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1. Inledning 
 

Sverige beskrivs som ett av världens mest sekulariserade länder, men trots detta betraktas 

svenskarna som grupp inneha en hög lojalitet gentemot religiösa institutioner. Svenskarna 

beskrivs även inneha en låg nivå av regelbunden religiös praktik, men både en stark 

individualistisk och andligt orienterad livsåskådning. I boken Det gudlösa folket skriven av 

religionshistorikern David Thurfjell beskriver han att svenskarna dessutom uttrycker en skeptisk 

och religionskritisk attityd gentemot religion. Trots detta intar många en trosmässig hållning som 

kan beskrivas som ambivalent. Det uttrycks av majoriteteten inte en uttalad ateism, utan snarare 

en uttalad personlig tro där svenskarna uttrycker att de tror på ’något’. Samtidigt är ett stort antal 

av svenskar, uppskattningsvis 79 %, medlemmar i religiösa samfund. Denna paradox gör frågan 

om sekulariseringen i Sverige komplicerad.1  

Undervisningen i den svenska skolan, som den kommer till uttryck i skolans värdegrund, ’’ska 

vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet’’2, vilket belyser ett icke-konfessionellt 

förhållningssätt. I läroplanen under ämnets syfte för religionsunskapen står det följande: 

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika 

¨tolkningar när det gäller dessa.”’3 Det uttrycks alltså att begreppet ”livsåskådningar” ska 

behandlas i religionskunskapen, men det står inte specifikt om dessa ska vara sekulära eller 

ateistiska, vilket lämnar det lite öppet för lärarna att tolka. 

I en debattartikel publicerad i tidningen Dagen den 17 november 2016 med rubriken ”Ateism är 

också en tro, en livsåskådning” skriver den tidigare biträdande rektorn Lennart Holmblom att 

                                                           
1 David Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen. Molin & Sorgenfrei,2015. Sidan 28-29 

2 Skolverket,Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Sidan 5, 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2

Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 [Hämtad 2018-04-16] 

3 Skolverket,Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Sidan 137, 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2

Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 [Hämtad 2018-05-12] 
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religionskunskap borde ersättas med livskådningskunskap. Holmblom argumenterar för att 

naturalismen/ateismen borde avhandlas i religionskunskapsundervisningen då den har fått 

samma betydelse för världsuppfattningen som kristendomen hade innan upplysningen. Vidare 

skriver han att den neutralistiska/ateistiska livsåskådningen borde behandlas i samma 

utsträckning som andra livsåskådningar.4 

Karin Kittelmann Flensner har i sin avhandling Religious Education in Contemporary Pluralistic 

Sweden ( undersökt hur religionskunskapsämnet konstrueras i klassrummet där hon har tittat på 

vilka diskurser om religion, religioner och livsåskådningar som präglar 

religionskunskapsundervisningen. Resultatet visar bland annat på att en sekularistisk diskurs är 

framträdande där ateismen är en norm.5 

Utifrån detta och som blivande religionskunskapslärare finner jag det relevant att undersöka hur 

religionskunskapslärare förhåller sig till begreppen ateism och sekulära livåskådningar. Jag är 

särskild intresserad av huruvida dessa begrepp behandlas i religionskunskapsundervisiningen, 

och i sådana fall på vilket sätt och i vilken utsträckning. Behandlas och diskuteras ateismen i 

religionskunskapsundervisningen eller diskuteras den inte alls, då ateismen enligt Kittelmann 

Flensner beskrivs vara en norm i religionsklassrummet?  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att analysera hur religionskunskapslärare förhåller sig till och 

resonerar kring ateism och sekulära livsåskådningar i sin undervisning. 

 

Utifrån syftet ska följande frågeställningar besvaras:   

• Hur förstår religionskunskapslärarna begreppen ateism och sekulära livsåskådningar? 

• Hur ser lärarna på betydelsen av att undervisa om ateism och sekulära livsåskådningar? 

• Vilken plats får ateism och sekulära livsåskådningar i religionskunskapsundervisningen 

enligt religionskunskapslärarna och vad är deras motivering?  

                                                           
4 Lennart Holmbom, Ateism är också en tro en livsåskådning, http://www.dagen.se/debatt/ateism-ar-ocksa-en-tro-en-

livsaskadning-1.805765 [Hämtad 2018-04-16] 

5 Karin Kittelmann Flensner. Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Göteborgs Universitet, 2015, Sidan 285 
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2. Bakgrund 
 

David Thurfjell, religionsvetare vid Södertörns högskola, har i sin bok Det gudlösa folket. De 

postkristna svenskarna och religionen (2015) skrivit om postkristna svenskars attityder och 

tankar om religion. Med postkristna svenskar menar Thurfjell den grupp av svenskar som lever 

liv som genomsyras av religiösa praktiker, men som inte känner sig hemma i beteckningar som 

”kristen” och ”religiös”.6 Författaren har i sin bok utgått från att försöka besvara frågan varför de 

postkristna sekulära svenskarna tänker som de gör när det kommer till religion.  

Inledningsvis i kapitlet ”Arvet från upplysningen: Den sekulära religionskritikens historia” under 

underrubriken ”Ateismens och den sekulära religionskritikens historia” skriver Thurfjell att 

ateism och ateist är breda begrepp, där begreppet ateist i allmänhet syftar till en person som inte 

tror på någon gud och som dessutom har gjort ställningstagandet att inte göra detta. Vidare 

skriver författaren att en ateist inte nödvändigtvis behöver vara en person som har gjort ett 

ställningstagande till att inte tro på någon gud, utan att begreppet även kan innefatta en person 

som helt enkelt inte har någon gudstro. Thurfjell hänvisar till religionsfilosofen Michael Martin 

som belyser att det finns en åtskillnad mellan vad som kallas för negativ ateism och positiv 

ateism. Negativ ateism syftar till ”att inte tro på en gud”, medan positiv ateism avser definitionen 

”tron att det inte finns någon gud”.7 

I vardagliga diskussioner förekommer det att kategorierna ateist och religiös ställs som varandras 

motsatser. Detta menar Thurfjell är problematiskt, då religion inte entydigt kan likställas med 

teism, eftersom det finns olika politiska, filosofiska och kulturella skäl som kan påverka om en 

person ser sig själv som tillhörande någon religiös grupp, utan att denne är gudstroende.8  

Upplysningen och den franska revolutionen betraktas ofta som startpunkten för den europeiska 

ateismens spridning och religionskritikens framväxt. Dessa tankar spreds från Frankrike till 

resterande Europa genom kulturella, politiska och intellektuella inflytanden.9 Under 1700-talet 

                                                           
6 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 9 

7 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 79 

8 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 79 

9 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 83 
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var Paul-Henri Dietrich, även känd som baron d’Holbach (1723–1789) en viktig person för 

spridningen av ateismen. I sin bok Systéme de la Nature, pu Des loix du monde physique et du 

monde moral (1770) beskriver han sin världsbild som ateistisk och materialistisk där han 

förklarar att Gud inte är en grundsten för att beskriva naturens system, utan att förnuft och 

erfarenhet är grunden för att förstå naturen. Vidare menar d’Holbach på att det inte existerar 

någon gudomlighet, eftersom det inte behövs några dolda krafter för att naturen ska kunna 

fungera. Boken som gavs ut fick starka reaktioner vilket resulterade i att man kunde se 

gudsförnekandet som en livshållning i europeiska diskussioner och därmed var ateismen som vi 

ser den idag född.10 

Det fanns många olika personer genom tiderna som utvecklade och spred idéer om ateismen, 

men en av de viktigaste tänkarna för ateismens framväxt var Karl Marx (1818–1883). Teorin 

som han lade fram genom skrifter är att idéerna i ett samhälle styrs av materiella och ekonomiska 

omständigheter och inte tvärtom. Han menar även på att det är ekonomin som är en avgörande 

faktor för samhällsutvecklingen och att religiösa föreställningar därmed är beroende av 

materiella sakförhållanden. Vidare menar Marx på att människor tar till religion för att minska 

lidandet som uppkommer när de lever under orättvisa maktförhållanden.11  

I Sverige idag har den ateistiska rörelsen rötter i den sekulära humanistiska tanketraditioner som 

har sina fästen i upplysningen. Begreppet humanism är ett omtvistat begrepp som har en mängd 

olika betydelser. Att vara humanist behöver inte nödvändigtvis betyda att man är kritisk 

gentemot religion, och det finns humanister som bejakar religion och ser det som en viktig faktor 

för upprätthållandet av människovärdet. Humanist kan även syfta till en person som exempelvis 

verkar inom litteraturvetenskap, historia eller språk. Ett gemensamt drag för dessa olika 

betydelser är att begreppet sätter människan i centrum vare sig det är utifrån ideologiska, 

livsåskådningsmässiga eller akademiska aspekter.12 Ett annat begrepp som beskriver den rörelse 

i Sverige som har bedragit till ateismens spridning är sekulärhumanismen.13 Vad som innebär 

                                                           
10 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 84 

11 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 91-92 

12 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 93 

13 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 97 
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med den sekulärhumanistiska livsåskådningen sammanställdes i Amsterdamdeklarationens 

följande punkter:  

’’ (1) är etisk i bemärkelsen att den bekräftar värdet, värdigheten och självständigheten hos individen och 

rätten för varje människa till största möjliga frihet; (2) den är rationell och förnuftig; (3) den är för 

demokrati och mänskliga rättigheter; (4) den framhåller att personlig frihet måste kombineras med socialt 

ansvar; (5) den är ett svar på det utbredda behovet av ett alternativ till dogmatisk religion; (6) den värderar 

kreativitet och föreställningsförmåga och erkänner den förlösande kraften i konsten; och (7) den är en 

livsåskådning som strävar efter största möjliga uppfyllelse genom livsåskådning utveckling av det etiskt 

skapande livet och erbjuder en etisk och rationell metod för att möra vår tids utmaningar.’’14 

Ingemar Hedenius, professor i filosofi vid Uppsala universitet, uttryckte religionskritik under 

1940-talet i Sverige genom artiklar i Dagens Nyheter och sin bok Tro och vetande (1949). 

Kritiken som han framförde var att den kristna läran var snedvriden och oförnuftig och att det var 

omoraliskt av kyrkan att lura människor. Han avfärdar en mängd grundstenar i den kristna läran 

och slutsatsen blir att människan antingen ska förkasta tron i alla dess former eller i den 

viktigaste livsåskådningsfrågan avfärda förnuftet.15 

Efter millennieskiftet blir sekulärhumanismen återigen en del i samhällsdebatten på grund av den 

nya ateismen och Christer Sturmark. Den nya ateismen syftar till den boktrend som uppkom och 

den religionskritiska diskussionen som återfick sin plats i debatten. I Sverige har framförallt 

författaren Richard Dawkins (1941-) fått genomslag med hans böcker såsom Den blinde 

urmakaren (1986), Livets flod (1996), Så gick det till (2009), Verklighetens magi (2011) och 

Illusionen om Gud (2006). Religionskritiken har fått en större plats i samhällsdebatter i och med 

förändringar i det svenska Human-Etiska Förbundet vars nya ordförande blev Christer Sturmark. 

Sturmark är även chefredaktör för tidskriften Sans där religionsfrågor diskuteras utifrån 

sekulärhumanistiska perspektiv. Han har även slagit igenom i den politiska debatten och i 

massmedia och utifrån detta beskrivs Sturmark som katalysatorn för den sekulärhumanistiska 

framväxten i Sverige och förnyelsen av diskussioner om religion.16  

                                                           
14 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 95 

15 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 99 

16 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 99-100 
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2.1 Begreppsdefinition  

 

2.1.1 Ateism 
 

Begreppet ateism har genom tiderna varit ett omdiskuterat begrepp när det kommer till 

begreppets definition. Ordet ateism kommer ursprungligen från den klassiska grekiskans α- och 

theos där α betyder ”inte’” eller ”utan’” och där theos betyder ’”Gud’”. Utifrån detta skulle en 

direkt översättning av begreppet vara ”inte Gud” eller ”utan Gud”. Begreppet har från sin första 

tids början varit ett begrepp som har haft en mängd förvirrande definitioner och konkurrerande 

definitioner, både när det kommer till begreppet på engelska och grekiska. I dagens samhälle 

existerar det fortfarande en tvetydlighet när det kommer till vad den exakta definitionen av 

begreppet är och hur begreppet ska användas.17  

Idag existerar det en mängd olika definitioner av begreppet. Jag kommer följande att presentera 

fem olika definitioner av ateism, men jag kommer varken förhålla mig till dessa definitioner i 

min undersökning eller några andra. Detta för att jag vill lämna det öppet för 

religionskunskapslärarna att själva definiera begreppen ateism och sekulära livsåskådningar, som 

kommer att presenteras i nästa avsnitt. En av mina frågeställningar handlar dessutom om hur 

religionskunskapslärarna själva definierar dessa begrepp och därför vill jag inte begränsa 

undersökningen till fasta definitioner. Här följer fem definitioner som har förekommit i 

vetenskapliga skrifter:  

1. ”Ateism är tron att det inte finns någon Gud eller gudar”.  

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

Gud eller gudar”.  

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

inte existerar”.   

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

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

och välgrundat beslut att förkasta tron på Gud”.18 

                                                           
17 Bullivant, Stephen & Ruse Michael, The Oxford Handbook of Atheism. Religious Studies.2013 Sidan 11 

18 Bullivant, Stephen & Ruse Michael (red.) The Oxford Handbook of Atheism. Religious Studies, 2013, Sidan 11 



 7 

 

Om man tittar på dessa fem deifnitioner kan man se att det finns vissa delar i dessa definitioner 

som de har gemensamt. Den gemensamma nämnaren för samtliga definitioner menar på att 

ateism är relaterat till olika syner på en ”Gud” och alla förutom en av dessa förhåller det tro. Det 

existerar inte heller en objektiv definition av begreppet ateism. Ateism beskrivs även i två olika 

former, positiv ateism och negativ ateism. Med positiv ateism avser definitionen ”tron att det inte 

finns någon gud”, medan negativ ateism syftar till definitionen ”att inte tro på en gud”.19  

2.1.2 Sekulära livsåskådningar 

 
Begreppet sekulära livsåskådningar defineras inte i Nationalencyklopedin (NE) i sin helhet, utan 

man har desfragmenterat orden i sekulär och livsåskådning. Begreppet sekulär definerar NE det 

som ’’världslig’’.20 Begreppet livsåskådning defineras som följande:   

De teoretiska och värderignsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande betydelse för en 

övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt värderingssytem och ger uttryck åt 

en grundhållning. En viktig del av livsåskådningen utgör människosynen.21  

David Thurfjell skriver i sin bok Det gudlösa folket- De postkristna svenskarna och religionen 

(2015) att ordet sekulär kommer från det latinska ordet saeculum som härstammar från den 

kristna teologin. Ordet betyder generation eller sekel och blev den latinska översättningen av det 

grekiska ordet aion i Nya Testamentet. Ordet aion användes för att beteckna idén om evighet. 

Ordet saeculum användes dessutom i kristna sammanhang för att beteckna en världslig tid i 

kontrast till en gudomlig evighet.22 Under medeltiden användes också detta begrepp i 

bemärkelsen av sådant som inte tillhörde kyrkliga sammanhang, vilket ledde till distinktionen 

mellan det sekulära och det religiösa. Thurfjell hänvisar även till Talal Asads som menar på att 

föreställningen om de sekulära förutsätter existensen av religion, vilket ses som varandras 

motsats.23 

                                                           
19 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 79 

20 Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sekul%C3%A4r [Hämtad 2018-05-23]  

21 Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/livs%C3%A5sk%C3%A5dning [Hämtad 

2018-05-23] 

22 Thurfjell, Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen, Sidan 51 

23 Talal, Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, 2003, Sidan 7 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Karin Kittelmann Flensner har skrivit en avhandling med titeln Religious Education in 

Contemporary Pluralistic Sweden (2015). I denna studie har hon undersökt och analyserat hur 

religionskunskapsämnet konstrueras i klassrummet. Detta har Kittelann Flensner gjort genom att 

använda sig av deltagandeobservationer som metod. Vidare har dessa deltagandeobservationer 

utförts på tre stora kommunala skolor som både består av studieförberedande och 

yrkesförberedande program. Observationerna varade under 5-6 veckor på vardera skola under 

läsåret 2011-2012. Under denna tid följde Kittelmann Flensner 13 olika lärare som var fördelade 

på sammanlagt 24 olika klasser.24 De forskningsfrågor som hon har utgått ifrån är följande:  

• Vilka diskurser om religion, religioner och livsåskådningar artikuleras i 

religionskunskapsklassrummet? 

 • Hur artikuleras de?  

• Vilka implikationer har dessa diskurser för konstruktionen av religionskunskapsämnet?25 

Kittelmann Flensner har försökt att identifiera, beskriva och analysera de diskurser som var 

framträdande i religionskunskapsrummen för att kunna förstå hur religionskunskapsämnet 

konstrueras. Detta har hon gjort genom att söka efter vad hon kallar för ’’skärningspunkter’’ och 

”sprickor”’ i relation till de olika sätten som det talades om religion i klassrummen.26 Resultatet 

av Kittelmann Flensners studie presenteras i fyra kapitel, där de tre första kapitlen belyser tre 

framträdande diskurser som dominerar i klassrummet. Dessa diskurser är den sekularistiska 

diskursen, den andliga diskursen och svenskhetsdiskursen. Kittlemann Flensner förklarar att 

dessa tre diskurser visar på vad det är som artikuleras i religionsklassrummen, medan det fjärde 

kapitlet belyser två utbildningsdiskurser som visar på hur dessa två diskurser artikuleras.27 I 

                                                           
24 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 284 

25 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 276 

26 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 284 

27 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 284 
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denna teoridel kommer jag fokusera på sekularistiska diskursen, och av den anledningen kommer 

jag endast att presentera resultatet för denna diskurs i Kittelmanns Flensners avhandling.  

3.1. Den sekularistiska diskursen  
 

Karin Kittelmann Flensner skriver att en sekularistisk diskurs har varit framträdande i alla de 

klassrum som hon har undersök och denna diskurs har både varit framträdande när man har talat 

om religion i allmänhet och när man har talat om en specifik religion eller etiskt system. Vidare 

skriver forskaren att det västerländska samhället, där Sverige är inkluderat, är influerat av idéer 

och traditioner som bottnar i upplysningen. Inom denna filosofiska tradition utgör begreppen 

världslighet och sekularism en central del och just detta var även framträdande i denna studie. 

Utifrån det diskursanalytiska perspektivet kommer Kittelmann Flensner fram till att det existerar 

en ständig kamp mellan olika sätt att tala för att belägga meningen med diskursen. När detta 

förekommer, när sättet att tala uppfattas som uppenbart och naturligt, kan det beskrivas som 

hegemoniskt. I sin tur blir andra alternativa sätt att tala exkluderade. Den sekularistiska diskursen 

var framträdande i denna studie utifrån följande olika perspektiv, när det artikulerades om: 

historia, olika typer av åsikter, en neutral position, religionskritik, vetenskap och tro, 

individualism och moderna myter.28  

Följande, i denna teoridel kommer jag att beskriva mer genomgående vad Kittlemann Flensner 

menar med dessa olika perspektiv (som även är en del av resultatet för denna studie), för att 

kunna klargöra vad som menas med den sekularistiska diskursen. Dessa olika perspektiv 

kommer att utgöra mina underrubriker. Jag kommer däremot inte att belysa perspektivet 

moderna myter.  

3.1.1 Historia  
 

Den sekularistiska diskursen var framträdande när man talade om religion i relation till historia. I 

artikulationen både av lärare och elever konstruerades religion som ett passerat stadium i 

historien. Att vara religiös var något som kopplades till dåtiden, den tid då man inte visste bättre. 

                                                           
28 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 107-108 
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Karin Kittelmann Flensner skriver att när religion diskuterades i klassrummet, gjordes det en 

ständig jämförelse mellan religion i historien och religion eller icke-religion i det samtida 

samhället. Detta ledde i sin tur till att religion sågs som något som var associerat med historien 

snarare än med det samtida samhället. Ett exempel som belyser detta är en elev som under en 

diskussion förklarar att religion spelade en viktig roll i tidigare samhällen, men att det inte är 

fallet idag. Eleven förklarade att han associerade religion med utövande av makt och att man 

därigenom kan manipulera människor som är okunniga.29 Vidare skriver Kittelman Flensner att 

eleverna associerade religion med okunnighet och detta visar även på att bilden av samhället idag 

ses som mer upplyst än dåtida samhällen. I diskussionen kring vad religion är associerades 

religion med maktutövande, vilket påverkade människor som inte var välinformerade och 

religion var möjligtvis någonting som fyllde en funktion i dåtiden. I och med dagens utveckling 

menade eleverna på att religion är något som inte behövs idag och att de inte förstår varför 

människor i dagens samhälle fortfarande ägnar sig åt religionsutövande.30  

Det var även förekommande att det gjordes en distinktion mellan ”vi” och ”de andra”, där de 

andra konstruerades som icke-västerlänningar. Dessa icke-västerlänningar sågs leva kvar i ett 

tidigt stadium där ingen utveckling har skett.31 Genom artikulationen i klassrummet visade det 

sig att människor som fortfarande ägnar sig åt religionsutövande ansågs tillhöra de lägre 

utvecklingsstadierna som dominerade under tidigare historiska perioder och att religion idag är 

ett förgånget skede.32  

3.1.2 Olika typer av åsikter 
 

Det faktum att vi lever i ett samhälle som där många skilda uppfattningar existerar var något som 

presenterades i klassrumsdiskursen. När man talade om religioners sanningsanspråk beskrevs 

företeelserna mångfald och pluralism som problematiska för religiösa människor. Vidare 

associerades religiösa människor med intolerans medan icke-religiösa människor associerades 

med det motsatta, tolerans och öppenhet. Påståendet om att det bara kunde finnas en sanning när 

                                                           
29 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 108 

30 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 109 

31 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 110 

32 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 110 
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det kommer till religion artikulerades som något löjligt och förklarades med brist på kunskap. 

Detta påstående om att det bara finns en sanning, relaterades även till en föråldrad tid. Samtidigt 

begränsade den sekularistiska diskursen oika möjliga synsätt. Den icke-religiösa positionen sågs 

i klassrummet som ”neutral”, vilket betraktades som positivt. Det var även vanligare att man 

positionerade sig som ateist i klassrummet under förekommande diskussioner, även fast det 

fanns individer som såg sig själva som troende. Ateism hade en positiv konnotation och det 

beskrevs som något ”normalt”. Normaliteten konstruerades i klassrummet genom motsatsen 

inom den sekularistiska diskursen vilket är religiositet. Det var dessutom förekommande att 

lärarna framhöll betydelsen av kritiskt tänkande, som ses som en central del i den svenska 

skolan. Dock skedde det en förskjutning innebörden av begreppet ”kritisk granskning” till 

”kritisera”. Den kritik som framfördes gjordes genom skämt där religiösa människor framställdes 

som ointelligenta, psykiskt sjuka och till och med som galna.33  

3.1.3. En neutral position  
 

Inom den sekularistiska diskursen konstruerades icke-religiositet som en neutral position. Genom 

dialoger med elever var det framträdande att de inte förstod vad som menades med begreppet 

”sekulär”, men att de associerade begreppet med begreppen icke-religiös och objektiv. I deras 

resonemang blev sekulär synonymt med dessa två begrepp. Eleverna förstod inte heller 

relevansen med att läraren förde in religiositet i diskussionen när man talade om begreppet 

sekulär.34 Genom att associera en icke-religiös position som neutral, associerades även ateism 

som en neutral position. Intagandet av en ateistisk position var aldrig något som ifrågasattes eller 

som man ställde frågor om. Ateism var ofta artikulerat till en neutral och objektiv position i 

relation till religion. Det var en legitim position både för lärare och elever och utifrån detta 

verkställdes en sekularistisk diskurs eftersom deras uttalanden utgjorde en auktoritet i 

klassrummet.35 I klassrummen associerades ateism med att man hade en klar syn och att det inte 

fanns något liv efter döden och att det inte finns någon gudomlig kraft som man kan vända sig 

till när man genomgår något jobbigt i livet. Ateism diskuterades dock inte som en specifik 

                                                           
33 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 285-286 

34 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 116 

35 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 118 
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världsbild, utan som religionens motsats. Humanism var däremot en del av innehållet i vissa 

klassrum under religionsundervisningen. Ett exempel på detta är att eleverna fick titta på en film 

som kritiserar religion som ett socialt fenomen och som förespråkar sekularism som en del av det 

moderna samhället.36 

3.1.4 Religionskritik 
 

Att kritisera och problematisera religion var framträdande inom den sekularistiska diskursen. 

Både för lärare och elever var kritiskt tänkande en väsentlig del av undervisningen. Trots att 

eleverna ska utveckla förmågan till kritiskt tänkande, belyser Karin Kittelmann Flensner att detta 

sker genom att man intar en neutral position.37 Innehållet av kritiken utgick ifrån terrorism, 

kvinnoförtryck och där man problematiserar religion genom att diskutera frågor om abort, 

homosexualitet och jämställdhet. Syftet med dessa diskussioner var att eleverna skulle få en 

inblick i och en förståelse för olika religiösa gruppers synsätt och hur de använder sig av 

religion. Det förekom även att man diskuterade hur olika grenar av religiösa och icke-religiösa 

människor uppfattar exempelvis den fria viljan och artikuleringen av detta ämne kan ses som en 

del av religionskritik, vilket är en central del av den sekularistiska diskursen.38 Trots att 

religionskritik var förekommande lyckades buddhismen undgå någon form av religionskritik, 

med den anledningen att eleverna inte uppfattade buddhismen som en riktig religion eftersom de 

hade synen av att religionen inte innefattade någon gud. Trots att eleverna var kritiska gentemot 

olika religioner, hade de uppfattningen att de inte var tillåtet att kritisera islam på samma sätt 

som övriga religioner, eftersom man då riskerade att betraktas som rasist. Å ena sidan var islam 

den religion som fick mest kritik i klassrummen, men å andra sidan artikulerades det att det var 

tabu att kritisera islam.39  

 

                                                           
36 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 119 

37 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 120 

38 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 121 

39 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 123-124 
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3.1.5. Vetenskap och tro 
 

Vetenskap och religion var ett ämnesområde som förekom i religonskunskapsundersvingen. I 

många fall var religion och tro något som var konstruerat medan vetenskap associerades med 

verklighet och sanning. Under dessa observationer förekom det aldrig att någon lärare eller elev 

ifrågasatte evolutionen eller andra vetenskapliga teorier. I en dialog mellan en lärare och elev 

uttryckte eleven att det var tabu att kritisera vetenskap. Många lärare uttryckte även att de tyckte 

att det var svårt att undervisa i religionskunskapsämnet då många elever ställer sig kritiska till 

religion. Flera lärare försökte problematisera detta genom diskussioner om konceptet ”objektiva 

sanningar” och ”subjektiva sannningar”. I vissa klassrum förekom det en sekularistisk diskurs 

där man inte ifrågasatte eller problematiserade olika sanningar, utan det existerade en given 

sanning som inte diskuterades.40  

3.1.6. Individualism 
 

Individualism var något som var centralt och ansågs ha ett högt värde. Att göra egna val 

förknippades med positiva konnotationer, medan religion och att vara religiös var problematiskt 

för individualismen då religiös innebär att man följer olika regler och doktriner. Det kom även 

till uttryck att religiösa människor inte själva gör egna val och att de själva inte får välja vad de 

tror på, utan att individer var underordnade inom olika religiösa aspekter. Vad man än gjorde 

som refererades till religion eller Gud artikulerades som fiktivt och utifrån detta var det omöjligt 

att vara en modern, stark och individualistisk svensk. Även de elever som var religiösa uttalade 

att de själva hade valt sin tro och att de själva hade valt att följa vissa delar ur den religiösa 

traditionen. Detta visade även på att individualismen var dominerande i klassrummet. Religion, 

framförallt islam, var associerat med underordnad av orimliga regler och därför var denna 

religion den svåraste att associera med individualism.41 Vad som var heligt uttrycktes också vara 

upp till individen själv att bestämma. Medan islam var den religion som var svårast att associera 

till individualism, var buddhismen den religiösa traditionen som huvudsakligen relaterades till 

                                                           
40 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 128 

41 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 131 
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individualismen. Detta då buddhismen beskrevs som den religion som inte har en dömande Gud 

och där individen har friheten att välja om hen antingen vill följa regler eller inte.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 136-137 
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4. Tidigare forskning 
 

Ämnet ateism och sekulära livsåskådningar i religionskunskapsundervisningen är ett någorlunda 

outforskat område inom religionsvetenskapen. Däremot finns det studier som är relevanta och 

som går att relatera till min undersökning. I följande avsnitt kommer jag presentera sex olika 

studier som behandlar ateism i koppling till skolvärlden. De tre första studierna kommer att jag 

presentera mer ingående, medan de tre sista kommer jag endast att presentera översiktligt då 

dessa är studentuppsatser och i högre grad inte ses som tillförlitliga, utan bör betraktas med 

försiktighet.  

Karin Kittelmann Flensner har skrivit avhandlingen Religious Education in Contemporary 

Pluralistic Sweden (2015) som jag tidigare har behandlat i teorin och av den anledningen 

kommer jag inte att presentera vad avhandlingen handlar om i detta avsnitt. Däremot behandlade 

jag den sekularistiska diskursen som endast var en av de tre diskurser som var framträdande i 

Kittelmanns avhandling. Jag kommer därför följande att presentera resultatet för samtliga 

diskurser.   

Det resultat som Kittelmann kom fram till var att följande tre diskurser var framträdande i 

religionskunskapsklassrummet: den sekularistiska diskursen, den andliga diskursen och 

svenskhetsdiskursen. Resultatet visar på att den sekularistiska diskursen var hegemonisk och att 

denna diskurs satte ramarna för hur man talade om religion, religioner och livåskådningar i 

klassrummen. Den sekularistiska diskursen belyste att eleverna såg religion som något förlegat 

och som uppfyllde en funktion i dåtiden, men inte i dagens moderna samhälle. Att vara religiös 

associerades även med negativa konnotationer såsom okunnighet, manipulation, intolerans och 

ointelligens. Att vara icke-religiös relaterades till en neutral position och associerades med 

positiva konnotationer. Det var betydligt vanligare att eleverna positionerade sig som ateister i 

helklassdiskussioner, även fast det framträdde att vissa av dessa elever i mindre 

småklassdiskussioner intog en religiös position. Utifrån detta artikulerades ateism som en neutral 

position och som en norm, medan religiositet konstruerades som det motsatta. Det förekom även 

att kritisk granskning istället resulterade i att kritisera religioner och livsåskådningar. 
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Individualism var även något som var väldigt centralt och att göra egna val associerades med att 

vara en rationell och självständig individ, vilket var väldigt viktigt både för lärare och elever.43  

Resultatet visade även på att det existerade en andlig diskurs där elever som positionerade sig 

som icke-religiösa, i skrift beskrev sig själva som troende i relation till en andlig dimension. 

Dessa elever beskrev tron på ”något större”, något övernaturligt och någon andlig dimension. 

Dessa beskrivningar uppfattades inte som någon organiserad religiös traditioner, utan det 

förknippades snarare med privatreligiositet som var förenligt med individualism. Inom den 

andliga diskursen beskrevs människan som meningsskapande och meningssökande, där 

människor i alla tider har sökt svar efter eviga frågor.44 

Inom svenskhetsdiskursen framträdde det föreställningar om svenskhet där dessa kopplades till 

Sverige som ett kristet land. Dessa föreställningar koppades i synnerhet inte till religion eller 

religiositet utan snarare i relation till det som uppfattades som främmande och annorlunda.45 

Sverige refererades både till ett sekulärt och kristet land, vilket kan beskrivas som 

motsägelsefullt. Det uttalades även att kristna värderingar var något som var särskiljande för 

svenskhet och att vara kristen kunde ses som en traditionell etikett. I klassrummen talade man 

om svenskhet i koppling till begrepp såsom individualism, rationalism, öppenhet och respekt för 

olika sätt att leva. Det förekom även att man talade om den religiösa människan som ’’den 

Andre’’ medan ’’viet’’ i klassrummen bestod av en icke-religiös position.46  

Carina Holmqvist Lidh har skrivit en avhandling med titeln Representera och bli representerad: 

Elever med religiös positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning (2016) där 

hon undersöker hur elever med en religiös positionering talar om 

religionskunskapsundervisningen. Undersökningen utgår från att forskaren har utfört 

gruppintervjuer och individuella intervjuer med elever som är mellan 16 och 19 år gamla. Syftet 

med studien är att belysa hur elever från fyra olika religiösa traditioner talar om den svenska 

religionskunskapsundervisningen och därigenom analysera elevernas tal utifrån metoden 

                                                           
43 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 286 

44 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 288 

45 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 289 

46 Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Sidan 290 
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diskursanalys.47 Dessa fyra traditioner som eleverna positionerar sig inom är den muslimska, 

judiska, kristna och buddhistiska traditionen. Resultatet presenteras utifrån fyra teman: Vems 

religiösa tradition?; Viljan att framstå som normal, rationell och självständig – anpassning och 

motstånd; Religionskunskapslektioner – potentiella kränkningstillfällen men också potentiella 

mötesplatser; Den icke-konfessionella undervisningens möjligheter och begränsningar.48 

Inom det första temat, Vems religiösa tradition?, kommer forskaren fram till att många elever 

uttrycker att det finns svårigheter med att känna igen sig själva i deras egen tradition som 

behandlas i religionskunskapsundevisningen. Eleverna upplever att deras religiösa tradition 

presenteras på ett ytligt, stereotypt och faktainriktat sätt där fokus ligger på den historiska 

framväxten och på strikta regler. Eleverna uttrycker att de känner en oro för att undervisningen 

förstärker stereotypa föreställningar om religion och religiösa människor.49 Det finns en 

åtskillnad mellan vad eleverna finner är grundläggande och meningsfullt att behandla i 

undervisningen, än vad som faktiskt behandlas i religionskunskapsundervisningen. Holmqvist 

Lidh menar att den praktik som finns i religionskunskapsundervisningen kan skapa en distans till 

religiösa traditioner. Undervisningen riskerar dessutom att framställa de religiösa traditionerna 

som konstiga och främmande för de elever som inte tillhör den specifika religiösa traditionen. 

Genom detta blir det svårt att skapa en förståelse för människor genom kunskaper om religioner 

och andra livsåskådningar, vilket är ett syfte med ämnet religionskunskap.50  

Resultatet säger att eleverna helst inte vill tala öppet om sin egen religiösa positionering i 

klassrummet eftersom de inte vill utsätta sig själva för att hamna i en situation där de behöver 

försvara eller stå till svars för en hel tradition. Vad som skulle kunna minska elever som känner 

                                                           
47 Holmqvist Lidh, Carina, Representera och bli representerad: Elever med religiös positionering talar om skolans 

religionskunskapsundervisning,2016, Sidan 82 

48 Holmqvist, Representera och bli representerad: Elever med religiös positioering talar om skolans 

religionskunskapsundervisning, Sidan 83 

49 Holmqvist, Representera och bli representerad: Elever med religiös positioering talar om skolans 

religionskunskapsundervisning, Sidan 204-2015 

50 Holmqvist, Representera och bli representerad: Elever med religiös positioering talar om skolans 

religionskunskapsundervisning, Sidan 204 
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pressen av att de representerar en hel religiös tradition är om undervisningen ger eleverna 

verktyg för att analysera religiösa traditioner utifrån, individ-, grupp- och traditionsnivå.51 

Eleverna uttrycker att undervisningen inte hinner gå in på djupet när man behandlar dessa 

religiösa traditioner, just på grund av tidsbrist. Det finns dessutom krav på en neutral behandling 

av innehållet i religionskunskapen där ingen religiös tradition ska få mer utrymme en den andra. 

Det finns en strävan som kommer till uttryck som handlar om att eleverna vill att det som 

människor med religiösa positioneringar gör, tänker och tror ska falla inom ramen för det 

”normala”.52 Inom diskursen ” religiös positionering som ett självständigt val” framställer 

eleverna sig själva som rationella och som subjekt som har en egen autonomi och som kan 

förhålla sig själva självständigt. Talet om självständigt val när det kommer till sin religiösa 

positionering menar Holmqvist Lidh vilar mer på en samhällelig diskurs medan individens 

religiösa ställningstagande blir ett val som behöver motiveras och försvaras.53  

När eleverna väljer att inte synliggöra sin religiösa position är det ett exempel på anpassning. 

Andra anpassningar är när eleverna inte låter sig själva uppröras av nedlåtande kommentarer, 

skratt och kränkningar som kan yttras av andra elever, eftersom de inte ser någon poäng med det. 

Det synliggör även en anpassning till en naturvetenskaplig rationell diskurs och en kunskapssyn 

som utgår från denna. Vidare skriver Holmqvist Lidh att religionsklassrummet ska vara en 

mötesplats där elever kan analysera och reflektera över bland annat livsfrågor och att det krävs 

en öppen klassrumsmiljö för att göra detta. Forskaren hänvisar även till Dahlin (2014) som 

menar på att man ska medvetandegöra att alla har en livsåskådning, vare sig den är religiös eller 

sekulär och att detta i sin tur kan leda till minskandet av främmandegörande processer där 

människor med en religiös positionering betraktas som annorlunda.54  

                                                           
51 Holmqvist, Representera och bli representerad: Elever med religiös positioering talar om skolans 

religionskunskapsundervisning, Sidan 206 

52 Holmqvist, Representera och bli representerad: Elever med religiös positioering talar om skolans 

religionskunskapsundervisning, Sidan 210 

53 Holmqvist, Representera och bli representerad: Elever med religiös positioering talar om skolans 

religionskunskapsundervisning, Sidan 210-211 

54 Holmqvist, Representera och bli representerad: Elever med religiös positioering talar om skolans 

religionskunskapsundervisning, Sidan 213-314 
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Resultatet visar även på att det existerar en överordnad naturvetenskaplig diskurs där skolans 

uppdrag betraktas som att fostra till ett kritiskt och ett naturvetenskapligt förhållningssätt vilket 

gör att elevers som innehar en religiös position förlöjligas och där den religiösa traditionen 

förnekas. Det framträder även att eleverna präglas av ett naturvetenskapligt beviskrav, även när 

man talar om religiösa traditioner och praktiker. Den naturvetenskapliga diskursen är både 

framträdande i skolan, men även utanför just på grund av att vi lever i ett sekulariserat 

samhälle.55  

Kerstin von Brömssen har skrivit en doktorsavhandling med titeln Tolkningar, förhandlingar och 

tystnader: Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet (2003) där hon 

undersöker elevers diskursiva konstruktioner både av sin egen och andras religion.56 Forskaren 

har använt sig intervjuer som metod där hon har intervjuat 11 elever i årskurs 8 i en multietnisk 

skola som ligger belägen i Göteborg.57 Resultatet som Brömssen bland annat har kommit fram 

till är att det råder en konstruktion av ’”vi” och ”dom” där det främst är etniska svenskar som 

gestaltar detta och i många sammanhang byts även ”dom” mot ”invandrare” eller ”utländska”. 

När elever som inte har en etnisk svensk bakgrund talar om religion, utgår de från att etniska 

svenskar tillhör kristendomen.58 

Till skillnad från Kittelmann Flensners avhanding och Homlqvist Lidhs avhandling framgår det 

att inte tillhöra någon religiös tradition ses som främmande och detta kan grunda sig i det faktum 

att de flesta av intervjupersonerna utgav sig för att tillhöra en religiös tradition. När det kommer 

till talet om religion som en identitetsmarkör framgår det att att etniska svenskar positionerar sin 

inom en sekularistisk och materialistisk tolkningsram.59 Resultatet visar även på att man kan 

                                                           
55 Holmqvist, Representera och bli representerad: Elever med religiös positioering talar om skolans 

religionskunskapsundervisning, Sidan 216 

56 Von Brömssen, Kerstin, Tolkningar, förhandlingar och tystnader. Elevers tal om religion i det mångkulturella och 

postkoloniala rummet, 2016, Sidan 2 

57 Von Brömssen, Tolkningar, förhandlingar och tystnader. Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala 

rummet, Sidan 3 

58 Von Brömssen, Tolkningar, förhandlingar och tystnader. Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala 

rummet, Sidan 307-308 

 

59 Von Brömssen, Tolkningar, förhandlingar och tystnader. Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala 

rummet, Sidan 308 
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särskilja de elever som positionerar sig själva som etniska svenskar i en särskild diskursiv 

konstruktion när det kommer till talet om religion. Dessa elever positionerar sig mot religion och 

religiösa fenomen genom att hävda att dessa innebär tvång och ett förnekande av 

naturvetenskapliga fenomen. De anser inte att religiösa myter kan ses som olika förklaringar till 

fenomen som existerar i världen och att livet är här och nu, och anser att transcendenta 

uppfattningar därför inte tillför något i den nutida kontexten. De anser även att de elever som har 

intagit en religiös positionering innehar en avsaknad av möjligheten att välja individuellt. De 

uttrycker även att religion är en förlegad konstruktion att det i grund och botten är hopplöst att 

omfattas av ett religiöst system. Deras tal om religion grundar sig mestadels på det innehålls som 

har lyfts fram ur olika religiösa traditioner.60 

Det finns dessutom en mängd studentuppsatser som undersöker hur ateism beskrivs i läromedel 

och läroplaner och i vilken utsträckning ateism behandlas i dessa. Jag kommer i följande stycken 

översiktligt presentera tre sådana undersökningar för att man ska få en inblick vilka 

förutsättningar läromedel ger religionskunskapsundervisningen när det kommer till ateism och 

sekulära livsåskådningar. Däremot borde resultaten i dessa undersökningar betraktas med 

försiktighet då dessa studentuppsatser inte kan ses som tillförlitlig forskning.  

Valtteri Kotanen har skrivit en studentuppsats med titeln ”Ateism i religionsundervisningen för 

högstadiet” (2017) vid Umeå Universitet. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ateism 

beskrivs och behandlas i både läroböcker och läroplaner i Sverige mellan åren 1962–2015. 

Undersökningen behandlar endast läroböcker och läroplaner för kristendomkunskaps- och 

religionskunskapsämnet för högstadiet. I denna uppsats har Kotanen fokuserat på att undersöka i 

vilket utsträckning och på vilket sätt ateism har framställts.61 

Det resultat som Kotanen kommer fram till är det varierar i vilken utsträckning dessa läroböcker 

behandlar ateismen. Mellan vissa läroböcker går det att utläsa en variation och detta var mest 

framträdande i läroböckerna från 1960- och 1980-talet. Resultatet visar även på att ateism 

behandlas i störst utsträckning i läroböcker från 2010-talet och det årtioendet där ateism inte 

                                                           
60 Von Brömssen, Tolkningar, förhandlingar och tystnader. Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala 

rummet, Sidan 321 

61 Kotanen, Valtteri, Ateism i religionsundervisningen för högstadiet,2017. Sidan 4  
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förekom som något huvudtema var i läroböckerna från 1970-talet. Begreppet ateism är något 

som vanligtvis inte förekommer i rubrikerna, men när de har förekommit så har det skett i 

läroböckerna från 1960, 2000 och 2010-talet. Ateism är dessutom något som presenteras i 

samband med marxismen och utifrån detta kommer studenten fram till att det kan leda till 

svårigheter för eleverna att urskilja ateismen från marxismen.62 När läroböckerna väl behandlar 

ateism sker det på ett sakligt och objektivt sätt och därav går det att utläsa att läroböckerna 

framställer ateism som neutralt. Sammanfattningsvis går det att poängtera att ateismen inte har 

fått stort utrymme i läroböckerna och läroplanerna genom åren.63 

Madelene Bergström vid Högskolan i Gävle har skrivit en studentuppsats med titeln ”Ateismens 

utrymme i läroboken” (2012). Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

ateismen tas upp i läroböcker och i vilken utsträckning detta sker i läroböcker från 1960-talet tills 

idag.64 Resultatet som Bergström kommer fram till är att ateism endast förekommer som rubrik i 

böckerna som är från 1960-talet. I läroböckerna från 1960- och 1970-talet förekommer det 

negativa konnotationer i relation till ateismen där bland annat religionskritik förekommer. Dessa 

negativa konnotationer förekommer när ateismen behandlas i koppling till marxismen. I dessa 

kopplingar beskrivs begreppet ateism ur ett historiskt perspektiv och behandlar vad ateismen har 

betydelse för den enskilda människan. I läroböckerna från 1990-talet och framåt lyfts positiva 

uttryck fram i beskrivningar om ateism.65 Sammanfattningsvis kommer Bergström fram till att 

ateismen får ett mindre utrymme i läroböckerna efter 1970-talet och att den historiska 

beskrivningen kring ateism faller bort i läroböckerna från 1990-talet fram tills idag. 

Rana Rashady vid Söderörns Högskola har skrivit en uppsats med titeln ”Ateism i läroböcker” 

(2016) vars syfte är att undersöka vilket utrymme som ges ateismen och hur ateismen skildras i 

åtta olika läroböcker för gymnasieskolan som är skrivna till aktuella läroplanen, LGY 11. Syftet 

med studien är även att undersöka uppenbara värderingar om ateism och dessutom ifall det finns 

                                                           
62 Kotanen, Ateism i religionsundervisningen för högstadiet, Sidan 36 

63 Kotanen, Ateism i religionsundervisningen för högstadiet, Sidan 39 

64 Bergström, Madelene, Ateismens utrymme i läroboken: en studie av läromedel för gymnasie från 1960-talet fram till idag, 

2012, Sidan 4 

65 Bergström, Ateismens utrymme i läroboken: en studie av läromedel för gymnasie från 1960-talet fram till idag, Sidan 32 
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en underliggande sekularitetsnorm.66 Det resultat som Rashedy har kommit fram till i sin 

undersökning är att ateismen får ett alldeles för litet utrymme i läroböckerna. Ateismen får inget 

eget avsnitt i läroböckerna utan utläses underförstått i beskrivningar av marxismen och av 

existentialismen. I vissa läroböcker finns inte heller begreppet ateism med i sakregistret. I vissa 

av läroböckerna förekommer det en sekularitetsnorm, medan en religionsnorm förekommer i 

andra läroböcker.67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Rashady, Rana, Ateism i läroböcker- en läroboksstudie om ateismens utrymme i åtta läroböcker. Råder det en 

sekularitetsnorm i dessa böcker?, 2016 , Sidan 4 

67 Rashady, Ateismi läroböcker- en läroboksstudie om ateismens utrymme i åtta läroböcker. Råder det en sekularitetsnorm i 

dessa böcker?, Sidan 56-57 
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5. Metod och källmaterial 
 

5.1. Val av metod  
 

I denna undersökning har jag använt mig av metoden semistrukturerande intervjuer. Jag kommer 

i följande avsnitt att beskriva vad en forskningsintervju är och sedan vad som är kännetecknande 

för semistrukturerade intervjuer.  

I boken Forskningshandboken – För småsakliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 

skriver författaren Martyn Denscombe i kapitel 12 om intervjuer. Inledningsvis skriver 

författaren att forskningsintervju är en metod för datainsamling där man använder människors 

svar på forskarens frågor som material. Vidare lägger denna metod fokus vid självrapportering, 

vilket syftar till vad människor säger att de gör, vad de säger att de tror och där de förmedlar de 

åsikter som de har.68 

Som tidigare nämnt samlas intervjudata in av forskaren genom de frågor som forskare väljer att 

ställa informanten. I vilken utsträckning ordningsföljden av frågor och svar håller sig till en 

specifik ordning, är beroende av vilket intervjustruktur forskaren väljer att utgå ifrån. De olika 

intervjustrukturerna som Denscombe belyser är strukturerade intervjuer, semistrukturerande 

intervjuer och ostrukturerade intervjuer.69 Jag har använt mig av semistrukturerande intervjuer 

som metod. 

Semistrukturerande intervjuer innebär att forskaren i förväg har förberett en lista med ämnen 

som denne vill behandla, och frågor som hen vill ställa och få svar på. Ordningsföljden på 

ämnena och frågorna är oftast flexibel, och informanten ges möjlighet att utveckla sina idéer och 

samtala utförligt om de ämnen som behandlas. Detta tillvägagångssätt syftar till att informanten 

ska utveckla kunna sina synpunkter.70 När semistrukturerade intervjuer används som metod kan 

forskaren komma att ändra sina frågor både under intervjuns och under projektets gång. Denna 

typ av intervju förutsätter inte att samma frågor ställs till alla intervjupersoner, utan nya frågor 

                                                           
68 Martyn Denscombe, Forskningshandboken- För småsakliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,2016. Sidan 263 

69 Denscombe, Forskningshandboken- För småsakliga forsknignsprojekt inom samhällsvetenskaperna.Sidan 266  

70 Denscombe, Forskningshandboken- För småsakliga forsknignsprojekt inom samhällsvetenskaperna.Sidan 266 
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kan ställas till följd av att det tidigare under en intervju eller intervjuer har lämnats information 

där man vill följa upp nya undersökningsspår.71  

Den semistrukturerande intervjumetoden som jag har utgått ifrån i min undersökning är även av 

typen personlig intervju, vilket Denscombe skriver är den vanligaste typen av intervju. En 

anledning till detta är att den anses vara någorlunda relativ lätt att arrangera där det den endast 

förutsätter att ett möte sker mellan en forskare och en informant. En annan fördel med denna 

intervju är att de synpunkter och åsikter som framförs under intervjun endast har en källa. 

Genom att forskaren har en informant i taget att fokusera på blir det lättare att sätta sig in i 

informantens idéer och utforska dessa och även när det kommer till transkribering av dessa 

intervjuer då forskaren endast har en röst att urskilja.72 

 

5.2 Genomförande  
 

För att kunna uppfylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar har jag använt mig av 

semistrukturerade intervjuer som metod, vilket jag har presenterat i förgående avsnitt. Det första 

steget var att jag utformade en intervjugudie, där jag utformade frågor som skulle hjälpa mig att 

besvara mina frågeställningar. Därefter kontaktade jag mina informanter både genom mail och 

per telefon, där jag kort berättade vad min undersökning skulle handla om och vad syftet med 

undersökningen var.  

Efter detta bokade jag in en tid för intervju med respektive lärare. Dessa intervjuer hölls i 

avskilda rum på respektive skola där lärarna arbetade under perioden april-maj månad år 2018 . 

Varje intervju varade mellan 20–30 minuter och upptogs skriftligt via datorn och spelades även 

in genom en diktafon. Därefter transkriberade jag intervjuerna nästintill bokstavligt. Under de 

gånger då informanterna tog en paus under sina svar har jag markerat detta i citaten genom att 

skriva ut tre punkter. Jag valde endast att ta med den information som jag fann relevant för 

undersökningen och som utgjorde svar på mina frågeställningar. Under transkriberingen har jag 

dessutom anonymiserat mina informanter genom att inte skriva ut deras namn eller skola, utan 

                                                           
71 Denscombe, Forskningshandboken- För småsakliga forsknignsprojekt inom samhällsvetenskaperna.Sidan 267 

72 Denscombe, Forskningshandboken- För småsakliga forsknignsprojekt inom samhällsvetenskaperna.Sidan 267 
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jag har gett dem kodnamn och skrivit fram i vilket område/kommun de arbetar på istället för att 

gå ut med vilken skola de arbetar på. Detta för att inte avslöja eller möjliggöra för andra att lista 

ut lärarnas identiteter.  

 

5.3 Urval och begränsning  
 

Undersökningen består av sex transkriberade intervjuer som är mellan 20-30 minuter långa. 

Informanterna är mellan 25-45 år gamla och är verksamma religionskunskapslärare som arbetar i 

olika gymnasieskolor inom Stockholms län. Alla dessa lärare innehar en lärarlegitimation inom 

ämnet religionskunskap och har olika antal års erfarenhet som religonskunskapslärare. 

Urvalsprocessen gick till på så vis att jag ville intervjua verksamma religionskunskapslärare i 

olika delar av Stockholm i den mån som det gick. Det resulterade i att jag lyckades få tag i 

gymnasielärare både från norra, södra och sydöstra Stockholm. Dessa lärare arbetar dessutom i 

olika gymnasieskolor, men några av dem arbetar inom samma kommun.  

 

5.4 Källkritik 

 
Denna studie har byggt på intervjuer som har upptagits via diktafon och därefter transkriberats i 

ordagrant i den mån det har gått. Det är värt att påpeka att det kan ha skett felaktigheter i 

transkriberingen, trots att jag som har lyssnat på inspelningarna flera gånger, samtidigt som jag 

har sett över den transkriberade texten. En annan aspekt som är jag finner är ytterst väsentlig för 

denna studie är att mitt resultat bygger på vad mina informanterna säger att de gör och inte vad 

de faktiskt gör. Det finns en åtskillnad här mellan informanternas beskrivningar och 

informanternas handlingar, då de ser dessa utifrån deras egen synvinkel och utifrån deras egna 

tankesätt. Ännu ett reliabilitetsproblem som är värt att belysa är att det finns en risk att materialet 

vid något eller några tillfällen feltolkats.  

5.5 Presentation av informanter 

 
Denna undersökning utgår från att jag har intervjuat sex informanter som arbetar i olika 

gymnasieskolor i Stockholms län. Fyra av dessa informanter är killar och två av informanterna är 
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tjejer. Samtliga informanter är anonyma och har blivit tilldelade fiktiva namn för att inte avslöja 

deras identiteter. Jag kommer följande att presentera dessa informanter genom en kort bakgrund.  

Emil är 45 år gammal och arbetar på en gymnasieskola som är belägen sydöstra Stockholm. Han 

har varit verksam lärare i fyra år och blev lärare för att han ville arbeta med ämnena religion och 

historia.73  

Helin är 28 år gammal och arbetar på en skola i södra Stockholm. Hon valde att bli 

gymnasielärare för att hon älskar samhällsorienterade ämnen. Hon tycker att religion är 

intressant att lära ut eftersom man får se elever få förståelse för omvärlden och människor.74  

Gabriel är 42 år lärare, har arbetat som gymnasielärare i 15 år och arbetar för nuvarande i en 

gymnasieskola i södra Stockholm. Hans intresse för livsåskådningar var anledningen till varför 

han bestämde sig för att bli lärare.75  

Mikael är 29 år gammal och arbetar på en gymnasieskola i norra Stockholm. Han har varit 

verksam gymnasielärare i fyra år. Anledningen till varför Mikael ville bli 

religionskunskapslärare var för att han tycker att det är viktigt att få framtidens vuxna att förstå 

relgion och förstå varför männisor tänker och handlar som de gör. Han berättar att han har träffat 

på många unga människor som dumförklarar religiösa individer och hans mål med yrket är att få 

dessa människor att förstå sig på varför människor är eller väljer att bli religiösa.76  

Cassandra är 27 år gammal och har arbetat som gymnasielärare i tre år. För nuvarande arbetar 

hon på en skola i södra Stockholm. Hon berättade att hon alltid har gillar ämnet religion vilket 

gjorde valet enkelt för henne.Hon berättade även att hon föredrog 

religionskunskapsundervisningen när hon själv gick i gymnasiet eftersom hon fann ämnet mest 

intressant.77  

                                                           
73 Emil, intervju den 20 april, 2018 

74 Helin, intervju den 25 april, 2018 

75 Gabriel, intervju den 25 april, 2018 

76 Mikael, intervju den 27 april, 2017 

77 Cassandra, intervju den 7 maj, 2018 
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Mattias är 25 år gammal, arbetar i en skola i sydöstra Stockholm och har varit verksam 

religionskunskapslärare i två år. Det som fick Mattias att vilja bli religionskunskapslärare var att 

han ville omforma okunskap till kunskap, att ändra fördomar till kunskap och han förklarade att 

det är främst inom religion där dessa fördomar och okunskap finns. Detta menar han i sin tur kan 

leda till intolerans och det är något som han vill motverka.78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Mattias, intervju den 23 april, 2018 
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6. Resultat  

 

6.1 Begreppsdefinition av ateism och sekulära livsåskådningar 
 

Inledningsvis blev informanterna ställda frågor som undersöker hur de själva förstår och 

definierar begreppen ateism och sekulära livåskådningar och även hur de själva uppfattar att 

dessa begrepp tar sig uttryck i läroplanen. Vissa av informanterna hade olika förståelser och 

definitioner av dessa begrepp, medan andra hade gemensamma nämnare i definitioner.  

 

En av informanterna, Emil, definerade begreppen på följande sätt:  

 

Ateism är ju vetskapen om, eller den upplevda vetskapen om att det inte finns en eller flera gudar. En 

livsåskådning är ju, om man defragmenterar ordet, ett sätt att se på livet, med sekulär då ser man på 

livsfrågorna utifrån ett agnostiskt eller ateistiskt perspektiv.79  

 

I Emils beskrivning framgår det att ateism är den subjektiva uppfattningen om att det inte finns 

en eller flera gudar, medan sekulära livsåskådningar handlar om att man ser på livsfrågor utifrån 

ett agnostiskt eller ateistiskt perspektiv, vilket det senare nämnda i detta fall skulle kunna betyda 

att man ser på livsfrågor genom den upplevda vetskapen om att det inte finns en eller flera gudar. 

Även informanten Gabriel hade en liknande definition på vad ateism är och även han lyfter fram 

livsfrågor när han nämner tankar om livet efter döden. Gabriel förklarade dessa begrepp på 

följande vis:  

Med ateism avser jag är att förneka existensen av något gudomligt. Sekulära livsåskådningar skulle jag 

definiera genom att säga att det är livsåskådningar utan en gudsuppfattning, antingen förnekandet av något 

gudomligt eller inte ett ställningstagande till det gudomligas existens, eller tankar om livet efter döden.80  

 

Gabriel nämner förutom att sekulära livsåskådningar är förnekandet av något gudomligt, så kan 

det även vara ett icke-ställningstagande till den någon gudomlig existens. Här ser vi att det finns 

två komponenter utifrån Gabriels definition. Delvis att man gör ett aktivt val där man förnekar 

                                                           
79 Emil, intervju den 20 april, 2018 

80 Gabriel, intervju den 25 april, 2018 



 29 

 

det gudomligas existens, men även att man intar en passiv position där man inte ställer sig till det 

gudomligas existens.  

Informanten Cassandra lyfter fram ytterligare aspekter när det kommer till tolkningen av 

begreppet sekulära livsåskådningar. Även hon nämner att sekulära livsåskådningar innefattar 

icke-religiösa syner på existentiella frågor, vilket hon ger ett flertal exempel på som vi kan se 

följandevis: 

Ateism innebär att man avstår från någon sorts religiös trosuppfattning eller högre makter. Sekulära 

livsåskådningar innebär (tystnad). Ja, alltså det är icke-religiösa syner på existentiella frågor. Det kan vara 

teorier om människan, världen, värderingar, normer osv. Ett exempel kan vara humanism, det är en sekulär 

livsåskådning som tar avstånd från religiösa livsåskådningar och sätter ett högt värde på de mänskliga 

rättigheter, allas lika värde osv.81 

 

Utifrån Cassandras resonemang kan vi dessutom se att hon lyfter fram begreppet humanism som 

ett exempel på en sekulär livsåskådning som hon avser tar avstånd från religiösa livsåskådningar 

och istället belyser vikten av bland annat mänskliga rättigheter och allas lika värde.  

Mattias menade på att begreppen ateism och sekulära livåskådning i princip är samma sak. Han 

säger följande:  

Begreppet ateism definierar jag som en icke-religiös livsåskådning. Sekulära livsåskådningar är i princip 

samma sak, sekulära livsåskådningar är icke religiösa livsåskådningar.82  

 

Utifrån detta kan vi utläsa att vissa av informanterna gör en större åtskillnad mellan begreppen 

ateism och sekulära livsåskådningar, medan i Mattias fall är dessa begrepp i princip samma sak.  

Alla informanter hade kännedom om att begreppet ’”livsåskådningar” uttrycks i läroplanen, men 

att begreppen ateism och sekulära livsåskådningar inte specifikt uttrycks. Däremot tolkade 

informanterna det som att sekulära livsåskådningar faller in under begreppet livsåskådningar och 

bör därför behandlas i religionskunskapsundervisningen. Däremot uttryckte vissa av 

informanterna att ateism inte framgår lika tydligt som begreppet sekulära livsåskådningar, men 
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att det ändå kommer till uttryck och bör behandlas, medan andra menade på att detta begrepp 

inte uttrycks i läroplanen. 

Emil belyste att han tyckte att dessa begrepp finns med i läroplanen: 

Ja, jo men dem, läroplanen tar ju upp livsåskådningar, läroplanen tar ju upp sekularitet, de tar ju upp olika 

former av religiös tro och religionsutövningar, så jag tycker väl att det finns.83 

Vidare konstaterar även Mattias på att dessa begrepp uttrycks i läroplanen, men att de inte gör 

det lika mycket som de abrahamitiska religionerna eller hinduismen, buddhismen och etik och 

moral. Mattias uppfattar att dessa begrepp uppfattas på följande sätt i läroplanen: 

De uttrycks inte lika mycket som de abrahamitiska religionerna, eller syskonreligionerna görs, eller som 

hinduismen och buddhismens görs eller etik och moral liksom, men det blir som ett paket, ateism och 

sekulära livåsskådningar hamnar som ett paket med mycket annat och det så det uttryck i läroplanen, 

medan kristendomen judendomen och islam, hinduism, och buddhism och etik och moral får egna moment 

i religionskunskapsundervisningen.84 

Han menar på att de abrahamitiska religionerna, buddhismen, hinduismen och etik och moral får 

egna moment utifrån vad som står i läroplanen, vilket ateism och sekulära livsåskådningar inte 

får, men att det hamnar som ett paket med annat som kommer till uttryck att man ska behandla i 

religionskunskapsundervisningen. Cassandra har uppfattningen att begreppet ateism inte 

behandlas i läroplanen, medan sekulära livsåskådningar uttrycks halvt i läroplanen. 

Om jag ska vara rakt på sak så tycker jag inte att dessa begrepp uttrycks tillräckligt i läroplanen. De nämns, 

livsåskådningar då mer än ateism begreppet, vilket inte alls nämns av vad jag vet. Så enligt min uppfattning 

så uttrycks ett av dessa begrepp halvt i läroplanen och då syftar jag på livsåskådningsbegreppet, man 

skriver ingenting om sekulära livsåskådningar eller ateism.85 

Cassandra menar på att begreppet sekulära livsåskådningar inte kommer i uttryck i dess helhet 

utan att det endast är begreppet livsåskådning som kommer till uttryck. Hon belyser även att 

dessa begrepps inte uttrycks tillräckligt i läroplanen. Mikael tycker att läroplanen i stort är 

otydlig och att detta även innefattar begreppen ateism och sekulära livsåskådningar. Han tycker 

att världsreligionerna tar stor plats och detta drabbar perspektivet där man utgår från ateism, 

vilket Mikael tycker är viktigt. Detta uttryckte han genom att säga följande:  

                                                           
83 Emil, intervju den 20 april, 2018 

84 Mattias, intervju den 23 april, 2018 

85 Cassandra, intervju den, 2018 
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Jag tycker att läroplanen i stort är otydlig och begreppen ateism och sekulära livsåskådning drabbas av 

detta. Religioner som kristendomen, judendomen och islam tar stor plats, med all rätt. Men det ska inte 

behöva drabba ateism eftersom det är av yttersta vikt att förmedla till eleverna.86  

Helin uppfattar att sekulära livsåskådningar kommer till uttryck genom begreppet sekularisering. 

Däremot nämner hon att begreppet ateism inte uttryckligen står med i läroplanen, men att det 

ändå bör behandlas. Detta svarade Helin på frågan om hur hon uppfattar att dessa begrepp 

uttrycks i läroplanen.  

Sekularisering finns med under centralt innehåll, men sedan är det lite upp till var och en hur man jobbar 

med det eftersom det saknas i kunskapskraven, men samtidigt så är livsåskådning olika sätt att se på livet 

och där hittar man också sekularisering. Likaså med ateism, det kanske inte står med uttryckligen men en 

skicklig lärare behandlar även det begreppet.87  

Även Emil nämner att läroplanen tar upp begreppet sekularitet och att dessa begrepp finns 

representerat i läroplanen.  

Ja, jo men dem, läroplanen tar ju upp livåskådningar, läroplanen tar ju upp sekularitet, de tar ju upp olika 

former av religionstro och religionsutövningar så jag tycker väl att det finns representerat i styrdokument.88 

Han lyfter även fram att han tycker att olika former av religionstro och religionsutövnigar 

uttrycks i läroplanen som ytterliga exempel som kan kopplas till begreppen ateism och sekulära 

livsåskådningar. 

 

6.2 Ateism och sekulära livsåskådningar i religionskunskapsundervisningen 
 

6.2.1 Hör begreppen hemma i religionskunskapen? 
 

Informanterna blev ställda frågan om de anser att begreppen ateism och sekulära livsåskådningar 

hör hemma i religionskunskapen eller inte och hur de motiverar sina svar. Alla informanterna 

ansåg att begreppen ateism och sekulära livsåskådningar hör hemma i religionskunskapen. 

Mattias belyser även att man i dagens samhälle tenderar att kalla religion för livsåskådning. Han 

motiverade på följande sätt varför han tycker att dessa begrepp hör hemma i religionskunskapen: 

                                                           
86 Mikael,intervju den 27 april,2018 

87 Helin, intervju den 25 april, 2018 

88 Emil, intervju den 20 april, 2018 
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Definitivt, ja, det tycker jag. Jo på det sättet att religionskunskapen idag istället för religion så brukar man 

nu kalla det livsåskådning och jag anser att sekulära livsåskådningar är en del utav religionen, religionen är 

inte som religionen var för många många år sedan, utan religionen utvecklas också till något som är 

sekulära livsåskådningar, vilket har kommit nu under senare tid, så jag anser att dessa begrepp definitivt 

hör till i religionskunskapen.89  

Han menar även på att det har skett en förändring över tid när det kommer till vad religion är för 

något och att religion idag är något som även inkluderar sekulära livsåskådningar, där han anser 

att sekulära livsåskådningar är en del av religionen.  

Trots att begreppet ateism inte uttrycks specifikt i läroplanen finner informanterna att ateism 

borde avhandlas i med att det uttrycks i läroplanen att man ska avhandla livsåskådningar och att 

ateismen ses som en stor del av sekulära livsåskådningar. En av dessa informanter som uttryckte 

detta var Emil: 

Jo, men det tycker jag. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att, alltså en livsåskådning under 

momentet livsåskådning ska de stora livsåskådningarna diskuteras och avhandlas och att ha en icke tro 

måste väl ses som en av de större livsåskådningarna, alltså anser jag att det kan vara befogat att, att 

undervisa om det, eller diskutera såna frågor.90  

Cassandra uttryckte starkt att hon tyckte att dessa begrepp hör hemma i religionskunskapen. Hon 

svarade på frågan på följande vis: 

Ja självklart hör dessa begrepp hemma i religionskunskapen. Ateism begreppet står som en motpol till 

religion vilket gör det viktigt inom religionskunskapsundervisningen. Samma sak gäller för 

livsåskådningsbegreppet, den tas ju med i läroplanen vilket är jättebra då eleverna behöver veta att det finns 

olika aspekter att se på världen, människan, livet. Vissa tror på något övernaturligt, andra inte.(tystnad) Ja 

och sedan så lever vi i ett sekulärt samhälle, där det råder religionsfrihet, trosfrihet vilket gör det hela ännu 

mer relevant. Många elever sitter i klassrummet utan någon som helst trosuppfattning, då är det viktigt att 

lyfta fram dem eleverna också och visa andra elever att så kan det se ut. Så ja, jag anser att dessa begrepp 

hör hemma inom religionsundervisningen.91    

Cassandra lyfter fram att begreppet ateism hör hemma i religionskunskapen genom att hon ser 

begreppet som en motpol till religion. Vidare uttrycker Cassandra att begreppet livsåskådning tar 

sig i uttryck i läroplanen och att det är en av anledningarna till varför hon anser att begreppet hör 

hemma i religionskunskapen. En annan anledning till varför hon anser att begreppet har sin plats 

där är för att hon tycker att det är viktigt att behandla livsåskådningar då det möjliggör att man 

olika aspekter att se på livsfrågor och även det faktum att vi lever i ett sekulärt samhälle. 

                                                           
89 Mattias, intervju de 23 april, 2018 

90 Emil, intervju den 20 april, 2018 

91 Cassandra, intervju den 7 maj, 2018 
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Ytterligare en anledning till varför hon tycker att det är viktigt att lyfta fram sekulära 

livsåskådningar är för att det finns elever i klassrummet som inte har någon trosuppfattning och 

genom att undervisa om sekulära livsåskådningar inkluderar man även de eleverna i 

religionskunskapsundervisingen. Cassandra är inte den enda som påpekar att dessa begrepp är 

viktiga att behandla på grund av samhället vi lever i idag, det gör även Gabriel. Gabriel svarade 

följande på frågan: ”Ja, eftersom de anges i kursplanen och är relevanta för vår samtid och 

eleverna.”92 

Mikael belyser att det är viktigt att undervisa om ateism trots att det finns elever i klassrummet 

som är ateister. Han uttrycker även att det existerar en debatt som säger att det inte är särskilt 

viktigt att undervisa om ateismen och sekulära livsåskådningar, vilket han inte håller med om. 

Han tycker även att dessa begrepp hör hemma i religionskunskapen lika mycket som 

världsreligionerna.  

Självklart ja. Lika självklart som det ska vara att undervisa om kristendomen och islam, lika självklart ska 

det vara att undervisa om ateism. Jag förstår inte debatten, bara för att ateister inte tror på någon Gud, då 

verkar det inte vara särskilt viktigt att undervisa om? Detta måste vi ändra på.93 

Vidare förklarar Mikael varför han tycker att det är viktigt att behandla dessa begrepp: 

Jag tycker att ateism är det normativa i religionskunskapsundervisningen. I stor grad klassas religiösa, och 

människor som tror på Gud i någon form, som ”annorlunda” och ”konstiga”. Därför blir det viktigt att även 

undervisa om ateism i samband med andra religioner.94  

Utifrån Mikaels resonemang kan vi utläsa att han menar på att det råder en sekulär norm i 

religionskunskapsundervisningen. Han motiverar detta genom att lyfta fram att religiösa 

människor ses som ”annorlunda” och ”konstiga”. Vidare belyser han vikten av att behandla 

begreppen ateism och sekulära livsåskådningar i samband med andra religioner. Genom att han 

uttrycker att dessa begrepp ska behandlas i samband med religion, går det att tolka att trots att 

han tycker att dessa begrepp är viktiga, så är det viktigare att behandla olika religioner.  

                                                           
92 Gabriel, intervju den 25 april, 2018 

93 Mikael, intervju den 27 april, 2018 

94 Mikael, intervju den 27 april, 2018 
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Helin belyser ytterligare en aspekt till varför dessa begrepp hör hemma i religionskunskapen. Till 

skillnad från Cassandra som såg dessa begrepp som en motpol till religion, så ser Helin att dessa 

begrepp existerar i relation till religioner.  

De hör hemma i religionskunskap, eftersom det existerar i relation till religioner. Men det hör också hemma 

i andra samhällsorienterade ämnen, ex. samhällskunskap för att förstå människor.95 

 

Alla informanter ansåg att begreppen ateism och sekulära livsåskådningar hör hemma i 

religionskunskapen, men alla använde inte sig av dessa begrepp i deras egen 

religionskunskapsundervisning, på grund av olika skäl. Dessa begrepp tas upp och diskuteras i 

olika kontexter och får olika stor plats i religionskunskapsundervisningen. Vissa informanter har 

egna moment som kretsar kring dessa begrepp, medan andra informanter relaterar dessa begrepp 

till andra moment när de exempelvis behandlar olika religioner.  

 

6.2.2 Använder sig lärarna av begreppen i religionskunskapsundervisningen? 
 

Cassandra uttrycker att hon använder sig av dessa begrepp i hennes undervisning, men att det 

oftast blir i relation till olika världsreligioner. Dessa begrepp säger hon att hon behandlar när hon 

jämför religioner och sekulära livsåskådningar utifrån olika frågor.  

Ja, jag gör ju mitt bästa med att inkludera dessa begrepp i undervisningen. Oftast blir det i relation till olika 

världsreligioner, att jag helt enkelt jämför religioner, sekulära livsåskådningar, utifrån människosynen, 

världsbilden, vart det skiljer sig, så att eleverna får se olika perspektiv och synvinklar.96 

 

Både Mattias och Helin använder sig av dessa begrepp i sin undervisning, framförallt när de 

pratar om Sverige. Mattias berättar att han oftast använder sig av dessa begrepp när han ställer 

icke-religiösa livsåskådningar mot religiösa livsåskådningar. Det är när han talar om icke-

religiösa livsåskådningar då han använder sig av begreppen ateism, sekulära livsåskådningar och 

även humanism. Dessa sekulära livsåskådningar lyfter han fram både när han pratar om den 

historiska förändringen då Sverige övergick från att vara ett religiöst samhälle till dagens 

sekulära samhälle. Det är framförallt när Mattias pratar om dagens sekulära Sverige då dessa 

begrepp avhandlas.  

                                                           
95 Helin, intervju den 25 april, 2018 

96 Cassandra, intervju den 7 majl, 2018 
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Definitivt, det gör jag. Hur gör jag det? Oftast när jag pratar om livsåskådningar så lägger jag det nästa som 

motsatser. Religiösa livsåskådningar och icke-religiösa livsåskådningar och där faller ateism, humanism 

och sekulära livsåskådningar in, medan de religiösa livsåskådningar så kommer de mer traditionella, men 

också nyreligiösa livsåskådningar(...)97 

Sekulära livsåskådningar lyfts fram väldigt mycket när vi pratar om Sverige främst. I Sverige, jag vet 1800-

talet kom protestantismen till Sverige, tidigare var det katolskt, idag är det sekulärt. Och när vi pratar om 

dagens samhälle, hur religionen ser ut i dagens samhälle, så är det där livsåskådningar kommer in, i den 

kontexten, i dagens samhälle. Ateism, är också samma sak där. Ateismen har växt och är förmodligen 

större än den religiösa befolkningen i Sverige, det är den kontexten jag får fram det i undervisningen.98  

Helin, likt Mattias, lyfter fram att hon brukar ställa religion som motsats till ateism och sekulära 

livsåskådningar. Helin säger följande: 

Jag brukar använda mg av begreppen i koppling till Sverige. Exempelvis lever vi i Sverige i ett 

sekulariserat samhälle och med många ateister, men mycket av hur Sverige styrs och fungerar har sin grund 

i religionen. När man ställer dessa i kontrast till varandra brukar elever få sig en tankeställare och på så sätt 

förstå hela sammanhanget.99 

 

Både Mikael och Emil tror på vikten av att introducera och definiera begreppen ateism och 

sekulära livsåskådningar i religionskundervisningen för att eleverna ska få förståelse för vad 

dessa innebär och på så vis kunna delta i diskussioner utifrån samma förståelse kring vad som 

menas med dessa begrepp.   

 
Jo, men det gör jag. Man måste ju. [skrattar] Jag tror väldigt mycket på att introducera begrepp, alltså i 

början av en kurs, introducera begrepp så att alla pratar om samma saker, alla har samma förståelse när man 

pratar och diskuterar(...)100 

 

Alla informanter utom Gabriel använder sig av dessa begrepp i undervisningen. Han förklarar att 

han väldigt sällan använder sig av dessa begrepp och att detta beror på grund av tidsbrist. Han 

berättar att det är religionerna som prioriteras i hans undervisning och på grund av detta faller det 

andra bort.  

Nej, jag använder sällan dessa begrepp i min undervisning just på grund av tidsbrist. Det är religionerna 

som jag väljer att prioritera i min undervisning(...)101 

 

                                                           
97 Mattias, intervju den 23 april, 2018 
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6.2.3 Begreppens utrymme i religionskunskapsundervisningen 
 

Trots att informanterna berättar att de använder sig av begreppen i sin undervisning så ger vissa 

av informanterna större plats åt dessa i religionskunskapsundervisningen än andra. Däremot är 

det ingen av informanterna som avsätter ett eget moment i religionsundervisningen åt ateism och 

sekulära livsåskådningar.  

Alla informanter svarade att ateism och sekulära livsåskådningar inte får så stor plats i 

religionskunskapsundervisningen, alla förutom Helin som yttrade att dessa begrepp får så stor 

plats som det krävs. En anledning till varför ateism och sekulära livsåskådningar inte får så stor 

plats i religionskunskapsundervisningen motiveras med att informanterna väljer att prioritera 

världsreligionerna i synnerhet och att sekulära livsåskådningar ofta faller som bihang till dessa. 

En annan orsak till varför man inte väljer att behandla detta i större utsträckning är på grund av 

den rådande tidsbristen som informanterna uppger. Mattias svarade följande på frågan om hur 

stor plats dessa begrepp får i religionskunskapsundervisningen: 

Tyvärr, inte så stor plats. Man vill ju tid till religionen, religionerna, islam, hinduism, buddhism, judendom, 

kristendom, även nyreligiösa rörelser eftersom vi har många av dem. De tar större delen av tiden. Just 

ateism och sekulära livsåskådningar, de faller oftast som bihang till de andra religionerna. De får aldrig ett 

eget moment utan kommer som ett bihang i tidigare moment, t. ex när man jämför kristendomen med icke-

religiösa livsåskådningar. När man kollar på ledare inom kyrkor eller icke-religiösa livsåskådningar etc.102 

Informanten Emil lyfter fram ytterligare en anledning till varför dessa begrepp inte behandlas i 

större utsträckning och varför det inte får ett eget moment.  

Nej, de får inte det. Och det är just för att, först och främst, tiden är väldigt knapp ... måste hinna med de 

traditionella religionerna och man får en känsla av läroplanen att den... den fokuserar mer på de här 

religionerna, det viktiga är att man får fram de här religionerna än just det här med ateism. Ateism och 

sekulära livsåskådningar behöver man bara ha nämnt.103  

I Emils svar kan vi se att han uppger läroplanen som ett skäl till varför han inte ger ateism och 

sekulära livsåskådningar större plats i undervisningen. Han belyser att han tolkar att läroplanen 

fokuserar mer på att man ska behandla olika religioner. Dessa menar han behöver behandlas 

medan ateism och sekulära livsåskådningar endast behöver nämnas och detta kan tänkas svara på 
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103 Emil, intervju den 20 april, 2018 
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frågan varför dessa begrepp inte får ett eget moment i undervisningen. Återigen ser vi på att 

tidsbrist lyfts fram som en orsak till varför begreppen inte får en så stor plats i undervisningen.  

Helin menar istället att det som är avgörande för hur stor plats ateism och sekulära 

livsåskådningar får i religionskunskapsundervisningen är vilka elever man har. Hon uttrycker 

även att hon tror att en anledning till varför man inte behandlar ateism och sekulära 

livsåskådningar i samma utsträckning som exempelvis världsreligionerna är för att ateism inte är 

en religion och att det inte finns bestämda riter och högtider som andra religioner kanske har. 

Vidare uttrycker Helin även att begreppen borde få större plats i undervisningen.  

Så stor plats som krävs. Det beror helt och hållet på vilka elever man har, men oftast när man jobbar med 

religion brukar det vara de fem stora världsreligionerna.(...)104 

(...) Hittills har jag inte jobbat med det som ett eget moment och det är synd. Jag tycker att det borde få mer 

plats, jag får prata med mina kollegor som jag samarbetar med. (Haha) Men jag tror också att det bottnar i 

att ateism inte är en religion, det finns exempelvis inga bestämda riter och högtider man kan lära sig om.105 

Informanterna Cassandra och Emil ger även uttryck för att det ges mer plats åt sekulära 

livsåskådningar än ateism. Cassandra säger följande: 

Det är väldigt svårt att säga, men sekulära livsåskådningar får nog mer plats i religionsundervisningen än 

ateism, då ateism är en motpol till religion och är ett enkel definierat begrepp. Så det får inte en lika stor 

plats som religionerna, livsåskådningar och etiska frågor får.106 

I diskussionen när Emil talar om i vilken kontext han använder sig av dessa begrepp, lyfter han 

fram att han tror att begreppet sekulära livsåskådningar pratas om i ett vidare begrepp och att 

detta gör att sekulära livsåskådningar behandlas mer i undervisningen än ateism.  

Alltså de här begreppen tas väl upp på olika ställen tänker jag, alltså diskuteras . Jo, men jag tror att nämna 

den här typen av begrepp på olika ställen, t.ex sekularism kan ju vara när man diskuterar moderna 

religioner, modern tro och hur samhället ser ut och diskutera sånna frågor idag. Jag tror att sekulära 

livsåskådningar pratas i ett mer vidare begrepp, där kan det handla om andra saker som inte har med just 

religion att göra, det kan ju finnas andra livsåskådningar också.107  

Emil berättar att han använder sig av begreppen i olika kontexter. Han lyfter fram begreppet 

sekularism och visar på att det kan lyftas fram i olika kontexer och diskussioner såsom moderna 
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religioner, modern tro och olika samhällsfrågor. Han påpekar även att han tycker att dessa 

begrepp inte bara kan behandlas i koppling till religion, utan till andra saker exempelvis icke-

religiösa livsåskådningar.   

 

6.2.4 Skillnader mellan att undervisa om ateism/sekulära livsåskådningar och andra 

religiösa åskådningar 

 

Alla informanter tyckte att det finns väsentliga skillnader mellan att undervisa om 

ateism/sekulära livsåskådningar och andra former av religiösa åskådningar. Mattias inledde med 

att uttrycka att han tyckte att det var en svår fråga. Hans ståndpunkt var att han inte tyckte att det 

finns väsentliga skillnader, men detta kom att ändra sig efter att han själv svarade på frågan och 

hans svar landade i att det faktiskt finns väsentliga skillnader mellan att undervisa om 

ateism/sekulära livsåskådningar och andra former av religiösa åskådningar. Han förklarade att 

man troligtvis kommer att ha elever i klassen som är ateister och att dessa inte tror på något 

heligt eller andligt och att de därför finner ateism och sekulära livsåskådningar som något de 

själva förstår och inte sätter sig mot. Däremot lyfter han fram att dessa elever kanske sätter sig 

emot religion och inte har samma förståelse för olika religioner och olika riter som finns inom 

religionerna just för att det är något som är främmande för dem. Just av den anledningen menar 

Mattias på att man därför behöver gå in på djupet för att berätta hela perspektivet, varför 

människor gör som de gör inom olika religioner, även för att det motverka fördomar. Han menar 

även på att det inte finns mycket fördomar om ateism i Sverige, utan att fördomarna växter 

främst bland religionerna.108  

Vidare betonar han att religiösa livsåskådningar är just främmande och att det finns saker som 

många i Sverige inte har kommit i kontakt med, som de inte tror på och som de inte förstår och 

därför anser han att man som lärare måste gå in på djupet när man behandlar olika religioner, 

medan ateism är något som är lättare för eleverna att förstå eftersom de lever i ett sekulärt 

samhälle. Han anser att man inte behöver sätta så stort fokus på det då risken är större för 

eleverna att få fördomar kring islam, kristendom och andra religioner än om ateism och sekulära 
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livsåskådningar. På grund av detta kommer Mattias fram till att han tycker att det finns 

väsentliga skillnader mellan att undervisa om ateism/sekulära livsåskådningar och andra former 

av religiösa livsåskådningar.109  

Cassandra tycker att det finns skillnader när det kommer till att undervisa om religiösa 

livsåskådningar och ateism/sekulära livsåskådningar, men till skillnad från Mattias tycker hon att 

elever har bättre förståelse för och hänger med när man behandlar religioner eftersom det är 

något som behandlats i religionskunskapsundervisningen tidigare under högstadiet, medan 

sekulära livsåskådningar och livsfrågor är ett nytt område som behandlas i gymnasiet. Hon 

tycker att eleverna blir mer intresserade när hon undervisar om sekulära livsåskådningar, 

eftersom det är något nytt och de får en ny kunskap.110  

Mattias lyfte fram att de flesta av hans elever är ateister, medan Gabriel berättade att majoriteten 

av hans elever är religiösa och det är detta han utgår i sitt svar. Utifrån detta menar Gabriel att de 

elever som är religiösa inte har samma förståelse när det kommer till ateism och sekulära 

livsåskådningar och att det är färre elever som är övertygande ateister. Eftersom de flesta av hans 

elever är religiösa menar han på att det kan innebär att det finns perspektiv som dessa elever 

kanske saknar och som de annars kunde bidra med, vid sidan av de som presenteras i 

läroboken.111 Han funderar även över följande: 

Ibland kan jag som lärare också fundera över om jag behöver visa någon typ av hänsyn till de religiösa 

eleverna i samtalen kring religion, vilket inte blir lika aktuellt i fallet med sekulära livsåskådningar.112 

 

Helin beskriver att ateism inte är ett lika känsligt ämne att behandla som religion. Hon påpekar 

att man som religionslärare alltid måste tänka på vad man säger om religionerna som man jobbar 

med. Hon menar på att behandla religioner är ett känsligt ämne som man måste förhålla sig 

objektivt till och ge respektive religion lika mycket utrymme i religionskunskapsundervisningen.  

Att prata om ateism är inte lika känsligt, om man nu inte talar om det på ett negativt sätt. 

Däremot kan det vara känsligare när man diskuterar exempelvis islam och IS. Helin tycker även 
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att det är svårare att framställa ateism som något negativt än olika religioner eftersom att det är 

lättare att hitta saker inom olika religioner som man kan kritisera.113  

 

Mikael tycker att klassrumsklimatet skiljer från när man talar om ateism/sekulära 

livsåskådningar och religiösa livsåskådningar. Han berättar att majoriteten av eleverna som är 

ateister tenderar att yttra onödiga kommentarer när man talar om religion eftersom de ser det som 

något främmande och konstigt. Dessutom tycker Mikael att det blir en drastisk förändring i 

klassrummet när man framförallt talar om islam då det kan finnas elever som tenderar att 

kritisera religionen och olika debatterade ämnen, exempelvis debatten om slöjan. På grund av 

detta tycker Mikael att det är viktigt att man som lärare är anpassningsbar och vet hur man ska 

lägga upp sin undervisning för att kunna hantera detta.114 

 

Emil lyfter fram att han tycker att det är en intressant fråga och att hans svar är ja på den, men att 

han har svårt att motivera sitt svar. Därefter förklarar han att han tror att det är mycket som 

bottnar i individens identitet och det är där det skiljer sig mellan att undervisa om 

ateism/sekulära livsåskådningar och religiösa åskådnignar. Vidare lyfter han fram att man bör 

kunna ha flera perspektiv och att det är religiösa perspektiv som inte riktigt når fram till eleverna 

som inte tillhör någon religiös tradition. Emil belyser dessutom att religionskunskapslärare är 

skyldiga att lyfta fram olika perspektiv och att lärare dessutom ska lyfta fram ateism och sekulära 

livsåskådningar och att det både är gynnsamt för de elever som har en innehar en religiös 

livsåskådning och de som har en sekuär.115 
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7. Analys 
 

Utifrån mina intervjuer ansåg samtliga informanter, det vill säga religionskunskapslärare, att 

ateism och sekulära livsåskådningar är två begrepp som hör hemma i 

religionskunskapsundervisningen. De ansåg detta trots att dessa begrepp inte specifikt uttrycks i 

läroplanen, där det endast står att ”livsåskådningar” ska behandlas. Däremot har 

religionskunskapslärarna själva tolkat att ateism och sekulära livsåskådningar ska behandlas 

utifrån begreppet ”livsåskådningar”. Alla informanter förutom en, Gabriel, använder sig av 

begreppen ateism och sekulära livsåskådningar i religionskunskapsundervisningen. Gabriel 

berättade att han inte använder sig av dessa begrepp på grund av den tidsbrist som han upplever 

råder.116 Trots att informanterna använder sig av dessa begrepp ger vissa av informanterna mer 

plats än andra när det kommer till att behandla dessa områden. Trots detta får inte ateism och 

sekulära livsåskådningar lika stort utrymme som ges åt olika religioner och etik och moral. 

Oftast tas dessa begrepp upp och diskuteras som bihang till religioner och i koppling till när man 

pratar om Sverige som består av sekulariserat samhälle.  

Till att börja med belyser Karin Kittelmann Flensner i sin avhandling Religious Education in 

Contemporary Pluralistic Sweden (2015) att många elever och lärare i hennes studie hade synen 

på religion som ett passerat stadium i historien.117 Mattias motsatte sig detta och menade istället 

på att sekulära livsåskådningar är en del av religionen och att religion idag inte är som religion 

var förr i tiden, utan att religion är något som har utvecklats till att inkludera sekulära 

livsåskådningar.118 Detta är en av anledningarna till varför han anser att dessa begrepp hör 

hemma i religionskunskapen och detta sätter sig emot sig det faktum att eleverna i Kittelmann 

Flensners studie menar på att religion är något som förlegat och som inte och som endast fyllde 
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en funktion i dåtiden.119 Det framgick även att religion ansågs vara associerat med historien 

snarare än det samtida samhället, vilket informanterna motsätter sig.120 

Däremot tenderar några av informanterna att behandla dessa begrepp genom att lyfta fram dessa 

som en motpol till religion och av den anledningen tycker de att det är viktigt att lyfta fram 

ateism och sekulära livsåskådningar i undervisningen. Kittelmann Flensner lyfter i sin 

avhandling fram att normaliteten i klassrummen konstruerades genom motsatsen inom den 

sekularistiska diskursen vilket är religiositet.121 Detta är även vad informanterna gör i min 

undersökning när de behandlar ateism och sekulära livsåskådningar som en motpol till 

religiositet. Detta kan i sin tur leda till förstärkandet av distinktionen mellan ”vi” och ”de andra” 

Kittelmann förklarar att de andra konstruerades som icke-västerlänningar som inte har genomgått 

någon utveckling, utan att man lever kvar i det gamla.122 Ett tydligt exempel som lyfts fram i 

min undersökning är när informanten Mikael berättar om att han upplever att ateism ses som det 

normativa i religionskunskapsundervisningen och att religiösa människor betraktas som konstiga 

och annorlunda.123 Skillnaden mellan detta och Kittelmanns avhandling är att Mikael påtalar att 

han upplever att det finns en sådan norm, medan lärarna i Kittelmanns studie inte tycks reflektera 

så mycket kring detta. Mikael visar på att han förhåller sig kritiskt till den existerande normen 

och försöker parera den. En likhet dock är att även Kittelmann kommer fram till i sin studie att 

det talas om religion som något främmande. Detta är återigen ett tydligt exempel på distinktionen 

mellan ”vi” och ”dem”, vilket utgör ”den icke-religiösa människan” och den ”religiösa 

människan”.124  

Begreppen ateism och sekulära livsåskådningar använde sig alla utom en informant av i sin 

religionskunskapsundervisning. Informanterna berättade att de antingen använde sig av dessa 

begrepp i relation till olika religioner, som en motpol till religion och när man talade om Sverige. 
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Användningen av dessa begrepp visar på att informanterna tycker att det finns en betydelse av att 

använda sig av dessa begrepp i undervisningen, men med tanke på att de lyfter fram dessa 

begrepp i relation till olika religioner, förefaller religionerna alltjämt att vara i fokus. 

Informanten som inte använde sig av dessa begrepp i sin undervisning utan valde att prioritera 

religionerna, motiverade detta med den rådande tidsbristen. Utifrån dessa aspekter går det att 

tolka att det råder en sekulär norm i religionsklassrummen, då religionerna prioriteras och inte 

ateism och sekulära livsåskådningar just för att de ses som normen. Detta kan ses som en 

anledning till varför man istället lägger vikt vid att utgå från religion. Informanterna visar även 

på att de reflekterar kritiskt kring detta.  

Vissa av informanterna berättade att de använder sig av dessa begrepp i sin undervisning i 

koppling till diskussionen om Sverige. Detta är inget som är konstigt då Sverige är ett 

sekulariserat land. De berättade att de lyfter fram dessa begrepp genom att jämföra Sverige med 

hur det var förutom och hur det är nu, d.v.s att Sverige tidigare var ett religiöst land, men idag 

består av ett sekulariserat samhälle. Detta går att koppla till Kittelmann Flensners avhandling där 

även hon kommer fram till att det ständigt gjordes en jämförelse mellan religion i historien och 

religion eller icke-religion i det samtida samhället och att detta i sin tur relaterar religion till 

dåtiden och icke-religion till det samtida samhället.125   

Informanterna lyfter fram att begreppen inte får lika stor plats som religionerna får i 

undervisningen och att de inte heller behandlas som egna moment, vilket ett flertal religioner 

gör. Detta kan även kopplas till att informanterna inte ser problematiken med att det råder en 

sekulär norm och istället väljer att prioritera olika världsreligioner. En av informanterna belyser 

dock att frågan om hur stor plats dessa begrepp ges i undervisningen beror på vilka elever det är 

man undervisar, eller snarare om dessa elever är religiösa eller icke-religiösa. Mattias förklara att 

man troligtvis kommer att ha elever som är ateister och att dessa troligtvis inte har samma 

förståelse kring religion att de kanske dessutom sig emot i samtalen om religion.126 Gabriel 

däremot berättar att majoriteten av hans elever är religiösa och att de kanske saknar perspektiv. 

Gabriel funderar även om han borde visa hänsyn till de religiösa eleverna i samtalen om relgion, 
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vilket inte är aktuellt när det kommer till samtal om livsåskådningar då detta ses som norm.127 

Här ser vi att lärarna reflekterar kring klassrummets sammansättning och att olika didaktiska 

strategier kan vara nödvändiga i olika kontexter, i Gabriels fall att visa hänsyn till de religiösa 

eleverna när man samtalar om religion.  

Som ett vidare tillägg uttrycktes det att det ändå är världsreligionerna som prioriteras. 

Informanterna uttrycker även att religion är ett känsligt ämne och att man bör vara försiktig när 

det kommer till hur man pratar om religion. Det är inte lika känsligt, eller inte känsligt alls att 

behandla ateism och sekulära livsåskådningar, om man nu inte säger något negativt, och även 

detta kan relateras till att det finns en rådande sekulär norm i religionsklassrummet vilket gör att 

det inte är lika känsligt att behandla icke-religiösa traditioner.128 Detta visar på ytterligare en 

strategi som lärare använder sig av, att man anpassar sig i sätter utefter vad det är man talar om i 

undervisningen och reflekterar kring hur känsligt ett visst ämne kan vara för eleverna. Genom 

detta försöker man hitta strategier för att kunna behandla olika ämnen i bästa möjliga mån. 

I diskussionen kring om religionskunskapslärarna finner att det finns väsentliga skillnader mellan 

att undervisa om ateism/sekulära livsåskådning kommer det till uttryck att elever som inte 

innehar en religiös position troligtvis inte motsätter sig när man behandlar ateism och sekulära 

livsåskådningar eftersom det är något som de själva förstår, vilket kan kopplas till att de lever i 

ett sekulariserat samhälle. Däremot lyfts det fram att motsättningar kan ske när man väljer att 

lyfta fram olika religioner just på grund av att det är något som är främmande för dessa elever. 

Just på grund av detta menar religionskunskapslärarna att man behöver gå in på djupet när man 

behandlar dessa religioner, vilket kan vara en orsak till varför religionskunskapslärarna väljer att 

prioritera världsreligionerna istället för sekularistiska livsåskådningar. Detta förklarar varför 

ateism och sekulära livsåskådningar inte får en lika stor plats i religionskunkapsundervisingen.  

En av informanterna lyfter även fram att klassrumsmiljön skiljer sig från när man behandlar 

religiösa livsåskådningar från ateism och sekulära livsåskådningar. Han belyser även att de 

elever som är ateister tenderar att ge ifrån sig nedlåtande kommentarer när man talar om religion 
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eftersom det ser det som något främmande och konstigt.129 Detta lyfter även Kittelmann där hon 

presenterar att elever med en icke-religiös position artikulerade religion som något löjligt och 

förklarades med brist på kunskap. 130  

I avhandlingen Representera och bli representerad: Elever med religiös positionering talar om 

skolans religionskunskapsundervisning (2016) belyser Carina Holmqvist problematiken kring att 

elever inte känner igen sig i sin egna religösa traditioner då de upplever att 

religionskunskapsundervisningen lägger fokus på bland annat den historiska framväxten och 

strikta regler. Genom informanternas resonemang kommer det till uttryck att de inte hinner 

behandla helheten av religionerna på grund av tidsbrist. Detta är även det resultat som Holmqvist 

kommer fram till där hon belyser att eleverna i hennes studie uttrycker att undevisningen inte 

hinner gå in på djupet.131 Det lyfts även fram att det finns krav på en neutral behandling, där 

religioner och livsåskådningar ska betraktas i lika stor utsträckning. Resultatet i denna studie 

visar på att detta inte sker, då det kommer till uttryck att de religiösa livsåskådningarna får 

betydligt större plats i undervisningen. En av informanterna nämner även att det kan vara svårare 

att behandla ateism och sekulära livsåskådningar då dessa inte består av riter och regler som 

olika religioner gör. Detta kan vara ytterligare en anledning till varför dessa perspektiv inte lyfts 

fram i större utstäckning.  

Precis som Kittelmann beskriver framkom det även i denna undersökning att ateism artikulerades 

som en neutral position och som en norm, medan religiositet konstruerades som det motsatta.132 

Kittelmann lyfter även fram att kritiskt granskning istället resulterade i att kritisera religioner och 

livsåskådningar, vilket även informanterna uttryckte i denna studie.133 Resultatet av att ateism 

och sekulära livsåskådningar ses som en norm leder i sin tur till att dessa aspekter underbetonas i 

undervisningen. Vad är det som behövs för att förändra detta? Är det en ändrad läroplan, mer tid, 

mer kunskap eller en annan utformning på lärarutbildningen som krävs för att ateism och 
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sekulära livsåskådningar ska få en större plats i undervisningen? Detta är värt att diskutera och 

undersöka vidare kring, då studiens resultat visar på att informanterna tycker att dessa begrepp 

hör hemma i undervisningen och att de har en viktig betydelse för religionskunskapsämnet.  
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8. Slutsats 
 

Studiens syfte har varit att analysera hur informanterna, d.v.s religionskunskapslärarna, förhåller 

sig till och resonerar kring ateism och sekulära livsåskådningar i sin undervisning. Detta har 

möjligtgjorts genom att jag har intervjuat sex informanter som är verksamma 

religionskunskapslärare inom gymnasieskolan. De frågeställningar som denna studie har utgått 

ifrån och som jag har försökt att besvara är: Hur förstår religionskunskapslärarna begreppen 

ateism och sekulära livsåskådningar?, hur ser lärarna på betydelsen av att undervisa om ateism 

och sekulära livsåskådningar? och vilken plats får ateism och sekulära livsåskådningar i 

religionskunskapsundervisningen enligt religionskunskapslärarna och vad är deras motivering? I 

detta avsnitt kommer dessa frågor att besvaras och studiens slutsatser att presenteras.  

Den första frågan, hur förstår religionskunskapslärarna begreppen ateism och sekulära 

livsåskådningar är en fråga som har mångtydiga svar. Informanterna hade sina egna definitioner 

vad som menas med ateism och sekulära livsåskådningar där svaren skilde sig sinsemellan 

informanterna. Trots att det fanns skillnader mellan informanternas definitioner, hade även 

informantera även gemensamma nämnare i deras definitioner.  

Begreppet ateism definerade informanterna genom att beskriva det som motsatsen till religion, 

att vara religiös och att ha en gudstro. En av informanterna lyfte fram att ateism var vetskapen 

om att det inte finns en eller flera gudar, med andra ord att förneka existensen av något 

gudomligt. Ateism beskrevs även som att man avstår från någon religiös trosuppfattning eller 

någon högre makt. Det förklarades även vara en icke-religiös livsåskådning. Utifrån detta i större 

drag kan man dra slutsatsen att ateism definerades av informanterna både utifrån Michael 

Martins definition om positiv ateism och negativ ateism där positiv ateism avser ’’tron att det inte 

finns någon gud och negativ ateism ’’ att inte tro på någon gud’’.  

För en av informanterna var sekulära livsåskådningar att man ser på livsfrågor utifrån ett 

agnostiskt eller ategistiskt perspektiv. Begreppet beskrevs även som en livsåskådning utan en 

gudsuppfattning, där man antingen förnekar någon gudomlig existens eller att man intar ett icke-

ställningstagande till det gudomligas existens. En av informanterna lyfte även fram begreppet 

genom att man tar ett avstånd från religiösa livsåskådningar och istället sätter ett högt värde på 
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andra icke-religiösa frågor, exempelvis mänskliga rättigheter och allas lika värde. En annan 

informant lyfte även fram att dessa två begrepp i princip är samma sak, vilket man dessutom ser 

utifrån de olika informanternas definitioner. Vissa av informanterna definerar begreppet ateism 

på samma sätt som andra informanter definierar begreppet sekulära livsåskådningar och vice 

versa.  

Resultatet visar på att informanterna finner begreppen ateism och sekulära livsåskådningar som 

viktiga och som begrepp som bör behandlas i religionskunskapsundervisningen. Informanterna 

resonerar kring varför begreppet är viktigta och deras resonemang landar i att begreppen kommer 

till uttryck i läroplanen, trots att de specifikt inte uttrycks. De lyfter även fram att det är viktigt 

att använda sig av dessa begrepp som en motpol till religion och för att belysa andra aspekter att 

se på världen än religiösa. Det framkommer även att dessa begrepp är viktiga att belysa för att 

det finns elever i klassrummet som inte är religiösa och det är ett sätt att få dessa elever att känna 

sig inkluderade i religionskunskapsundervisningen. En av informanterna tycker att dessa begrepp 

är viktiga att belysa eftersom att han menar på att ateism är de normativa i 

religionskunskapsundervisningen, vilket han förhåller ser som problematiskt och förhåller sig 

kritiskt till. Alla informanterna tyckte att dessa begrepp hör hemma i 

religionskunskapsundervisningen och fem av sex informanter använde sig av dessa begrepp i sin 

egen undervisning. Detta stärker bilden av att de finner dessa begrepp som viktiga.   

Trots att informaterna använder sig av dessa begrepp i sin undervisning får inte dessa varken ett 

eget moment eller att de används i stor utsträckning, utan dessa begrepp behandlas oftast som 

bihang eller i koppling till andra religioner. Detta motiverar informanterna sker på grund av den 

rådande tidsbristen och att de därför väljer att prioritera de olika religionerna. Detta visar på att 

det råder en sekulär norm som dessa informanter förhåller sig kritiskt till. Begreppen lyfts även 

fram när man talar om Sverige som består av ett sekulariserat samhälle och då man jämför 

Sverige som en gång varit ett religiös land, men som idag är ett sekulärt land. Det förklaras även 

att läroplanen har fokus på de olika religionerna och därför behandlas inte ateism och sekulära 

livsåksåskådningar i så stor utsträckning. En annan anledning som lyfts fram till varfär man 

väljer att lyfta fram religioner istället för ateism och sekulära livsåskådningar är för att religion är 

något som är främmande för vissa elever och på grund av detta behöver man gå in på djupet när 
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man behandlar dessa religioner, för att bland annat motverka fördomar, vilket visar sig på sättet 

elever med icke-religiös tro talar om religion och religiösa människor.  

Studien visar även på att det finns skillnader att undervisa om olika former av religiösa 

livsåskådningar och ateism/sekulära livsåskådningar. Det beror på vilken sammansättning av 

elever det finns i klassrummet. Lärarna använde sig av olika stategier och anpassade sin 

undervisning, framförallt när de behandlade olika religioner i undervisingen. Informanterna 

berättade att de upplevde att religion bland annat är ett känsligt ämne, till skillnad från ateism 

och sekulära livsåskådningar och det kom till uttryck bland informanterna där de resonerade ifall 

de skulle visa religiösa elever mer hänsyn. Dessa är några av de aspekter som visar på att det 

råder en sekulär norm i religionskunskapsundervisningen, vilket gör att dessa begrepp inte 

behandlas i så stor utsträckning utan de hamnar i skymundan av olika religioner.  

Att informanterna upplever att man måste visa mer försiktighet när man behandlar olika 

religioner i undervisningen, visar också på att ateism/sekulära livsåskådningar är de normativa i 

klassrummet och dessa lyfts även fram i resonemang där lärare lyfter fram att religiösa elever ser 

religion som något ’’främmande’’ och ateism och sekulära livsåskådningar som det ’’normala’’. 

Informanterna belyser att ateism och sekulära livsåskådningar är viktigt att behandla i 

undervisningen, men att det inte får stor plats i undervisningen, vilket betyder att det behöver ske 

en förändring, vare sig det gäller en förändring i läroplanen, omformning av lärarutbildningen 

eller ändringar i lärarnas förutsättningar och arbetsvillkor för att nå en ökad kunskap och minska 

den rådande tidsbristen.  

För vidare forskning vore det intressant att göra en mer utvidgad studie där man intervjuar fler 

religionskunskapslärare för att se om det finns ett större rådande mönster när det kommer till 

dessa frågor. I denna studie förekom det exempelvis endast att en av informanterna inte 

behandlar ateism eller sekulära livsåskådningar i sin undervisning. Det vore intressant att 

undersöka om det är något som en större grupp av religionskunskapslärare inte gör och vad deras 

motiveringar är. Denna studie visade även på att det finns skillnader i att undervisa om 

ateism/sekulära livsåskådningar och olika religioner beroende på om klassammansättningen 

består av religiösa eller icke-religiösa elever, vilket skulle vara värt att fördjupa sig mer inom. 

Utifrån denna studie och Kittelmanns avhandling visar det på att det råder en sekulär norm i 
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klassrummen, gäller det även i de klasser som endast består utav religiösa elever. Detta är en 

fråga som vore intressant att ta redan på.  
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9. Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur religionskunskapslärare behandlar ateism och sekulära 

livsåskådningar inom ämnet religionskunskap. Syftet med denna studie är att analysera hur 

religionskunskapslärare förhåller sig till och resonerar kring ateism och sekulära livsåskådningar 

i sin undervisning. De frågeställningar som jag utgår ifrån i denna studie är följande: Hur förstår 

religionskunskapslärarna begreppen ateism och sekulära livsåskådningar, hur ser lärarna på 

betydelsen av att undervisa om ateism och sekulära livsåskdningar och vilken plats får ateim och 

sekulära livsåskådningar i religionskunskapsundervisningen enligt religionskunskapslärarna och 

vad är deras motivering? Metoden som jag har använt mig av är semistruturerande intervjuer 

som varade mellan 20-30 minuter och ufördes under perioden april-maj år 2018. Jag har 

intervjuat sex religionskunskapslärare på gymnasiet som arbetar i olika gymnasieskolor inom 

Stockholms län. Dessa informanter är mellan 25-45 år gamla och har varit verksamma lärare i 

olika antal år. Den teori som jag utgår ifrån och har kopplat mina interjvjusvar till är Karin 

Kittelmann Flensners avhandling där jag utgår från den sekularistiska diskursen.  

Resultatet som denna studie har kommit fram till är att informanterna förstår begreppen ateism 

och sekulära livsåskådningar på olika sätt, men att vissa av informanterna har gemensamma 

nämnare i deras definitioner. Alla informanter tycker att begreppen hör hemma i 

religionskunskapsundervisningen, att de kommer till uttryck i läroplanen på olika sätt trots att de 

specifikt inte uttrycks i läroplanen och att de därför bör därför behandlas i 

religionskunskapsundervisningen. Detta visar på att de tycker att det är viktigt att inkludera dessa 

aspekter i undervisningen. Alla informanter förutom en använder sig dessutom av dessa begrepp 

i sin undervisning. Trots detta får varken ateism eller religiösa livsåskådningar ett eget moment i 

undervisningen, utan de behandlas istället som bihang och i relation till olika religioner. Ateism 

och sekulära livsåskådningar behandlas inte i så stor utsträckning och detta förklarar 

informanterna att det beror på den rådande tidsbristen och att man därför väljer att prioritera de 

olika religionerna istället. Resultatet visar även på att det finns en rådande sekulär norm som 

dessa informanter förhåller sig kritiskt till. 

Nyckelord: Ateism, sekulära livsåskådningar, religionskunskapsundervisning, 

religionskunskapslärare, den sekularistiska diskursen. 
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11. Bilagor 
 

11.1 Bilaga 1  
 

Intervjuguide  

 

• Huvudfrågor  

- Eventuella följdfrågor  

 

Bakgrundsfrågor  

• Namn, ålder, kön, skola? 

• Hur länge har du jobbat som gymnasielärare?  

• Vad fick det att vilja bli religionskunskapslärare?  

 

Begreppsdefinition av ateism och sekulära livsåskådningar 

• Hur definierar du begreppet ateism?  

• Hur definierar du begreppet sekulära livsåskådningar?  

• Hur uppfattar du att dessa begrepp uttrycks i läroplanen?  

 

Ateism och sekulära livsåskådningar i religionskunskapsundervisningen 

• Anser du att det dessa begrepp hör hemma i religionskunskapen?  

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför inte?  

• Använder du dessa begrepp i religionskunskapsundervisningen?  

- Om ja, hur då?  

- Om nej, varför inte?  

- Om nej, vad beror det på?  

• I vilken kontext diskuteras/tas dessa begrepp upp?  

• Hur stor plats får dessa begrepp i religionskunskapsundervisningen?  
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• Får ateism/sekulära livsåskådningar ett eget moment i religionskunskapsundervisningen?  

-Om ja, hur? 

- Om nej, varför inte? 

• Tycker du att det finns några väsentliga skillnader mellan att undervisa om ateism/sekulära 

livåskådningar och andra former av religiösa åskådningar? 

- Om ja, vilka är dessa skillnader och hur hanterar du dem? 

- Om nej, varför inte?  

 

 

 


