådningarna.114  

Författaren beskriver även hur han ändrat terminologin i läroboken på detta sätt: ”Istället för 

det tunga begreppet ”icke-religiösa livsåskådningar” använder jag nu ”sekulära 

livsåskådningar”.115 I bokens inledning tar läroboken upp olika former av frågor om 

livsåskådning, religion men även sekulära livsåskådningar, samt vad dessa kan innebära. 

Inom rubriken ”Sekulära livsåskådningar” jämförs religionens existens med just det sekulära 

på följande sätt: 

Religioner har förmodligen funnits nästan lika länge som det funnits människor. 

De sekulära livsåskådningarna är mycket yngre. De har växt fram under de 

senaste trehundra åren, i takt med vetenskapens framsteg och 

industrialiseringen.116  

Därefter beskrivs humanismen under denna rubrik som den äldsta sekulära livsåskådningen. 

Sekulära livsåskådningar förklaras på detta sätt: ”Sekulära livsåskådningen räknar med bara 

en verklighet – den som människan lever i. Människan kan styra sitt eget öde, menar man. 

Hon är inte beroende av gudar eller andra övernaturliga makter. Ofta tar man helt avstånd från 

all religiös tro.”117  

Det förklaras vidare i detta avsnitt att det inte existerar heliga skrifter såväl som riter inom 

sekulära livsåskådningar. Däremot poängteras moralaspekten inom denna livsåskådning. 

Vidare i läroboken tas inga relevanta begrepp eller avsnitt för denna undersökning upp. 

Däremot i bokens nästsista kapitel, som heter ”Människan eller gud”, får sekulära 

livsåskådningar ett bredare utrymme. Kapitlet inleds med en historisk beskrivning och 
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därefter kommer en beskrivning på vad begreppet sekularisering samt sekulära 

livsåskådningar innebär, och detta förklaras på följande sätt:  

Religionens minskande betydelse kallas sekularisering, förvärldsligande. Men 

även människor utan religiös tro brottas med livets stora frågor. Därför har det 

växt fram sekulära livsåskådningar, som försöker besvara sådana frågor utan att 

hänvisa till någon gud eller övernaturlig verklighet.118 

Sedan fortsätter detta kapitel med att presentera de fyra perspektiv som tas upp i kapitlet: 

humanismen, existentialismen, feminismen och ekologismen. Det mest relevanta för denna 

undersökning blir i huvudsak humanismen, och sedan existentialismen till viss del. 

Humanismen beskrivs som en livsåskådning utan gud. Dock beskrivs detta perspektiv som 

humanism och inte som sekulärhumanism och därmed dess relevans i undersökningen:  

Huvudtanken i humanismen är att människan har ett egenvärde. Hon är värdefull 

i sig själv och finns till för sin egen skull – inte för att tjäna högre makter. 

Människan är den enda varelsen i världen som har ett sådant egenvärde. Därför 

kommer hennes behov och intressen alltid i första hand.119 

Därefter kommer ett avsnitt om moralen samt moraliska frågor inom detta perspektiv. Sedan 

följer ytterligare en beskrivning på hur humanismen präglar vårt samhälle idag och i 

västvärlden, men även att våra lagar är kopplade till humanismen idag: ”En hel del av 

humanismens idéer har alltså blivit ett slags allmängods. De har satt sin prägel på våra 

viktigaste lagar.”120  Läroboken poängterar även att det finns många människor som har 

humanistiska värderingar, utan att de själva ser sig som en del av livsåskådningen. Däremot 

poängteras det att det finns många människor som väljer humanismen som livsåskådning, och 

detta förklaras på följande sätt: ”Men det finns förstås också människor som medvetet valt 

humanismen som sin livsåskådning. De är ofta övertygade ateister. De tar alltså avstånd från 

alla former av gudstro.”121 Det är även här som begreppet ateism beskrivs för första gången 

kopplad till denna livsåskådning.  

Därefter kommer en beskrivning på humanismens historia med olika årtal samt en 

beskrivning på krig och diktatur inom detta avsnitt, vilket hamnar utanför för denna 

undersökning. Sedan kommer en beskrivning på existentialismen kort, en beskrivning som 

liknar de tidigare förklaringarna på detta perspektiv inom denna undersökning. 

Existentialismen inom denna lärobok förklarar kortfattat att människan är fri, som regisserar 

sitt egna liv genom egna val och sätt att leva.122 Detta kapitel avslutas med tolv 
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diskussionsfrågor som är riktade till läsaren. Frågorna som är relevanta för denna 

undersökning ser ut på följande sätt:  

Diskutera likheter och skillnader mellan moral och kristen moral. Vad är den 

viktigaste skillnaden? Är du humanist? Varför i så fall? Eller varför inte? Är du 

existentialist? Varför i så fall? Eller varför inte? Människan är helt fri, säger 

existentialisterna. Hon kan själv välja hur hon vill leva sitt liv. Har de rätt? Vad 

anser du? Varför det?123 

Resterande frågor som hamnar utanför denna undersökning handlar om feminismen, miljön, 

ekologismen samt om en identifierade sig med detta, och även djurs egenvärde som ska vara 

kopplat till det sistnämnda perspektivet. Denna lärobok avslutas med ett kapitel om moral, där 

olika dilemman dyker upp kring de olika livsåskådningarna, religiösa såväl som sekulära samt 

hur dessa perspektiv kan svara på specifika dilemman som tas upp i läroboken. 

Lärobok fem – Om mening, värde och tro. Religionskunskap 1 Olof Franck 

Denna lärobok är skriven på 183 sidor och är riktad mot gymnasieelever. I lärobokens förord 

motiveras denna bok genom det centrala innehållet som anges i religionskunskapens 

ämnesplan för gymnasieskolan. Denna lärobok har kapitel som handlar om de stora 

världsreligionerna och livsåskådningar som inte är religiösa, där det sistnämna startar först.124 

Författaren klargör väldigt mycket genom att beskriva upplägget på denna lärobok, men även 

varför den ser ut som den gör. Detta förklaras i författarens förord på följande sätt: 

I ämnet religionskunskap diskuteras många frågor som inte har ett färdigt svar. 

Genom historien har nog både religiösa och icke-religiösa läror och tänkare velat 

besvara frågor om livets mening, om hur man kan skilja rätt från orätt och om 

det finns en gud eller inte. Men det finns inga definitiva svar.125 

Det finns även uppgifter i boken, som sker löpande i de olika kapitlen, där en ska kunna 

besvara och diskutera dessa med andra. Efter vissa avslutade kapitel kommer det även ett 

relevant film-tips i slutet, med en kort beskrivning på filmens innehåll, men även 

fördjupningsuppgifter i form av diskussionsfrågor efter varje film-tips.  

I lärobokens andra kapitel ”Mening utan religion” förklaras icke religiösa livsåskådningar för 

första gången. Kapitlet inleds med en beskrivning av olika argument mot religion samt 

religionens funktionella aspekt i samhället. I början av läroboken framkommer det mål för 

detta kapitel, kopplat till läroplanens centrala innehåll och därefter kommer kapitlets första 

rubrik ”Invändningar mot religiös tro”, där beskrivningen fortsätter på följande sätt:  
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Många tänkare har menat att en religiös tro knappast kan ge ett övertygande stöd 

och en god vägledning i livet. En del av dem har också velat betona negativa 

sidor av religion och religiös tro. De menar att religion kan leda till att människor 

fokuserar på irrationella lösningar på frågor som rör till exempel livets mening 

och att de utför handlingar och har livsstilar långtifrån är goda och värda att 

sträva efter.126 

Därefter följer en annan rubrik ”Religion och frihet”, som tar upp religionens begränsningar 

samt dess frihet. Sedan framkommer en faktaruta i detta avsnitt om Jean-Paul Sartre med 

rubriken ”Andlig frihet”. Inom denna faktaruta belyser författaren Sartres betoning på 

människans val och vägar, men även frihetens öppenhet och betydelse för människan, utan att 

komma in på icke-religiositet och ateism.127 Därefter tillkommer en diskussionsfråga som är 

kopplad till denna faktaruta som lyder som följande:  

Är vi helt fria i våra val? 

 Är vi människor helt fria i våra val så som Sartre hävdar (se faktarutan ovan)? I 

det mesta vi gör tycks vi ju påverkas av den situation som vi befinner oss i och 

av de människor vi lever med och möter. Hur tänker du? Är Sartres tankar om 

människans frihet rimliga? Ge gärna exempel som stöd för din uppfattning.128 

Vidare inom detta avsnitt tas religion samt dess mening upp på följande sätt:  

Har människor med religiös tro bättre förutsättningar att finna mening i livet än 

andra människor? Ett svar är att det finns studier som ger visst stöd för tanken att 

människor som har en religiös tro i allmänhet kan uppleva en särskilt hög grad 

av mening och lycka.129  

Inom detta korta avsnitt beskrivs religiösa människor samt dessa människors jakt på trygghet 

och lycka genom religion och frihet som tidigare förklarats i detta kapitel. Människans fria val 

poängteras i detta avsnitt kopplat till Sartre.130 Genomgående i detta kapitel motiveras 

religionens position till en positiv fördel. Där icke-religiositet inte kommer på tal uttryckligen, 

utan snarare är underförstått i detta kapitel. 

Därefter kommer ett avsnitt i kapitlet som kan likna religionskritik, men som snarare bygger 

på ”Psykologiska invändningar mot religiös tro”131. De psykologiska invändningarna 

motiveras genom tre författare och tre rubriker: ”Religion och fruktan”, ”Religion och 

främlingskap” och slutligen ”Religion som en barnslig illusion” 

        Under rubriken ”Religion och fruktan” tas filosofen Bertrand Russels religionskritik upp på 

följande sätt: ”Min egen uppfattning om religion är densamma som Lucretius. Jag ser den som 
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en sjukdom, född av fruktan och som en källa till oräkneligt elände för människosläktet.”132 

Därefter betonar författaren, denna filosofs beskrivning av religions osanning på detta sätt: 

Men även om en religiös tro kan få människor att uppleva ett visst mått av 

trygghet i livet, betyder inte det, menar Russel, att den också skulle vara sann. 

Också osanna uppfattningar kan skänka en viss tillfredställelse.133 

Sedan avslutas Russels religionskritik genom ett par retoriska frågor genomgående i detta 

avsnitt. Ett annat religionskritiskt argument kopplas till rubriken ”Religion och 

främlingskap”, där filosofen Ludwig Feurbach’s invändningar mot religion betonas. Här 

beskrivs att religion har uppkommit av psykologiska skäl och därför bör källor som bygger på 

religiös tro inte ses som sanna. Religionens uppkomst är en följd av människans känsla av 

främlingskap, och därför söker denna människa sig till religion.134 Främlingskapen tydliggörs 

även genom en koppling till Karl Marx som beskrivs på följande sätt:  

Han menar att den arbetande människan (arbetaren) förlorar kontrollen över sitt 

arbete och det hon producerar i det industriella, kapitalistiska samhället (jämfört 

med hur hon hade det i bondesamhället). Hon blir en främling för sin situation 

och för det hon gör i livet. Och för att finna en trygghet söker hon sin tillflykt till 

religionen, som skapar drömmar om ett gott liv, inte minst det som väntar den 

troende efter döden.135 

Inom ”Religion som barnslig illusion” kopplas denna rubrik till läkaren Sigmund Freud som 

kort motiverar tron på Gud på följande sätt: ”Enligt Freud är det inte rimligt att tro att 

religionen har en verklig grund, utan Gud är en ”infantil (barnslig) illusion”136 Författaren av 

läroboken betonar även att denna psykologiska invändning mot religion är den starkaste inom 

denna förklaringsmodell.137 

 Därefter avslutas detta avsnitt med frågan nedan:  

Religion som snuttefilt?  

Vad tänker du om teorierna om att religion har uppkommit som svar på 

människor behovs av tröst och trygghet i en farlig värld? Försök finna egna 

exempel på att det kan vara så eller på att det inte är så.138  

Det är värt att poängtera inom denna undersökning att det inte uttryckligen framkommer 

något om filosofernas tro eller icke tro, eller något om begreppen ateism, sekularisering m.fl. 

inom detta avsnitt, utan endast dessa filosofers psykologiska invändningar mot religion. Dessa 
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invändningar är även väldigt korta och konkreta inom avsnittet, vilket även kan förklara dess 

disposition i undersökningen.   

Efter avsnittet om psykologiska invändningar mot religiös tro framkommer även ett avsnitt 

med en egen rubrik om ”Teodicéproblemet”. Detta argument förklaras på följande sätt: ”1. 

Gud har all makt. 2. Gud är kärleksfull. 3. Det finns lidande i världen. 4. Gud existerar inte”139 

Vidare beskrivs teodicéproblemet vara som ett argument mot religion. Teodicéproblemet 

tydliggörs även på följande sätt efter argumenten ovan:  

Detta kan utläsas som att Gud har all makt och är kärleksfull och skulle därmed 

inte låta det finnas lidande i världen. Alltså existerar inte Gud. Många har menat 

att detta är ett övertygande argument mot att det finns en god älskande Gud, och 

att det därmed finns övertygande skäl för att hävda att tron på en sådan Gud är 

osann.140 

Därefter följer ett religiöst perspektiv som argument mot teodicéproblemet. Avsnittet avslutas 

slutligen med en fråga och ett film-tips som lyder: ”Gud och den onda. Hur tänker du om 

frågan om Gud och den onda? Visar lidandet i världen att en tro på en god Gud inte kan vara 

sann? Hur kan tänker du, en religiöst troende person funderar kring fråga om Gud och det 

onda”141  

Detta kapitel avslutas med en fördjupning om alternativa ceremonier kopplat till en 

beskrivning om humanism. Humanism förklaras på följande sätt: ”En åskådning som lyfter 

fram människans värde och förmåga att utvecklas”142Anledningen till att kapitlet avslutas på 

detta sätt kan vara författarens syfte att avsluta med en slags fördjupning. Det är även värt att 

nämna att det är första gången som humanism får sitt utrymme inom denna lärobok, genom 

detta korta fördjupningsavsnitt. Därefter framkommer en diskussionsfråga om vad en tycker 

om religiösa såväl som icke religiösa konfirmationer, kopplat till beskrivningen om 

humanism, innan detta kapitel avslutas helt.  

Begreppet sekulär framkommer en gång, i kapitlet om judendom på följande sätt: 

 Den israeliska staten, som existerar sedan 1948, är inte officiellt religiös utan 

sekulär. Däremot finns tydliga religiösa kännetecken som kommer till uttryck på 

olika sätt.143  
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Begreppet sekulär beskrivs även på följande sätt i kapitlet om judendom: ”Sekulär= världslig, 

i motsats till andlig, kyrklig”144 

Avslutningsvis är det värt att nämna att denna lärobok inte hade begreppet ateism i sin 

ordlista, vilket även märktes av i bokens således relevanta kapitel, där detta begrepp inte 

framkom en enda gång.  

Lärobok sex – En mosaik, Religionskunskap 1. Olov Jansson, Linda Karlsson  

Denna lärobok är omfattningsvis på 263 sidor varav två kapitel där de huvudsakliga 

begreppen dyker upp. Diskussionsfrågor dyker upp i slutet av varje kapitel, men även lite här 

och var i de olika avsnitten. Syftet med denna lärobok beskrivs i författarnas förord på 

följande sätt: ”Vårt huvudsakliga syfte har varit att skapa en lättillgänglig och modern lärobok 

som utgår från hur det är att leva och tro i Sverige och i världen i dag.”145  

De relevanta begreppen för denna undersökning nämns i två kapitel, ”Kultur och religion” 

och ”Religioner och livsåskådningar”. I bokens första kapitel, redogörs vad en kultur, religion 

men även livsåskådningar innebär. Inom beskrivningen på vad kultur innebär förklaras den 

västerländska kulturen utförligt med ett perspektiv på kristendomen, där religion är en 

privatsak. Det sistnämnda beskrivs på följande sätt: ”För många i det västerländska samhället 

är religion något som bör hållas privat. Starka religiösa känslor och riter i offentliga 

sammanhang har därför skildrats som ett märkligt beteende”146  

Vidare inom detta kapitel följer en beskrivning på gudsuppfattningar, där begrepp som 

polyteism och monoteism förklaras, men även ateism. Detta är första gången begreppet ateism 

nämns genom en kort beskrivning: ”Ateism innebär en övertygelse om att det inte finns någon 

gud.”147 Därefter följer en beskrivning på om Gud finns eller inte, där teodicéproblemet tas 

upp. Som i tidigare läroböcker ifrågasätts guds existens, med argumentet att det finns ondska 

som är orättvist fördelad i världen.148 Guds existens motiveras även genom filosofen Thomas 

av Aquinos viktigaste gudsbevis på 1200-talet.149 

Längre fram i detta avsnitt tas heliga riter, samt övergångsriter som inte har med religion att 

göra upp, på följande sätt: ”Majoriteten av befolkningen i dagens Sverige deltar sällan i 
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religiösa riter. Ofta uppfattas traditioner, som dop och vigsel, på ett icke-religiöst sätt.”150 

Därefter framkommer en beskrivning på hur viktiga riter är trots att vi lever i ett land där 

religionen inte syns till.151 Detta betonas i avsnittet genom en förklaring på människors behov, 

att gärna vilja markera viktiga händelser i livet som exempelvis födelsedagar, barnafödande, 

förlovning etc. Detta beskrivs som sekulärt och kopplat till icke religiösa riter.152  

Detta avsnitt avslutas med en bild där ett studentfirande syns till, med en fråga som lyder: 

”Kan studentfirandet anses vara en sekulär övergångsrit? Vilken övergång markeras genom 

den händelsen?”153 Vidare genom detta kapitel kommer avsnitt om religion och vetenskap, där 

kristendomen poängteras. En beskrivning framkommer i detta avsnitt om att vetenskapens 

betydelse ökade under 1600-talet.  Där det självständiga tänket och sunt förnuft är centralt. 

Däremot kommer inget av de huvudsakliga begreppen upp inom detta avsnitt. Inom nästa 

kapitel ”Kultur och religion hänger ihop”, tas sekulariseringen i det svenska samhället upp på 

följande sätt:  

Sverige omnämns ofta som ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Med 

sekularisering menar man att religionens roll i samhället eller medborgarnas 

intresse för religion minskar154  

Därefter kommer en ytterligare beskrivning av vad sekularisering innebär för Sverige, men 

även i den svenska skolan, där en beskrivning på hur religionskunskapen sett ut tidigare, samt 

att detta har med sekulariseringen i Sverige att göra.155 Detta avsnitt och kapitel avslutas med 

en beskrivning av hur det har sett ut i Sverige historiskt sett, i jämförelse med hur det ser ut 

idag, på följande sätt:  

För femtio år sedan var i princip alla affärer, biografer och nöjesställen stängda 

varje söndag och på helgdagar. Idag kan vi handla, se film och roa oss nästan 

varje dag på året.156 

I bokens sista kapitel ”Sekulära livsåskådningar” tas de relevanta begreppen för denna 

undersökning upp mer konkret. Inom detta kapitel beskrivs först humanism att vara en sekulär 

livsåskådning, där gud inte är inblandad. Denna livsåskådning beskrivs bland annat på 

följande sätt: 

Humanismen är ingen enhetlig livsåskådning, men det finns gemensamma 

grundtankar. Humanisterna av idag anser att människan är ensam i sitt slag, har 
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ett förnuft, är fri och i grunden god. Vissa grundregler, som exempelvis 

människovärdet och yttrandefriheten, är universella.157 

Därefter beskrivs humanisternas arbete så som ungdomsförbund, organisation och stöd för 

icke-religiösa människor i Sverige. Läroboken tar även upp att det är sekulärhumanisterna, 

som står bakom förbundet humanisterna, samt att detta förbund arbetar på följande sätt: ”De 

arbetar för att bevara och förstärka det sekulära samhället och är kritiska till religiösa friskolor 

och ett religiöst inflytande inom politik och vetenskap”158 Därefter kommer en beskrivning 

inom detta avsnitt som tar upp hur högtider inom humanismen kan se ut, och ger förslag till 

alternativa högtider som inte är religiöst bundna, så som: namngivning, borgliga vigslar och 

begravningar.159 

Därefter kommer en beskrivning på andra icke religiösa livsåskådningar i avsnittet så som 

ekosofi, feminism samt marxism. Endast det sistnämnda kommer att undersökas här på grund 

av dess relevans, där begreppet ateism tas upp. Marxismen beskrivs kort på följande sätt:  

Marxismen kan användas för att förstå samhällets utveckling men också vara 

grunden för samhällsideal. I samhället pågår en kamp mellan kapitalisterna som 

äger och skördar vinster och proletärerna som utnyttjas i hårt arbete.160 

Därefter beskrivs marxism vara en livsåskådning och en statsideologi som syns till i länder 

som exempelvis Sovjetunionen, Kina och Kuba.161 Denna sekulära livsåskådning beskriver 

dess koppling till ateism på följande sätt: ”Marxism brukar förknippas med religionskritik och 

ateism”162Det är även första gången som begreppet ateism förekom i denna lärobok, inom 

avsnittet om marxismen. Kritiken mot religion förklaras vara Karl Marx personliga kritik, 

som anser att ”religion är skapad av människan själv för att trösta sig i det hårda 

samhället.”163 

Detta kapitel avslutas med relevanta frågor till de avsnitt som presenterats. Frågorna är 

kopplade till dessa perspektiv som nämnts ovan samt till religion. Exempelvis: ”Vad anser du 

skiljer den sekulära humanismens människosyn från exempelvis den kristna eller 

muslimska?”164 Eller ”Hur påverkar den sekulära humanismens grundföreställningar 

anhängarnas normer och beteenden tror du? Ge exempel.”165 
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Avslutningsvis följer ett avsnitt i lärobokens sista kapitel ”Sekulära livsåskådningar”, som 

heter ”Etik”, där de fem världsreligionerna och även sekulära livsåskådningarnas etik och 

moral tas upp. Sekulärhumanismens etik förklaras som i tidigare läroböcker, utgå från att 

människovärdet är centralt utan att vara kopplad till ”högre makter”, enligt läroboken166. 

Sekulärhumanismen beskrivs även på följande sätt kopplat till FN: ”Sekulärhumanism har 

inga budord men FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna kan sägas representera en 

humanistisk etik.”167 

Lärobok sju – Religion och andra livsåskådningar, Börge Ring.  

Denna lärobok är skriven på 366 sidor varav de sista sidorna är en ordlista över relevanta 

begrepp. Författaren talar i bokens förord om att denna lärobok är till för religionskunskap 1 

och 2. I slutet av varje avsnitt såväl som kapitel, avslutas det med repetitions frågor, ”Minns 

du?”. De relevanta begreppen dyker upp i två kapitel: introduktionskapitlet ”Religion och 

andra livsåskådningar” samt ”Humanism”.   

I introduktionskapitlet kommer det en beskrivning av vad en livsåskådning, livshållning och 

religion kan innebära. Sedan framkommer det en beskrivning på att en icke religiös 

livshållning kan betyda sekulär livsåskådning. Inledningsvis förklaras det i läroboken att 

sekulär innebär världslig inom lärobokens ramar och sekularisering beskrivs på följande sätt: 

”Ordet sekularisering betyder förvärldsligande. Sekularisering ser vi exempelvis just nu i 

Sverige, vilket innebär att fler och fler inte längre utnyttjar kyrkans tjänster.”168  

Vidare inom denna beskrivning förklaras det att livsåskådningar kan vara sekulära eller 

religiösa, beroende på olika tolkningar. Därefter framkommer det en beskrivning på vad 

ateism innebär genom ett eget avsnitt.  Begreppet ateism förklaras först på följande sätt: ”A – 

är en negation och te kommer av grekiskans teos, som betyder gud. Så ateism betyder inte 

gud.”169 Inom detta avsnitt beskrivs ateismens uppkomst, i samband med naturvetenskapens 

framväxt under upplysningen där ateistiska tankar fick ett bredare utrymme, men även i 

tidigare samhällen så som Indien.170 Därefter beskriver författaren huvudargumenten inom 

ateismens tankar:  
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169 Ring, Religion och andra livsåskådningar, sidan 25 
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1. Det enda som existerar är den värld vi kan uppfatta med våra sinnen, det som 

ligger bortom tid och rum kan vi inte få kunskap om 2. Teodicéproblemet. Det 

strider mot logiken och förnuftet att en god gud accepterar det onda.171 

Ateismen i Sverige beskrivs inom rubriken ”Vår tids ateism”. Där talar läroboken om hur det 

tidigare sett ut i Sverige, samt hur en kunde bli straffad om man kränker gud, genom 

”Hädelseparagrafen”.172 Därefter framkommer det en beskrivning på vilka som tidigare 

kritiserat religion – genom ateismens inflytande: Ingemar Hedenius samt Richard Dawkins, 

ett exempel på detta är: 

Hedenius kritik hade flera bottnar: dels att en tro som inte konkret kan bevisas 

saknar värde, dels en kritik som menade att kristendomen användes och tolkades 

på ett falskt sätt.173  

Dawkins kritik beskrivs som följande: ”Enligt Dawkins är Darwins teori en fullt tillräcklig 

förklaring till livet på jorden. Det behövs ingen Gud eller utomvärldsliga krafter för att 

förklara livets utveckling”174 

Sedan fortsätter en beskrivning på ateismens framväxt, vilket kan göra att många människor 

kopplat till en ateistisk livshållning, söker sig till en gemenskap för att kunna uttrycka sin 

livsåskådning.175 Därefter kommer en beskrivning på att det finns olika gemenskaper som en 

kan söka sig till och en av de är ”Sunday assembly”, som beskrivs som följande:  

Vem som helst kan starta en Sunday assembly om man följer tio uppsatta regler 

som finns i stadgarna. Mottot som ska bejakas är: Lev bättre, hjälp ofta, 

förundras mer. Sunday assembly är, enligt grundarna, en ateistisk församling 

som vill fira livet.176 

På nästkommande sida staplas dessa tio stadgar upp på engelska då grundarna kommer från 

England och avslutas med två frågor koppade till dessa stadgar.  

Avsnittet om ateism avslutas sedan med en beskrivning på agnosticism, samt ett par frågor 

relaterade till hela avsnittet. Frågorna som är relevanta för denna undersökning ser ut på 

följande sätt: ”Vad är en sekulär livsåskådning? Vad betyder ordet sekulär? Vad är 

sekularisering? Vad betyder ordet ateism?” 177 

Inom nästa avsnitt beskrivs vad ideologi innebär samt hur en stat som inte är 

livsåskådningsneutral kan se ut. Där beskrivs olika länder vara kopplade till olika 
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livsåskådningar, religiösa såväl som icke religiösa. Exempelvis Iran och sharialagarna, 

Sovjetunionen och marxismen.178Beskrivningen på hur vissa politiska partier kan vara 

präglade av ett religiöst såväl som ateistiskt avstamp lyfts fram inom detta avsnitt. Den 

”ateistiska livsåskådningen marxismen”179 beskrivs mer utförligt och är kopplat till 

Sovjetunionen. Sovjetunionen beskrivs vara ett kommunistiskt samhälle med en marxistisk 

grund.180 Inom detta avsnitt beskrivs även hur olika kyrkor revs i Moskva och omvandlades 

till någonting annat, som exempelvis tunnelbanestationer, förråd, eller pissoarer.181  

Avsnittet om olika stater som inte är livsåskådningsneutrala avslutas med frågan: ”Både den 

ateistiska som den religiösa ambitionen är människors väl. Varför spårar goda syften ibland 

ur?”182 

 Därefter avslutas inledningskapitlet med en sammanfattning och även med ett par frågor, 

varav en kopplad till denna undersökning som lyder: ”Vad innebär det att en stat är 

sekulär?”183 

Längre in i boken, finns ett kapitel om humanismen som helhet. Där en beskrivning på denna 

livsåskådning framkommer, då det finns olika sorters humanism. Renässanshumanism, 

upplysningshumanism och senare humanism. Religiös såväl som icke-religiös humanism.184 

Vidare inom detta avsnitt, kommer det även en beskrivning på sekulärhumanism, som även är 

en relevant aspekt för denna undersökning. Sekulärhumanisterna förklaras kort på följande 

sätt:  

Sekulär humanism eller som man också säger profan humanism representeras 

bland annat av förbundet Humanisterna (1999) med rötter i Human-etiska 

förbundet som bildades 1979.185  

Humanisternas idéprogram tas upp samt vilka frågor som är centrala inom denna aspekt, 

nämligen: ”Kultur och värderingar, där man framhåller att moral inte behöver ha sitt ursprung 

i religion och att förnuft och kunskap ska ligga till grund för moraliskt handlande.”186 Men 

även kortfattat om mänskliga rättigheter, vetenskaplig samt kritiskt tänkande, medicinsk 

utveckling och slutligen att ”All utbildning ska vara neutral och inte påverkas av någon 
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livsåskådning och religiösa friskolor ska inte ingå i det allmänna skolutbudet”.187 Detta avsnitt 

avslutas med frågor kopplat till humanismen. Faktafrågorna ser ut som följande ”Vad betyder 

ordet humanism? Vad skiljer den sekulära humanismen med den kristna?188  

I slutet av denna lärobok framkommer det ett väldigt kort avsnitt om religionsfilosofi samt 

religion och vetenskap i konflikt. Det förstnämnda kopplas återigen till Ingemar Hedenius, 

som beskrivs vara Sveriges mest kände religionskritiker ”som skakade om Sverige under 50-

talet”.189 Därefter kommer en beskrivning som avslutning på religionsfilosofernas frågor ”Är 

Gud bara en inbillning, en illusion? Kan vi med fysiken och biologin även förstå det 

religiösa?”190  

Lärobok åtta – En människa, TUSEN VÄRLDAR. Religionskunskap 1. Robert 

Tuveson  

Denna lärobok är skriven på 336 sidor varav sista sidorna är ordlistor. I 

innehållsförteckningen startar denna bok direkt på inledningskapitlet utan författarnas förord, 

som tar upp betydelsen av religioner, samt livsåskådningar och dess mening. Vid varje 

avslutat kapitel förekommer det fördjupnings och diskussionsfrågor, som läsaren kan ta del av 

som repetition av kapitlet. De relevanta begreppen för denna undersökning förekommer 

utspritt i lärobokens olika kapitel, men främst i inledningskapitlet samt kapitlet om ”Religion 

och vetenskap”. Vid varje påbörjat kapitel, förekommer det utdrag från läroplanen för 

gymnasieskolan, där fokus ligger på det centrala innehållet.  

I början av inledningskapitlet artikuleras det om ett tolkningsmönster inom bokens aspekter 

samt hur en förhåller sig till religionens källor. Alltså om hur en individ tolkar, påverkar 

personens identitet, världsbild eller dylikt. Sekularisering benämns för första gången inom 

detta kapitel med en beskrivning på vad detta begrepp innebär: 

De olika tolkningsmönstren kan vara en reaktion på modernisering samt 

sekularisering. Med sekularisering menar vi en process där religion tappar i 

inflytande på samhälls- och individnivå.191 

Sedan följer ett exempel på hur sekulariseringen påverkat religionskunskapen samt dess 

betydelse och hur detta ämne gått från kristendomskunskap till religionskunskap. 

Sekulariseringen i Sverige beskrivs på följande sätt:  
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Vi ska dock komma ihåg att sekularisering på samhällsnivå inte behöver 

motsvaras av en likartad utveckling på individnivå. Det finns de som menar att 

svenskar är lika religiösa som tidigare, men att det nu snarare är privatreligiositet 

än traditionella religionstolkningar som är förhärskade.192 

Privatreligiositet är alltså ett sätt att förhålla sig till religion, där personen formar sin tro utan 

att vara fast av traditionella tolkningar. I kapitlet etik och moral framkommer det en kort 

beskrivning på sekulärhumanism samt dess människosyn och värde. ”I den sekulära 

livsåskådningen humanismen är vårt okränkbara värde centralt.”193 Vidare förklaras 

humanismens uppkomst genom upplysningen samt renässansen. Denna livsåskådning 

beskrivs vidare på följande sätt:  

Humanister tycker att vi människor ska vara fria att utforma vårt liv som vi 

själva vill. Vårt arv och den miljö vi lever i ska inte begränsa vår frihet och 

integritet.194   

Inom avsnittet om humanismen tas även FN upp samt dess allmänna förklaring till 

människovärdet, dock inte uttryckligen kopplat till denna livsåskådning. Därefter förekommer 

inga relevanta aspekter för denna undersökning inom detta kapitel, utan det dyker vidare upp 

inom kapitlet om ”Religion och vetenskap”. Detta kapitel tar upp de tre olika 

förhållningssätten till teism: troende, agnostiker eller ateist. Det sistnämnda förklaras för 

första gången på följande sätt: ”Är du ateist är du helt säker på att det inte existerar några 

gudar.”195 Därefter inom rubriken ”Historisk bakgrund” förklaras Charles Darwins kritik mot 

gud och gudar, samt hur viktig naturvetenskapen är inom en sådan kritik. Karl Marx och 

Sigmund Freuds religionskritik tas även upp inom detta avsnitt kopplat till Darwins kritik, 

men för avgränsningens skull kommer denna kritik inte att repeteras. Längre fram i detta 

kapitel finns det ett konkret avsnitt med rubriken ”Religionskritik” som återigen artikulerar 

kring teodicéproblemet. Det beskrivs på följande sätt:  

En klassisk invändning mot teistisk tro är det så kallade teodicéproblemet. Det 

går ut på att det är ologiskt att hävda att det finns en Gud som är allsmäktig och 

god samtidigt som ondska existerar.196 

Sedan kommer ett argument på hur teister svarar med att Gud tillåter ondska på följande sätt: 

”Gud har gett oss en fri vilja. Tanken är att vi frivilligt ska kunna välja gud och det goda. Det 

är alltså vi människor som står bakom det moraliskt onda.”197 
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Detta kapitel avslutas som tidigare nämnts med ett par enkla frågor, som mer eller mindre ska 

vara som en repetition. Ett exempel på detta är: ”Vad är skillnaden mellan att vara troende 

agnostiker och ateist?”198 Sedan förekommer även reflektionsfrågor som lyder på följande 

sätt: ”Betraktar du dig själv som troende, agnostiker eller ateist? Hur har du kommit fram till 

detta ställningstagande?”199 Avslutningsvis förekommer en sista beskrivning på sekularism 

inom kapitlet om Islam, genom en jämförelse med islamism samt modernism. Författaren 

beskriver skillnaden mellan sekularism och modernism i jämförelse med islamism.  

Modernister och sekularister vill att lagarna ska stiftas av folkvalda politiker 

medan islamister vill ha sharialagstiftning där Gud ytterst är lagstiftaren, och där 

lagarna sedan tolkas av de religiösa funktionärerna.200 

7. Analys 
Denna analys är uppdelad i fyra olika teman, utifrån undersökningens resultat. Dessa teman 

lyder: 1. Ateism som marxism, existentialism? 2. Sekularitetsnorm i läroböckerna? 3. 

Religionsnorm i läroböckerna? 4. Läroböckernas diskussion och faktafrågor? Kopplade till 

relevanta begrepp.  Jag har analyserat det som kommit fram i undersökningens resultat, inom 

varje tema kommer jag att mer konkret ta upp det som är relevant för respektive tema. Citat 

kan komma att refereras till, men framförallt analyseras. Analysen har även kopplats till 

uppsatsens bakgrund samt teori för att mer konkret visa på olika resultat.   

7.1 Ateism som marxism, existentialism?  
Ateism beskrivs i dessa läroböcker som en icke religiös livsåskådning, som tar avstånd från 

en gudstro. Begreppet förekommer implicit inom beskrivningen av sekulära livsåskådningar, 

oftast genom en slags jämförelse med religiösa livsåskådningar.  

Ateism förekommer även i de kapitel i de olika läroböckerna som exempelvis tog upp 

livsåskådningar utan gud, sekulära livsåskådningar eller beskrivningen på hur samhället i 

Sverige ser ut m.m. Ateism förklaras också i de avsnitten om religionskritik, där detta begrepp 

fick ett bredare utrymme, då det oftast beskrivs i läroböckerna att sekulära livsåskådningar 

avvisar tanken på att gud finns. En annan aspekt som är värd att nämna är vart ateism inte 

nämns, i exempelvis läroböckernas sakregister. Detta syntes i lärobok tre, fyra och fem. Det 

leder oss till det som kan vara intressant i denna undersökning, nämligen hur lite utrymme 

                                                           
198 Ibid, sidan 92 
199 Ibid 
200 Ibid, sidan 188 



42 
 

ateism får i några av dessa läroböcker. Begreppet ateism fick endast ett eget avsnitt i en av 

åtta läroböcker. 

Religionskritik 

De olika läroböckerna tar upp hur religionskritik kan se ut genom olika filosofer eller 

argument. Däremot tar lärobok två upp specifika argument som enligt bokens författare 

brukar existera i en sådan religionskritik, dessa är: motsägelsefulla, frihetsberövande, 

konfliktskapande, könsdiskriminerande och sexuellt intoleranta. Dessa argument kan 

uppfattas som negativt laddade. Att religion kan vara motsägelsefulla för att de inte går hand i 

hand med naturvetenskapligt tänk, är ett sådant exempel, utan att argumentet är kopplat till en 

specifik person eller källa som intygar detta. Ett annat argument inom detta avsnitt var att 

religion är frihetsberövande. Detta argument motiverades genom en beskrivning på att en 

människa söker sig till religion för att det fattas något i ens liv, men även att religion berövar 

individens frihet, genom religionens tvång enligt lärobok två. Inom den könsdiskriminerande 

aspekten tas kvinnans position inom religionen upp som ett argument, samt diskrimineringen 

kring detta.  Vidare motiveras detta argument genom en förklaring på religionens 

heteronormativitet.  

Det som kan uppfattas som negativt i detta avsnitt är hur dessa argument formuleras i lärobok 

två, förvisso som kritik, men utan någon form av hänvisning till en viss person eller källa. En 

intressant aspekt inom detta avsnitt är hur språket formuleras i dessa argument. Läsaren får 

inget konkret exempel på hur någon annans religionskritik kan se ut eller en specifik 

livsåskådnings kritik. En annan aspekt som är värd att belysa är att läsaren får ingen chans att 

själv reflektera kring religionskritik, eller någon form av historik på hur det kan ha sett ut 

tidigare, genom olika perspektiv. Däremot följs detta avsnitt upp med en fråga till läsaren, hur 

en kan bemöta en sådan typ av kritik som nämnts i lärobok två.  

Även lärobok ett tar upp religionskritik, men på ett mer neutralt sätt i jämförelse med lärobok 

två. Ateismen och de olika religionerna beskrivs som lika snarare än olika. Skillnaden mellan 

dessa poängteras genom hur dessa livsåskådningar tolkar samt motiverar sina ståndpunkter, 

ett exempel på detta är:  

Problemen 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.201 
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Religionskritiken kan alltså förekomma på olika sätt i de andra läroböckerna. De två första 

läroböckerna tog upp hur en sådan kritik kan förekomma, genom att motiveras på två olika 

sätt. Ett annat exempel på hur en sådan kritik kan finnas i läroböckerna, är genom det 

klassiska exemplet – teodicéproblemet. Detta var ett genomgående exempel i läroböckerna 

fem till åtta på hur religionskritiken kan se ut, men även argumenteras om i de olika 

läroböckerna. Inom resterande läroböcker togs olika filosofers religionskritik upp, så som 

Richard Dawkin, Charles Darwin eller Sigmund Freud.  Det är även viktigt att poängtera att 

ateismen förekom implicit inom sådana sammanhang, snarare än explicit då religionskritiken 

oftast beskrivs som den ateistiska personens kritik mot gud, alltså – det var inte ateismen som 

var själva religionskritiken, utan den ateistiska personen. Icke religiositet är en grund inom 

religionskritikens ståndpunkter, därav dess relevans i denna analys.  En annan aspekt som kan 

ses komma ur ett analytiskt perspektiv är att religionskritiken inte bara utspelade sig som 

kritik, utan i lärobok fem poängteras olika typer av psykologiska invändningar mot religion.  

  

Marxism och existentialism 

En annan intressant aspekt som upptäcktes i denna undersökning var hur ateism allt för ofta 

kopplades ihop med marxism, som nödvändigtvis inte behövde vara en negativ benämning, 

men själva kopplingen existerade. Denna koppling märktes av i avsnittet om religionskritik i 

de åtta läroböckerna, men även inom de kapitel som benämner sekulära livsåskådningar.  

Anledningen till att marxism och existentialism poängterades i undersökningen, var på grund 

av att begreppet ateism förekom, eller att personen bakom de specifika perspektiven var ateist. 

Kopplingen med marxismen och även existentialismen benämndes i alla läroböcker förutom 

lärobok ett och fyra.  

 Existentialismen var även tungt kopplad till ateismen, då Jean-Pierre Sartre ansågs sig vara 

ateist och därav kopplingen. Marxismen var kopplat till grundaren Karl Marx. Det 

förstnämnda perspektivet beskrev hur viktig naturen är för människan, utan att vara skapad till 

guds avbild, samt att människan stod i centrum för detta perspektiv, i de flesta läroböckerna 

som undersöktes. Även marxismen tog upp människans värde, samt förutsättningar och 

framförallt människans skapande i de olika läroböckerna. Dessa perspektiv togs upp med 

motiveringen att de var livsåskådningar som inte var kopplade till gud, utan snarare hade en 

ateistisk grund. 

Marxismen beskrivs vara olikartad och kan skilja sig mellan de som vill göra revolution mot 

samhällets orättvisor med vapen, samt de som vill ändra samhället demokratiskt vilket kunde 
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läsas i lärobok tre exempelvis.202 Vidare beskrivs marxismen i lärobok två, tre, sex och sju 

samt åtta som en slags religionskritik. Där motiveringen för denna kritik blir bland annat att 

det industriella och kapitalistiska samhället, gör att individen vänder sig mot religion som 

tröst. I lärobok sex tas marxismen upp som en icke-religiös livsåskådning, och beskrivs vara 

som ett samhällsideal. En kamp mellan kapitalisterna samt proletärerna som utnyttjas. Mycket 

av informationen av marxismen kunde ge en känsla av föråldrande, då det var svårt som 

läsare att förstå hur ateismen idag, kan förklaras i marxismen då. 

 I lärobok sju benämndes marxismen i en mer negativ benämning, i avsnittet om hur en icke 

livsåskådningsneutral stat kan se ut. Där beskrivs olika länder kopplade till olika religioner. 

Ett exempel på detta är Iran och sharialagarna, men även dåvarande Sovjetunionen och 

marxismen. Marxismen beskrivs vara en grund för Sovjetunionens kommunistiska styre, där 

exempelvis olika kyrkor revs ned och ombildades till någonting annat. Marxismen benämns 

även här vara en ateistisk livsåskådning. Som jag tidigare nämnt, beskrivs inte marxismen 

samt existentialismen inom en negativ benämning i läroböckerna, utan i denna lärobok 

förklarades hur en religiös livsåskådning såväl som sekulär kan ha sina nackdelar när själva 

livsåskådningen styr en stat.  Dock är det är värt att nämna, när marxismen jämfördes med en 

annan trosåskådning, kan beskrivningen av marxism se negativ ut. Ett exempel på detta är ur 

lärobok två där en religiös livsåskådning jämfördes med en icke-religiös. Kristendom, med en 

bild på en färgglad ängel, liggandes på ett blått moln, samt Karl Marx själv i en svart och vit 

bild. Detta kan även förklaras och kopplas till uppsatsens bakgrund. 

I Det gudlösa folket tar religionshistorikern David Thurfjell upp religionsfilosofen Michael 

Martins definition av negativ samt positiv ateism. Det förstnämnda beskrivs som ett 

ställningstagande mot att inte tro på gud, och den positiva ateismen beskrivs som en tro på att 

det inte finns någon gud.203 Detta kan återfinnas i dessa läroböcker, när det kommer till 

beskrivningen av begreppet ateism. Ateismen förklaras genomgående i dessa läroböcker, som 

ett ställningstagande mot att inte tro på gud. En annan relevant aspekt som Thurfjell tar upp i 

denna bok, är även Karl Marx och marxismens religionskritik. Marx kritiserade religion att 

vara destruktivt för samhället och anledningen till att människor vände sig mot religion, var 

för att få bort lidandet som orsakats av det materialistiska samhället. Kristendomen i 

synnerhet var den religion som Marx kritiserade, då han ansåg att religionen bidrog till den 
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kapitalistiska ordningen.204Detta kan även vara en förklaring till varför författaren i lärobok 

två exempelvis valde att jämföra kristendomen med marxismen, eller hur de andra 

läroböckerna valt att ta upp marxismen som ett perspektiv, i de icke-religiösa 

livsåskådningarna kopplat till ateismen men även som religionskritik.  

En annan tänkvärd upptäckt har gjorts genom LIBRIS svenska boksamlingens databas. Där 

författarnas ålder till viss del kan kopplas till beskrivningen av marxism i läroböckerna. 

Genom LIBRIS databas, kan en söka på författaren, och därigenom få den specifika 

författarens ålder och på så sätt möjligen få en förklaring på varför ateism förknippas så hårt 

med marxism på detta sätt i läroböckerna. Det som är återkommande genom denna upptäckt 

var att de flesta författarna är födda mellan år 1946–1972, vilket kan tyda på att dessa 

författare kan ha någon form av erfarenhet av begreppet marxism kopplat till ateism, vilket 

även kan utspela sig i läroböckernas beskrivning av ateism.   

Givetvis känns informationen om marxismen befogad i sig som religionskritik i läroböckerna 

och även relevant, däremot kan denna information anses vara lite missledande gällande 

beskrivningen av dagens ateism.   

7.2 Sekularitetsnorm i läroböckerna? 
Grunden för detta tema är begreppen som poängterades i början av undersökningen: 

sekularism, sekulär, sekularisering, sekulära livsåskådningar samt humanism och 

sekulärhumanism. Det är genom dessa begrepp som undersökningen poängterat vissa citat. 

För att kunna se om det finns en norm av sekularisering, så måste en även se hur det 

artikuleras eller beskrivs om detta begrepp eller de relevanta begreppen i läroböckerna. 

Kittelmann Flensner talar om den sekularistiska diskursen, som förknippas med hur eleverna 

talar om religion i förhållande till ateism. Begreppet ateism betonades som någonting neutralt 

i klassrummet i förhållande till religion. Författaren betonar även hur lite det artikulerades 

eller problematiserades kring de icke-religiösa livsåskådningarna, i jämförelse med de 

religiösa.205  

Detta för oss till läroböckerna som har belysts i denna uppsats. Först och främst fanns det ett 

återkommande mönster i princip alla läroböcker. Nämligen själva dispositionen av var dessa 

begrepp återfanns. Läroböckerna inleddes med icke religiositet som inledningskapitel, samt 
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avslutades med detta i läroböckernas sista kapitel.  En annan intressant aspekt som är värd att 

belysa är att sekulariserings begreppet i läroböckerna även förekom i kapitlet om kristendom, 

eller i förhållande till kristendomen. Detta kan förklaras med att Sverige varit ett kristet land 

en gång i tiden och därav denna koppling. I två av läroböckerna kunde detta begrepp 

förekomma i ett kapitel om Islam samt Judendomen, genom ett kort stycke just om 

sekularisering.  

Inom detta tema kommer vissa citat att belysas ytterligare, för att mer konkret kunna visa på 

olika resultat i denna analys.  

Privatreligiositet och sekularisering  

När sekularisering eller en sekulär stat ska beskrivas, tas även privatreligiositeten upp. 

Lärobok ett tar upp religion som en privatsak i en egen rubrik. När förklaringen på religionens 

inflytande i samhället tas upp, beskrivs Sverige ha en extremposition i sekulära uppfattningar, 

samt vad som är individuellt och självförverkligande i jämförelse till religiösa samhällen. 

Författarna beskriver att religionen inte avtar, utan snarare utövas privat bortom religiösa 

institutioner.   

Lärobokens författare, belyser vidare att Sverige är det land i Norden som intar en 

extremposition med sekulära uppfattningar, samt betoningen av vad som är individuellt och 

självförverkligande. Författarna kopplar även till forskning när de beskriver religiösa samt 

sekulära samhällen på följande sätt:  

Forskning som mäter inställningen i livet utifrån olika livsstilsfaktorer har visat 

att det finns en kontrast mellan samhällen med en traditionell, religiös livsstil där 

beroendet av andra är nödvändig för att jag ska känna materiell och social 

trygghet, och sekulariserade välfärdssamhällen där individens lycka och 

självförverkligande står i centrum.206 

Det som är intressant är att detta citat är kopplat till forskning. Vilket stärker grunden för 

citatet.  Sekularisering i exempelvis denna bok talas inte om som något normalt, utan som 

något generellt eller i jämförelse med religion.  Även i de andra läroböckerna som exempelvis 

bok två, tas privatreligiositet upp. Sverige beskrivs som en sekulär stat som har varit kristet en 

gång i tiden, men denna ändring benämns som religiös snarare än sekulariserad. Detta 

påstående kopplas även ihop med forskning, vilket även här kan stärka påståendet.  

De nordiska länderna har länge varit vad religionsforskare kallar sekulariserade 

samhällen, samhällen där religion och samhälle är åtskilda. Samtidigt har 

                                                           
206 Björlin och Jämterud, Under samma himmel. Sidan 46 



47 
 

intresset för andlighet ökat. Den nya situationen gör att religionsforskarna talar 

mer om religiös förändring än om sekularisering.207 

När en sådan beskrivning av sekularisering förekommer, kan en inte tala om att en 

sekulariseringsnorm råder i läroböckerna, utan snarare tvärtom – en religionsnorm möjligtvis.  

När sekularisering beskrivs, så beskrivs det oftast i kontext till religion som tidigare nämnts i 

analysen. Återkommande i alla böcker som exempelvis lärobok två och tre men även fyra 

nämns det att intresset för religionsutövningen minskar. Religionens betydelse i sin helhet 

minskar både i samhället men kan även ske i det privata hemmet. Ett återkommande mönster i 

läroböckerna, är hur begreppet sekularisering kopplas i en slags jämförelse med kyrkan och 

dess kyrkliga lokaler i det svenska samhället. Det visar hur viktiga dessa lokaler är för oss 

människor, trots att man exempelvis inte är religiös. I vissa läroböcker betonas behovet av 

kyrkan, utan att detta behov kan kopplas till religiositet. Ett exempel på detta återfinns i 

lärobok tre på följande sätt:  

Det sägs ibland rent allmänt att kyrkan har spelat ut sin roll. Men kyrkans 

tjänster vill vi gärna ha genom livet. De flesta döper sina barn i kyrkan, låter 

konfirmera sig och får sin sista vila på kyrkogården. Jourhavande präst både per 

telefon och ”live” har mycket kontakt med människor som söker hjälp och tröst 

för ångest och andra problem. Gudstjänsterna av olika slag har också fler 

besökare än man vanligen tror. Kyrkan behövs fortfarande för många 

människor.208 

I samma lärobok förekommer ett annat citat, som beskriver det västerländska samhället, men 

även betoningen på privatreligiositeten, samt hur religion i offentligheten i vissa sammanhang 

kan ses som ett märkligt beteende. Det är värt att poängtera ordvalen i citatet här nedan, men 

även beskrivningen av privatreligiositetens betydelse för det västerländska, såväl som svenska 

samhället, kan ha en tänkvärd aspekt inom detta tema i analysen. 

För många i det västerländska samhället är religion något som bör hållas privat. 

Starka religiösa känslor och riter i offentliga sammanhang har därför skildrats 

som ett märkligt beteende209 

En annan aspekt som är värd att belysa inom detta tema, är hur det kan talas om en 

sekularisering i samband med religionens existens i samhället. I lärobok tre exempelvis, ses 

religion härstamma från andra länder, kulturer eller dylikt och lever kvar på grund av en 

invandring i Sverige. Detta är en intressant iakttagelse när det gäller hur just denna lärobok 

beskriver privatreligiositet i Sverige, genom att beskriva den på följande sätt: 

 Religionen har till exempel inte längre någonting med staten att göra. Den är en 

privatsak. Svenska kyrkan är ingen statskyrka, utan en kyrka bland många andra 
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(fast den är fortfarande klart störst). Andra religioner som buddhism och islam 

tillåts verka fritt och växer på grund av bland annat invandring av människor från 

andra länder och andra kulturer.210 

En annan relevant iakttagelse som har gjorts är hur vissa böcker benämner tron på Gud 

eller gudar. Att tro på något högre än sig själv benämns som en tro på en högre makt 

eller någon ”övernaturlig verklighet”211. Detta kan man exempelvis se i lärobok tre och 

fyra. Sammanfattningsvis beskrivs sekularisering som en reaktion på det religiösa 

samhället som en gång varit i Sverige. Detta är återkommande i de åtta läroböckerna. 

Genom denna reaktion har även en aspekt på privatreligiositet framkommit, där religion 

talas om, som något som bör utövas i det privata hemmet snarare än offentligt. 

Sekulariserings begreppet kopplas ofta starkt till Sverige i dessa läroböcker då det anses 

vara ett sekulariserat land i böckerna.  Detta begrepp kopplas även tydligt med 

vetenskapens framväxt i samhället. Vetenskapen blir ytterst relevant för sekulariserings-

begreppet samt sekulära livsåskådningarna, i de olika läroböckerna. Ett exempel på 

detta kan tas ifrån lärobok två, där det ges en förklaring först på att vetenskapen har 

medfört en alltmer sekulariserad världsbild, vilket även stärkt icke-religiositeten i landet 

genom följande citat:  

Vetenskapen och tekniken har för många människor skapat en känsla av att 

människan själv behärskar världen. Det har i sin tur gjort att behovet av religion 

och religiösa förklaringar generellt har minskat. För många har det också medfört 

en föreställning om att Gud inte alls existerar. Vetenskapen har gjort 

världsbilden mer sekulariserad.212 

I alla läroböcker förutom lärobok fem, är vetenskapen relevant för beskrivningen av 

sekulariserings begreppet.  

Sekulär och sekulärhumanism 

Genom en beskrivning av vad sekularisering innebär, tas även begreppet sekulär upp. 

Beskrivningen av detta begrepp är generellt, då läroböckerna verkar vara överens om att 

begreppet sekulär innebär världsligt, motsatsen till andligt, samt bortom den religiösa sfären. 

Detta finns genomgående i alla åtta läroböcker där den vanligaste begreppsbeskrivningen ser 

ut som följande: ”Sekulär= världslig, i motsats till andlig, kyrklig”213. Ateism kan även 

kopplas till begreppet sekulär, i exempelvis lärobok ett: ”Man kan utgå ifrån att människor 
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med sekulär livstolkning besvarar frågan om det finns en gud att de är antingen ateister eller 

agnostiker”214 

När det kommer till begreppet sekulär, kopplas det även ihop med sekulära livsåskådningar, 

så som sekulärhumanism. Detta exempel går att finna i lärobok fyra, där icke-religiositet 

benämns som sekulära livsåskådningar istället, och detta betonas även i beskrivningen av 

sekulärhumanisterna och dess livsåskådning exempelvis. Det intressanta inom beskrivningen 

av sekulärhumanisterna är att det går under humanisternas livsåskådningsbeskrivning. Detta 

kan vara något rörigt, i avsnittet som beskriver sekulärhumanismen, då humanisterna inte är 

detsamma som sekulärhumanisterna. Humanisterna kan ha flera olika perspektiv, religiösa 

såväl som icke religiösa. En annan aspekt som bör belysas inom detta tema, är hur icke 

religiösa livsåskådningar ofta kopplas till marxism och existentialism snarare än till 

sekulärhumanism, som tidigare nämnts i analysen. Detta betyder inte att en koppling till 

sekulärhumanism inte existerar i läroböckerna, utan att denna koppling snarare inte synts till 

lika ofta som de andra perspektiven. I lärobok fem beskrivs humanism i en enda mening i 

slutet av lärobokens kapitel om ”Mening utan religion”. Detta kan även tala för hur lite plats 

denna livsåskådning kan få inom icke religiösa avsnitt, kopplat till begreppet ateism. Detta 

förutsätter då att författaren beskriver humanism som en icke religiös livsåskådning. Det kan 

även argumenteras för varför en tydlig beskrivning av humanism och sekulärhumanism är 

viktig i dessa läroböcker, kopplat till de icke religiösa livsåskådningarna.  

När beskrivningen på sekulärhumanismen kommer upp kopplas den till humanisternas 

historia, i de läroböcker som tar upp humanismen eller sekulärhumanismen.  

Sekulärhumanisternas människosyn poängteras oftast i beskrivningen av denna livsåskådning. 

Att denna livsåskådning är ateistisk förekommer inte som en beskrivning, utan är mer 

underförstått i detta avsnitt, när sekulärhumanismen beskrivs vara en livsåskådning utan Gud. 

I lärobok sex och åtta kopplas sekulärhumanismens människosyn ihop med FN:s syn på 

mänskliga rättigheter. I dessa två läroböcker talar författarna för FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna och deklarationen kan sägas representera humanisternas etik, vilket i 

sig kan stämma, men då kan det även finnas olika religiösa livsåskådningar som kan hävda 

det samma. Däremot är det värt att nämna att ingen religiös livsåskådning blev kopplad till 

FN på detta sätt. En annan aspekt som är värd att nämna är att sekularisering och begreppet 

sekulär, beskrivs väldigt konkret och kort i dessa åtta läroböcker, men dispositionen är den 
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samma, det vill säga att dessa begrepp ska inledas i läroböckerna, men även avslutas i dessa 

böcker.  

7.3 Religionsnorm?  
Detta tema uppkom under undersökningens gång. Då vissa aspekter kunde luta mot en 

religionsnorm i läroböckerna, snarare än en sekularitetsnorm. Men med detta sagt, betyder det 

inte att det behöver vara en religionsnorm. I lärobok tre beskrivs det hur Guds existens inte 

går att bevisa, i jämförelse med vetenskapen, som ska gå att bevisa genom olika experiment. 

Bokens författare poängterar även att de flesta människorna tror på någonting högre, snarare 

än att inte tro på någonting alls, det beskrivs genom detta citat som följer: 

Tro däremot grundar sig inte på experiment. Det går inte att bevisa att Gud finns 

eller inte finns. Ändå tror de flesta människorna idag på någon form av högre 

makt. Icke troende (ateister) menar att detta beror på att vi behöver tröst. Vi vill 

så gärna tro att det finns något högre och ett liv efter döden.215 

Vidare i undersökningen återkommer det citat som kan vara relevanta inom detta tema i 

läroböckerna. Religion lyfts fram och beskrivs göra människor lyckliga, genom att förklara 

förutsättningarna med att finna mening i livet, genom exempelvis tröst, lycka eller dylikt. När 

läroböckerna tar upp religion i jämförelse med icke religiösa livsåskådningar exempelvis, får 

det religiösa perspektivet ett större utrymme än vad det sistnämnda får. Ett annat citat som 

kan visa på en viss rådande religionsnorm kan återfinnas i lärobok fem: 

Har människor med religiös tro bättre förutsättningar att finna mening i livet än 

andra människor? Ett svar är att det finns studier som ger visst stöd för tanken att 

människor som har religiös tro i allmänhet kan uppleva en särskilt hög grad av 

mening och lycka.216 

Det intressanta inom detta tema är hur religionen betonas i denna lärobok, men även 

utrymmet som denna aspekt får genom språket och ordvalen i dessa citat som har markerats. 

Det är genom att titta på läroböckernas utrymme av diverse begrepp samt avsnitt så kan en 

upplysa, men även kunna dra slutsatser, om det kan råda en sådan norm eller om denna norm 

endast berör en specifik bok för närvarande. En annan aspekt som är värd att belysa i denna 

analys är rubrikerna i läroböckerna, trots att undersökningen inte konkret fokuserat på detta. 

Ett exempel som är relevant för detta tema, återfinns i lärobok fem i avsnittet där 

religionskritiken betonas. ”Gud och den onda” lyder rubriken, där ett religiöst perspektiv ska 

ta ställning mot teodicéproblemet i lärobokens avsnitt om religionskritik. Detta perspektiv 

avslutas med en djupare fråga, som framkommer på följande sätt: 
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Gud och den onda. Hur tänker du om frågan om Gud och den onda? Visar 

lidandet i världen att en tro på en god Gud inte kan vara sann? Hur kan tänker 

du, en religiöst troende person fundera kring fråga om Gud och det onda.217 

Det som kan kännetecknas som en religionsnorm i denna aspekt, är hur just denna fråga ställs 

till läsaren. Gud och den onda, i rubriken, kan bli något missledande men framförallt 

ifrågasättande. Vem anses den onda vara? I och med att Gud står med i denna rubrik, så kan 

Gud antas vara den goda inom detta sammanhang. Det är även viktigt att belysa att just detta 

tema bör ses som en upptäckt, snarare än en fråga i uppsatsen, och därav temats omfång.  

7.4 Läroböckernas diskussion och faktafrågor? Kopplade till 

relevanta begrepp. 
Läroböckernas frågor har blivit en relevant aspekt när det kommer till uppsatsens 

undersökning och frågeställning. Kittelmann Flensner talar om hur olika ordval bildar en 

uppfattning av den sekulära diskursen. Genom att titta på hur en fråga har formulerats, men 

även vilket ordspråk som används, skulle en kunna se om vissa frågor är vinklade. För 

avgränsningens skull kommer jag inte kunna ta upp alla frågor som tagits upp i 

undersökningen, men däremot kommer ett par frågor lyftas fram inom detta tema. Detta 

betyder att frågorna kommer att citeras för att visa på olika poänger.  

Inom lärobok två, tas generella frågor såväl som fördjupningsfrågor upp kopplade till det 

berörda avsnittet. De generella frågorna handlar mer om läsaren själv samt hur en förhåller sig 

till något mer konkret, kopplat till avsnittet. Det förekommer även enkla faktafrågor kopplade 

till det relevanta kapitlet. Fördjupningsfrågorna är kopplade till det berörda avsnittet som 

kräver ett mer djupare svar. En fråga som är värd att belysa inom detta tema är ur lärobok två, 

avsnittet om sekularisering. ”Hur tycker du att sekulariseringen märks i det svenska samhället 

och bland människor i allmänhet?”218  

Genom detta citat får en uppfattning om att det redan antagits, att det råder en sekularisering i 

Sverige, där läsaren bör kunna besvara frågan, hur denna sekularisering märks av i det 

svenska samhället. Givetvis känns denna fråga befogad i sig, kopplad till sekulariserings 

avsnittet i denna lärobok. Däremot ger denna fråga inget utrymme för eleven eller läsaren i 

detta läge, att själv tänka, om det kan finnas en sekularisering, samt på vilket sätt denna 

sekularisering är befintlig på, såväl som inte existerande i det rådande samhället. Detta är ett 
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exempel på hur en fråga i sig kan vara på något sätt vinklad i det specifika kapitlet, utan att 

kapitlet behöver vara vinklat eller problematiskt.  

En annan fråga som är värd att belysa inom detta tema, framkommer i lärobok fem, där frågan 

inte verkar vara vinklad, utan däremot endast själva rubriken:  

 Religion som snuttefilt?  

Vad tänker du om teorierna om att religion har uppkommit som svar på 

människor behovs av tröst och trygghet i en farlig värld? Försök finna egna 

exempel på att det kan vara så eller på att det inte är så219 

 ”Religion som snuttefilt” är en ytterst intressant rubrik, som kan visa på en vinklad sida av 

sekularitet, men även icke religiösa livsåskådningar, i jämförelse med religiösa. Det är värt att 

nämna att varken sekulariserings begreppet eller icke-religiösa livsåskådningar poängterades 

mer, eller lyftes fram på ett ”bättre” sätt, utan det är endast intressant att kunna belysa, hur en 

rubrik kan mer eller mindre se vinklad ut mot en annan livsåskådnings fördel. En fråga med 

en sådan rubrik, vars lärobokens syfte kan vara att kunna locka fram ett mer konkret, samt 

specifikt svar från läsaren. I lärobok två framkommer det även där en fråga med en rubrik som 

kan anses vara vinklad: ”Här hör inte religion hemma!”220 Frågan beskriver religionsfriheten, 

i det sekulariserade samhället, samt hur långt den kan komma att sträcka sig. Läsaren ska 

besvara frågan genom att förklara i vilket sammanhang religion inte hör hemma, kopplat till 

bland annat klädedräkter och symboler. 

Sedan är det även värt att nämna olika diskussions eller fördjupningsfrågor som inte 

upplevdes som vinklade på något sätt, utan snarare endast strikt kopplade till det relevanta 

kapitlet. Exempelvis: talar läroboken om en religiös livsåskådning kan frågan vara strikt ställd 

som en religiös fråga, handlar avsnittet om religionskritik och vetenskap, kan frågan vara 

strikt kopplad till detta avsnitt. Ett exempel på det sistnämnda kan se ut på följande sett som 

återfinns i lärobok sju: ”Är Gud bara en inbillning, en illusion? Kan vi med fysiken och 

biologin även förstå det religiösa?”221 Detta kan se ut som en vinklad fråga, men även som en 

fråga som är strikt kopplad till avsnittet, för att i sin tur kunna skapa en reaktion eller 

fördjupning i det berörda avsnittet. Ett annat mönster som bör belysas i denna del av analysen, 

är att dessa strikta eller vinklade frågorna förekom alltid i slutet av varje kapitel, inte 

genomgående i kapitlets gång.  
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Sedan finns det även frågor i läroböckerna som inte är vinklade på något sätt, utan endast 

snarare öppna för ett öppet svar samt diskussion, där läsaren själv får dra egna slutsatser efter 

att en läst färdigt om det specifika kapitlet. Ett slutligt exempel på detta återfinns i lärobok 

sju, där författaren poängterar livsåskådningarnas goda syften, ateistiska såväl som religiösa, 

men att ibland trots det goda syftet, spårar det ur. ”Både den ateistiska som den religiösa 

ambitionen är människors väl. Varför spårar goda syften ibland ur?”222 Det som kan lyftas 

fram som en tänkvärd aspekt, när en sådan fråga ställs är att denna fråga engagerar, religiösa 

såväl som icke religiösa, genom frågans öppenhet. Att läsaren faktiskt skulle kunna besvara 

frågan som ställs, utan att känna att denna aspekt är vinklad på något sätt. En sådan öppen 

fråga lyfter fram livsåskådningarnas likheter - trots att de har goda syften, så kan det spåra ur 

oavsett riktning. 

8. Resultatredovisning  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka skildringen av begreppet ateism främst. 

Därefter se på om det existerar en rådande sekularitetsnorm i de berörda läroböckerna. 

Resultatet av denna undersökning ligger i analysens fyra olika teman, nämligen: Ateism som 

marxism, existentialism? Sekularitetsnorm i läroböckerna? Religionsnorm i läroböckerna? 

Men även läroböckernas diskussion och faktafrågor.  

I det första temat behandlas begreppet ateism och dess lilla utrymme. Detta kan tyda på en 

sekularitetsnorm kopplat till Kittelmann Flensners teori. Där hon beskriver hur icke 

religiositet, i synnerhet ateism inte diskuteras på samma sätt eller i samma grad som religion 

diskuteras i klassrummet, och därigenom beskrivs som neutralt i förhållande till religion. 

Samtidigt är det värt att poängtera läroböckernas förord, där författarnas syfte med böckerna 

tas upp. Oftast beskrivs syftet med läroböckerna vara att öka elevers kunskaper och förståelser 

för människor med olika religioner och livsåskådningar. Just öka förståelsen för andra kan 

tyda på en sekularitetsnorm, men behöver nödvändigtvis inte göra det, med hänsyn till vad 

läroplanen säger om vad som ska tas upp i religionsundervisningen. Genom förordets 

beskrivning får man en förklaring på att vissa av läroböckerna endast är reviderade och inte 

helt omgjorda för religionskunskapens ämnesplan för gymnasieskolan. Vilket även kan 

förklara ateismens utrymme i böckerna utan att det kopplas till en rådande sekularitetsnorm. 

Ateismen benämns ibland som underförstått i exempelvis ”sekulära livsåskådningar” eller 

                                                           
222 Ring, Religion och andra livsåskådningar, sidan 34 
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inom avsnittet av religionskritik, vilket känns befogat i sig kopplat till denna uppsats 

bakgrund.  

Oftast kopplades religionskritiken med existentialismen eller marxismens grunder, men i 

lärobok två exempelvis, förekom specifika argument som kritik mot religion. Dessa argument 

var inte kopplade till någon specifik person, eller livsåskådning. Vilket gör att jag som läsare 

kan få känslan av att detta är författarens kritik mot religion snarare än sekulära 

livsåskådningarnas, eller ateismens. En sådan typ av beskrivning på religionskritik kan ses 

som normativ. Samtidigt är det värt att poängtera att religionskritik, ska komma fram som 

kritik förvisso, men att beskrivningen av själva kritiken kan skilja sig åt i läroböckerna. 

Ateismen är kopplad till en religionskritisk historia, vilket även gör att detta avsnitt är befogat 

inom beskrivningen av ateism. Ett annat mer konkret resultat är att begreppet ateism ofta 

kopplas till marxismen, inte nödvändigtvis inom en negativ benämning, men själva 

kopplingen existerade. Den negativa benämningen existerade endast när marxismen skulle 

jämföras med en annan religion oftast med kristendomen, eller när marxismen kopplades till 

krig och kommunism.  

En förklaring till varför ateism kopplas med marxism, kan också beskrivas genom LIBRIS 

svenska boksamlingens databas. Där författarnas ålder till viss del kan kopplas till 

beskrivningen av marxism i läroböckerna. Det som är återkommande genom denna aspekt är 

att de flesta författarna är födda mellan år 1946–1972, vilket kan tyda på att dessa författare 

kan ha någon form av erfarenhet av begreppet marxism som möjligtvis associerat sig med 

ateism. Detta kan även tydliggöra varför ateism ofta kopplas till marxism i dessa läroböcker.  

Givetvis känns informationen om marxismen befogad i sig som religionskritik i läroböckerna 

och även lärorikt, men däremot anser jag inte att perspektivet marxismen kännetecknar 

begreppet ateism rättvist idag, i de åtta böcker som har blivit undersökta. Marxismen samt 

existentialismen poängterades även som sekulära livsåskådningar i läroböckerna, tillsammans 

med exempelvis sekulärhumanismen. Ibland hade marxismen samt existentialismen ett 

bredare utrymme än vad beskrivningen av sekulärhumanisterna hade i läroböckerna. En annan 

aspekt som är värd att belysa är hur begreppet ateism inte förklarades i sin egen rätt. Utan 

endast i en lärobok av åtta fick ateismen ett eget avsnitt som inte bara var kopplat till 

religionskritik. Att ateismen kopplas till marxismen har även beskrivits i denna uppsats 

tidigare forskning, vilket kan tala för ett liknande resultat i denna uppsats. I analysens andra 

tema, sekularitetsnorm i läroböckerna? Kommer en analys på hur sekulariseringen benämns 

samt om det råder en sekularitetsnorm. Svaret på denna fråga blir både ja och nej.  
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Återkommande i alla böcker nämns det att intresset för religionsutövningen minskar. 

Religionens betydelse i sin helhet minskar i samhället men kan dock ske i det privata hemmet. 

Läroböckernas disposition talar för en sådan norm, då de specifika böckerna inleddes med ett 

kapitel om icke religiositet samt avslutades med ett kapitel om detta. Även kopplat till 

Kittelmann Flensners teori, kan en tala om en sådan norm. Kittelmann Flensner betonar olika 

aspekter i den sekularistiska diskursen, samt vilket utrymme den privata religiositeten fick 

inom denna diskurs. Religion ska utövas i det privata hemmet individuellt och inte synligt i 

samhället. Denna koppling syns även till i teorin. Kittelmann Flensner belyser även hur olika 

ordval samt artikuleringar kan stärka den sekularistiska diskursen, detta kan uppmärksammas 

inom vissa sammanhang inom detta tema. Ett exempel på detta är beskrivningen av 

religioners olika riter, samt att detta kan anses vara som ett ”märkligt” beteende. Just ordet 

märkligt blir ett intressant ordval inom detta tema som även kan tala för en sekularitetsnorm. 

Detta behöver inte betyda att det råder en sekularitetsnorm i läroböckerna, utan endast att en 

sekularitetsnorm kan existera inom vissa avsnitt eller kontexter i dessa böcker.  

Som tidigare nämnts i resultatet, förklaras sekulärhumanism som en sekulär livsåskådning, 

tillsammans med exempelvis marxism och existentialism. Det intressanta här är att 

sekulärhumanismen går under humanisternas livsåskådningsbeskrivning, vilket kan se rörigt 

ut om inte missledande för läsaren, då humanism som även kan vara religiöst, inte är 

detsamma som sekulärhumanism, som endast är icke religiöst. Sekularisering kopplas tydligt 

till vetenskapens framväxt i samhället, där vetenskapen blir ytterst relevant för beskrivningen 

av sekularisering. Detta kan vara en tänkvärd aspekt, när det kommer till beskrivningen av 

sekularisering samt jämförelsevis med religiositet. Inom detta tema förekom även en analys 

som indikerade motsatsen, att det snarare existerar en religionsnorm. Ett exempel som stärker 

det påståendet återfinns i lärobok två som talar om en religiös förändring snarare än en 

rådande sekularisering: 

De nordiska länderna har länge varit vad religionsforskare kallar sekulariserade 

samhällen, samhällen där religion och samhälle är åtskilda. Samtidigt har 

intresset för andlighet ökat. Den nya situationen gör att religionsforskarna talar 

mer om religiös förändring än om sekularisering.223 

När en sådan beskrivning av sekularisering förekommer kan en inte tala om att en 

sekulariseringsnorm råder i läroböckerna eller den specifika boken, utan snarare tvärtom – en 

religionsnorm möjligtvis. Vidare inom detta analytiska tema beskrivs religion göra människor 

lyckliga, genom att hjälpa individen med att finna meningen med livet. Det intressanta inom 
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detta tema är hur religionen betonas i de olika läroböckerna, och även utrymmet som denna 

aspekt får genom språket och ordvalen i dessa citat som har markerats. Det är även relevant 

att poängtera läroböckernas utrymme av diverse begrepp och specifika avsnitt, som tidigare 

nämnts kan mer konkret poängtera om det råder en sådan norm, samt om denna norm gäller 

alla läroböcker eller endast en specifik bok eller avsnitt.  Detta tema var en upptäckt som inte 

var kopplat till uppsatsens frågeställningar, och därav temats disposition, däremot är detta 

tema ett resultat av undersökningen. I det sista temat behandlas läroböckernas diskussions 

samt faktafrågor, för att kunna se på om vissa frågor är vinklade på något sätt. Resultatet av 

detta tema är att frågorna i sig var befogade, ibland strikta och med detta menas bara att 

frågorna ställdes på ett specifikt sätt, för att kunna få ut ett mer specifikt svar av läsaren. I 

vissa fall var rubriken för frågan vinklad, snarare än själva frågan. Detta behöver inte betyda 

att frågorna i läroböckerna är det. Ett annat mönster för detta tema, är att frågorna som kan ses 

som strikta eller ”vinklade”, alltid förekom i slutet av läroböckernas avsnitt eller kapitel. Att 

frågorna formulerades på de sättet kan vara för att skapa en reaktion från läsaren och på så sätt 

få fram en reflektion eller analys av det berörda kapitlet. Sammanfattningsvis är ateism ofta 

kopplad till en religionskritisk historia, en historia som även existerade inom Kittelmann 

Flensners sekulära diskurs. Att vara religiös var svårförenligt med att vara individuell. Det 

sistnämnda kunde markeras framförallt inom avsnitten om religionskritik, samt 

religionskritiska argument kopplat till marxismens och även existentialismens religionskritik, 

med betoning på just individen. Religionskritiken kopplas även starkt till vetenskapens 

framväxt, och med vad som går att bevisa inom denna aspekt. Kittelmann Flensners sekulära 

diskurs med fokus på olika typer av åsikter, markeras inte så tydligt inom läroböckernas 

beskrivning, och skildring av ateism. Utan denna aspekt betonas mer inom hur olika begrepp 

beskrivs i läroböckerna, genom exempelvis hur diskussion samt faktafrågorna formulerandes 

eller rubriken till den specifika frågan. 

9.  Slutsats 

Sammanfattningsvis besvaras uppsatsens frågor inom analysens del. Däremot är inte denna 

uppsats till för att kritisera läroböckernas författare utan endast att se på hur begreppet ateism 

skildras i böckerna, samt om det ligger en sekularitetsnorm bakom denna skildring i 

läroböckerna, och på vilket sätt i sådana fall. Ateismen får alltför lite utrymme i dagens 

läroböcker. Vad detta kan bero på kan inte specifikt besvaras inom denna uppsats, utan 

faktorerna kan vara många. Antingen är läroböckerna endast reviderade och inte helt 

omgjorda, vilket även kan förklara begreppets utrymme samt disposition, eller så ligger fokus 
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på religion främst i dessa läroböcker, vilket kan tyda på en religionsnorm i böckerna. Det 

intressanta här är hur lite utrymme ateism får i dessa läroböcker, samtidigt som Kittelmann 

Flensner betonar den sekularistiska diskursen i klassrummet i hennes avhandling. Samtidigt 

som Sverige beskrivs vara ett av världens mest sekulariserade länder, så korresponderar inte 

denna verklighet med läroböckerna. Madelene Bergström har gjort en studie av läroböcker 

som används i religionsundervisningen från 1960-talet fram till idag, där hon också fått fram 

att ateismen har ett mindre utrymme idag i jämförelse med tidigare. Bergström tar även upp i 

sin studie, att begreppet ateism får ett allt mindre utrymme i läroböcker för gymnasieskolan. 

Ateism är mer underförstått i beskrivningen av existentialism eller marxism, utan att det får 

ett eget avsnitt. I vissa läroböcker förekom begreppet inte alls i läroböckernas sakregister, 

vilket även kan tala för denna problematik. När det kommer till en rådande sekularitetsnorm i 

de åtta läroböckerna är svaret på denna fråga både ja och nej som tidigare nämnts i 

resultatdelen. I vissa fall råder det en sekularitetsnorm snarare än religionsnorm i de åtta 

läroböckerna.  

Jag anser att en utförligare men även bredare beskrivning av ateism bör finnas med i 

läroböckerna, och detta ska vara i enlighet med religionskunskapens ämnesplan för 

gymnasieskolan, som dessa läroböcker ska vara reviderade till, just för att spegla det samhälle 

vi lever i idag. Kittelmann Flensner menar att vi lever i ett pluralistiskt samhälle, där 

mångfald och olika värderingar existerar. Detta kan även förklara varför dessa olika 

värderingar samt åsikter bör korrespondera med läroböckerna samt verkligheten vi lever i. En 

annan tänkvärd aspekt är att kursen heter religionskunskap i gymnasieskolan, vilket även 

lyfter fram dess fokus på religion. Detta kan även vara en anledning till varför ateism får så 

lite utrymme i läroböcker, då det begreppet står för en icke religiös trosåskådning. Samtidigt 

handlar det inte bara om ateismens utrymme, utan själva beskrivningen av begreppet. Ibland 

beskrevs ateismen inom avsnittet om religionskritik, marxism etc., implicit snarare än explicit 

och ibland inte alls. Ämnet för denna uppsats är även mindre utforskat i jämförelsevis med 

andra ämnen, vilket även belyser dess poäng samt relevans i dagens religionsundervisning.  
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