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Abstract 

In the late 20th century the Soviet Union collapsed and the eastern European countries were 

freed from the communist Russian oppression. However, during the Soviet period Marxism 

was a recurring life stance in the Swedish textbooks for religious education in the 

gymnasieskola. Today the Soviet Union has collapsed, but the Marxist philosophy has had a 

huge effect on both single individuals and the modern society as a whole. Nonetheless, the 

Marxist life stance is nowadays often being replaced by other non- religious life stances in the 

textbooks of religious education. 

Therefore, this analysis is a hermeneutic study of the presentation of the Marxist 

life stance in textbooks for Swedish religious education. The purpose of the paper is to 

investigate how these textbooks portray the Marxist life stance, and to prove that the societal 

context and the individual author have an immense effect in the portrayal of both religions 

and life stances in religious education. The material used in the study spans between the 

Swedish curriculum Lgy 70, which extends between the years 1970-1994. 

The results of the study show, as predicted, that the societal context and the 

individual authors has had an immense effect on the portrayal of the Marxist idea of thought. 

This is revealed because the portrayal of the Marxist life stance differs a great deal throughout 

the span of Lgy 70. The large difference in theses presentations displays that the curriculum 

has some effect in some of the Marxist concepts, but it does not effect the overall presentation 

of the Marxist life stance. 
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1. Inledning  

Läroböcker har haft en stor påverkan på både skolan och dess elever under 1900-talet och 

elever har använt religionsläroböcker för att kunna förstå världens olika livsåskådningar och 

religioner. Detta har lett till att de uppfattningar som många skapat kring dessa religioner och 

livsåskådningar ofta härstammat från just läroböcker. Dessa förställningar följde dessutom i 

många fall med eleverna upp i det vuxna livet och deras uppfattningar har i många fall 

kvarstått. Detta leder till att skolans läroböcker har ett stort ansvar i fostrandet av elevernas 

uppfattningar kring andra människors tro. I och med detta så väcks frågan: hur rättvist 

framställande är dessa läroböcker egentligen? 

Den marxistiska livsåskådningen har haft ett enormt inflytande på det moderna 

samhället och den är dessutom kopplad till en politisk filosofi som till nyligen omfamnade 

ungefär en tredjedel av världens befolkning. För vissa i dessa länder blev marxismen 

dessutom den enda livsåskådning som många kom i kontakt med. Under 1900-talet har även 

marxistiska intellektuella spelat en ledande roll i princip alla forskningsfält förutom i 

naturvetenskapen. Trots dess tidigare framstående roll så har dock den marxistiska 

forskningen, under det senaste decenniet, i princip genomgått en total kollaps inom det 

humanistiska vetenskapliga forskningsfältet.1 Det marxistiska kapitlet har även succesivt 

börjat försvinna från religionsläromedlen i gymnasieskolan och livsåskådningen omnämns 

inte i samband med den nuvarande läroplanenen Gy 2011. Detta beror troligtvis till stor del på 

Sovjetunionens sönderfall, då den marxistiska livsåskådningen i princip alltid fanns med i 

religionsläroböcker som en förklaring till den sovjet-kommunistiska ickereligiösa 

förklaringsmodellen.  

1.1. Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte var att påvisa den samhälleliga kontextens och de enskilda författarnas 

betydande inflytande på religionsläroböckers framställande av den marxistiska 

livsåskådningen under Lgy 70. Samtliga läroböcker i undersökningen skrevs under läroplanen 

Lgy 70 och dessa har haft en betydande påverkan på både elever och det svenska samhället. 

Undersökningen delades på grund av detta upp i följande frågeställningar:  

                                         
1 Pals, 2006, Eight theories of religion, New York: Oxford University Press, s. 137 
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• Förändras framställandet av den marxistiska livsåskådningen i de undersökta 

religionsläroböckerna och, i så fall, på vilket sätt?  

• Relateras marxismen i första hand till de värdsliga regimerna eller till de ideologiska 

grundarna Marx och Engels? 

• Beskrivs marxismen med värdeladdad eller neutral terminologi? 

• Vilka bilder väljer läroböckerna att inkludera och vad är syftet med urvalet?   

• Hur stor påverkan har Lgy 70 på materialets utformning? 

1.2. Material  

Rubriken till uppsatsen är tagen från den första meningen i Karl Marx och Friedrich Engels 

verk Det kommunistiska partiets manifest som skrevs 1848. 

Det material som undersökningen baserar sig på är fyra läromedel, som skrevs 

mellan tidsperioden 1970 och 1991. Jag kommer endast kort att presentera varje lärobok i 

detta avsnitt eftersom att det förekommer en mer djupgående presentation i studiens 

undersökande del. Läroboken som gavs ut 1970 heter De stora livsfrågorna och skrevs av 

Nils Beltzén, Benkt-Erik Benktson, Yngve Bogren och Olof Pettersson och lärobokens 

marxistiska kapitel omfattar nio sidor av bokens 389. Från 1975 gav Sten Rodhe och Erland 

Sundström ut Religionskunskap för gymnasieskolan och verkets marxistiska och 

kommunistiska kapitel innehåller 13 av lärobokens 261 sidor. Därefter gav Rodhe och 

Sundström återigen ut en ny reviderad upplaga 1985 som likväl heter Religionskunskap för 

gymnasieskolan (elva av 258 sidor). Det senaste läromedlet skrevs 1991 av Bo Nylund och 

Sten Rodhe och verket heter Religionskunskap med etik och livsfrågor och dess marxistiska 

kapitel innehåller tio av lärobokens 262 sidor.  

För att jag skulle kunna genomföra avsnittet ”Marxismens idéhistoriska 

bakgrund”, så använde jag mig av sex verk. Först och främst användes Aktuella 

Livsåskådningar som skrevs av Carl-Reinhold Bråkenhielm 1992. Det är en summerande bok 

av den marxistiska livsåskådningen och den innehåller dessutom ett urval av texter som såväl 

Marx som Engels skrivit. Sven-Eric Liedmans verk Från Platon till kommunismens fall från 

1993 innehåller likväl marxistisk idéhistoria samtidigt som den kopplar marxismen till de 

kommunistiska regimerna Sovjetunionen och Kina och politiska händelser som skedde under 

1900-talet. Daniel L. Pals Eight theories of religion från 2006 innehåller även den en 

summering av de marxistiska idéerna och dess begrepp.  
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För att hänvisa till Karl Marx och Friedrich Engels så använde jag mig av tre 

verk. Först och främst använde jag mig av Det kommunistiska partiets manifest som skrevs av 

Engels och Marx 1848. Till studien använde jag dock en översatt svensk nyutgåva som 

publicerades 1976. Sedan använde jag mig av Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin som 

skrevs av Marx 1844 och även till detta verk användes en översatt nyutgåva från 1977 i det 

mer omfattande verket Filosofiska skrifter i urval. Jag använde även Marx Ekonomisk-

filosofiska manuskript som skrevs 1844. Detta verk refererar jag till genom Liedmans 

nyutgåva från 1995 som heter Människans frigörelse- Karl Marx ungdomsskrifter i urval och 

översättning av Sven-Erik Liedman, där Det ekonomisk-filosofiska manuskriptet inkluderades.  

1.3. Hermeneutisk metod 

Att förstå en text är att kunna finna textens mening, alltså att kunna tolka den. Detta leder till 

att förståelse och tolkning samarbetar under själva läsakten och detta är även grunden till 

hermeneutiken.2 Det material som undersöks med hjälp av den hermeneutiska metoden är 

framför allt texter, men metoden kan dessutom användas i analysen av bland annat film och 

konst, alltså kan hermeneutiken användas till material som går att tolka. Metodens syfte är att 

hjälpa läsaren till att uppnå förståelse för dess innehållsliga mening.3 Hermeneutiken används 

för att skingra oklarheter i texter, men den används även för att visa dess dubbla bottnar och 

dolda innehåll.4 

Hermeneutik bygger på ett läsande som rör sig fram och tillbaka mellan olika 

delar, samt mellan dess struktur och mening och dessa processer beskrivs som olika varianter 

av en tolkningscirkel. Tolkningscirkeln handlar om en klassisk positiv rundgång och detta 

leder till att olika sidor av texten får kasta ljus över varandra. Samtidigt går de olika delarnas 

tolkningar ut över varandra, från liten till stor skala. På ett medvetet sätt använder alltså jag 

som tolkare textens helhet för att förstå de mindre delarna, för att sedan göra tvärtom. I 

tolkningscirkeln använder en det som omger texten, alltså den kontext som texten befinner sig 

i, så att både insidan och utsidan kan belysa varandra.5  

 

 

                                         
2 Hellspong, 2001, Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur, s. 160  
3 Stausberg & Engler, 2011, The Routledge handbook of research methods in the study of religion, Abingdon, 
Oxon: Routledge s. 275 
4 Hellspong, 2011, s. 160 
5 Hellspong, 2011, s. 164 
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Diagram 1. Den hermeneutiska tolkningscirkeln 

 

källa: Inspiration från Stausberg & Engler, 2011 

Bilden visar den hermeneutiska cirkeln och processen som undersökaren genomgår då denne 

använder sig av den hermeneutiska metoden och studerar en text. 

Hermeneutiken är klar över att kommunikationen mellan texten och läsaren inte 

är en mekanisk transport av färdigt innehåll. Det som skrivs i det material som 

undersökningar bygger på kräver tolkning och denna tolkning är en självständig och 

situationsanpassad handling. Det förhållande som undersökaren befinner sig i leder alltså till 

att hen inte endast är en mottagare av materialets betydelse, utan dessutom en medskapare av 

dess mening.6 Hellspong och Ledin tar därför upp fyra krav som hermeneutiken ställer på 

läsaren: 

                                         
6 Hellspong, & Ledin, 1997, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur, s. 220  

! ! !Hela texten      Hela texten 

Delar av texten 

Delar av texten 

 tolkning av texten 

Läsare med förförståelse Läsare med reviderad förförståelse  

Läsare med reviderad 
tolkning av texten 

Läsare 
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Hon läser uppmärksamt, hon anstränger sig för att förstå, hon är öppen för vad texten har att

 säga. Och hon är beredd att reagera på det- tillämpa det, pröva det, ta upp det i sitt tänkande. Allt 

 det här innebär att läsare för en dialog med texten. Hon svarar på dess tysta tilltal.7 

För att kunna använda den hermeneutiska metoden så är det essentiellt att undersökaren läser 

igenom den utvalda texten både långsamt och noggrant. Detta leder till att denne kommer 

fram till ny kunskap varje gång hen läser texten. Undersökaren går även in med en viss 

förkunskap och genomläsningar av materialet återger ny kunskap till läsaren.8  

Det är även viktigt att undersöka vem som har skrivit de utvalda texterna 

eftersom att det med stor sannolikhet funnits ett syfte bakom skrivandet av texterna. En text är 

dessutom alltid kontextuell och den har alltid både en förklarings- och tolkningskontext.9 På 

grund av detta var det betydelsefullt för mig att undersöka hur kontexten speglas i det utvalda 

materialet, eftersom att materialet kan visa hur den marxistiska livsåskådningen betraktades i 

det svenska samhället. Även tolkningen präglas av vilken kontext som undersökaren befinner 

sig i. Detta leder till att jag som undersökare blir präglad av den kontext som jag utgår från 

när jag läser det utvalda materialet. Ett tydligt exempel på tolkningskontext går bland annat 

att se i den handplockning som religiösa samhällen har gjort då olika kanon lästs från olika 

utgångspunkter för att dessa ska kunna passa överens med samhällets då rådande normer.10 En 

läsare av en text försöker alltid genomföra en meningsfull tolkning utifrån den kontext som 

personen befinner sig i. På grund av att alla människor har olika utgångspunkter så kan 

tolkningarna därför skifta beroende på vem tolkaren är. En texts förutsättningar kan alltså 

uppfattas på ett differentierat vis beroende på vem som läser och i vilket sammanhang som 

texten läses i. Detta kallar Hellspong och Ledin för tolkningspotential. Till exempel kan texter 

som skrivits av bland annat Marx, Engels och Kant uppfattas på ett differentierat vis beroende 

på vilken kontext som dess läsare befunnit sig i. Dessas verk har stor tolkningspotential och 

detta gör att deras texter aldrig blir uttömda en gång för alla. På grund av detta var dessutom 

framställandet av marxism ett passande ämne att undersöka med den hermeneutiska metoden.  

Hellspong och Ledin delar upp tolkningen av texter i mottagar-, sak- och 

sändarorienterad-potential. Den mottagarorienterade tolkningen syftar till att tolka textens 

innebörd för dess mottagare. Medan den sändarorienterade tolkningen syftar till att 

åskådliggöra sändarens, alltså skribentens avsikter med texten. En sakorienterad tolkning är 

                                         
7 Hellspong & Ledin, 1997 s. 220 
8 Stausberg & Engler, 2011, s. 277 
9 Hellspong & Ledin, 1997 s. 219 ff. 
10 Stausberg & Engler, 2011, s. 277  
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när en text har frigjort sig från sin författare och lever sitt eget ”liv”, och kan användas på ett 

sätt som strider mot eller struntar i sändarens avsikter.11 I undersökning har jag analyserat 

materialet utifrån en sändarorienterad tolkning. Detta tillvägagångssätt har jag valt eftersom 

fokusen i undersökningen är på texten i sig, samtidigt som författarnas syfte med texten är 

viktigt för studien. Denna orientering syftar till att belysa sändarens och kontextens 

föreställningsvärld och dess påverkan på läroböckerna. På grund av detta kommer jag även att 

betrakta det undersökta materialet, alltså läroböckerna, som ett subjekt i sig som formas av 

både sin omgivning och av sina författare. 

Det finns ingen sista läsning och tolkning inom metoden eftersom att det inte 

existerar några transnationella normer att tolka texten utifrån, utan beroende på i vilken 

kontext som undersökaren befinner sig i så kommer troligtvis undersökningens utformande att 

se differentierad ut. En tolkning som endast undersökaren betraktar som trolig innefattar dock 

med stor sannolikhet bristfällig validitet.12 Jag är även medveten om att jag har växt upp i en 

kontext och i denna kontext har både marxism och de kommunistiska regimerna Kina och 

Sovjetunionen fått utstå stor kritik från min omgivning. Denna påverkan är något som jag har 

ansträngt mig för att ta avstånd från i studien, i ett försök att uppnå objektivitet. 

1.4. Teori och utgångspunkter 

Jag använde mig även av hermeneutik som teori till studien. Genom att använda hermeneutik 

som teori så utgick jag ifrån att den samhälleliga kontext som läromedlen skrevs i skulle 

påverka läroböckernas utformande. Denna kontext skulle påverka utformandet i avseende till 

författarnas val av text och bilder. Jag antog att läromedlen skulle utgå från de då rådande 

normerna i samhället, eftersom en text alltid är kontextuell och eftersom att den alltid verkar 

alltid i ett sammanhang.13 

Som utgångspunkt utgick jag ifrån att framställningen av läromedlen skulle 

präglas av den politiska vänster respektive högervåg som, vid olika tillfällen, präglade 

samhället under den undersökta tidsperioden. Denna utgångspunkt utgick även ifrån det 

utrikespolitiska anseendet som de ledande kommunistiska regimerna Sovjetunionen och Kina, 

respektive den ledande kapitalistiska regimen USA hade när läroboken skrevs. Jag antog att 

dessa regimers anseende, med sina kapitalistiska respektive kommunistiska styrelseskick, 

                                         
11 Hellspong & Ledin, 1997 s. 219 ff 
12 Stausberg & Engler, 2011, s. 278  
13 Hellspong & Ledin, 1997 s. 219 ff 
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skulle komma att påverka läroböckernas framställande av den marxistiska livsåskådningen. 

Jag utgick även ifrån att enskilda författare har en påverkan på materialets utformning och på 

grund av detta försökte jag i så stor mån som möjligt finna information om författarna till 

läroböckerna. 

1.5. Tidigare forskning 

Läromedelsforskningen är omfattande och ett relativt vanligt ämne för lärarstudenter att 

skriva om i de olika ämnesområdena. Inom religionskunskap har dessa vanligtvis utgått ifrån 

att studera islam, och de ”indiska” religionerna. Dessvärre har läroboksstudier inte 

förekommit i lika stor omfattning på en högre nivå inom universitetsvärlden. Det har inte 

heller i någon omfattning genomförts studier som har bearbetat marxismen utifrån en 

livsåskådnings och religionsläroboksperspektiv. Det finns dock ett par läroboksstudier som är 

värda att nämna och som har varit relevanta för min uppsats. 

Kjell Härenstam skrev i sin avhandling Skolboks-islam från 1993 om svenska 

läroböcker och dess skildring av islam. Hans slutsatser bygger på att framställningen av islam 

oftast inte stämmer överens med muslimers egna självuppfattningar. Härenstam framhäver 

även att dessa läroböcker framställer muslimer och islam med en negativ terminologi. Ett 

exempel på detta är att läroböckerna genomgående syftar till att lyfta fram skillnader mellan 

kristendom och islam, i stället för att framhäva likheter. Detta verk har inspirerat mig i min 

studie och min undersökning kommer även fram till vissa liknande slutsatser, trots att 

Härenstam behandlade islam. Denna liknelse bygger på att läroboksförfattare till stor del 

utgick och skrev utifrån en kristen utgångspunkt, som i många fall, tydligt präglade verkens 

utformande. 

Staffan Selander skrev 1988 Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med 

exempel från läroböcker i historia 1841-1985. I studien presenterar Selander vad en lärobok 

faktiskt är för något, hur läroböcker förändras och vilka läroboksförfattarna var till de skrivna 

läromedlen. Hans slutsatser är framför allt att läroplaner inte spelar en stor roll i utformandet 

av läroböcker. I stället menar Selander att den största faktorn till läroböckernas utformande är 

tidigare läroböcker. Trots dess ålder bekräftar även min studie, till viss mån, Selanders 

slutsatser. Tidigare läroböcker har viss påverkan på de nyskrivna, men jag hävdar att det 

framför allt är det kontextuella och de enskilda författarna som påverkar framställandet av 

läroböcker.  
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1.6. Begrepp  

I detta avsnitt kommer jag att presentera och klargöra ett antal begrepp som kan vara värda för 

läsaren att förstå innan en genomläsning av studien. 

Marxism är ett begrepp, som i dagsläget, hänvisas till framför allt de 

ideologiska grundarna av livsåskådningen Karl Marx och Friedrich Engels. De var en del av 

det kommunistiska partiet under sin livstid, men trots detta refereras vanligtvis 

kommunismen huvudsakligen inte till dess grundare, utan i stället till de världsliga 

kommunistiska regimerna som tolkade marxismen utifrån sina makthavare och sin kontext. 

Det existerar alltså en åtskillnad mellan marxismen som livsåskådning och kommunismen 

som politiskt verktyg. 

Stalinism är ett styrelseskick som växte fram ur Stalins sätt att leda 

Sovjetunionen under 1900-talet. Det är ett totalitärt samhällssystem med en diktatorisk 

kommunistisk sovjetideologi som fungerar med hjälp av en omfattande administrativ apparat 

med repressiva funktioner.14 

Till arbetet har jag framför allt referat till marxismen som en livsåskådning och 

inte som en ideologi. Detta gjorde jag eftersom att marxismen presenteras som en 

livsåskådning i det undersökta materialet.  

Eurokommunism framstod som ett politiskt alternativ i de europeiska länderna 

under 1900-talet och rörelsen skiljde sig i stora delar från den sovjetiska och kinesiska 

kommunismen.  Efter Sovjetunionens fall förlorade dock begreppet sin betydelse och ordet 

kommunism har försvunnit ur majoriteten av de europeiska partiernas beteckningar. Den 

tradition som härstammar från eurokommunismen har i dagsläget förts vidare av partier som 

både lyfter fram både sin demokratiska och socialistiska övertygelse.15 

1.7. Avgränsningar 

Studien avsåg att undersöka läroböcker som är skrivna för gymnasieskolan och 

undersökningen baserar sig enbart på böcker som skrevs i samband med Lgy 70, vilket är en 

läroplan som utkom 1970 och ersattes 1994 av läroplanen Lgy 94.  

                                         
14 NE: ”stalinism” 
15 Liedman, 1993, Från Platon till kommunismens fall: de politiska idéernas historia, Stockholm: MånPocket, s. 
289 
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1976 var dessutom ett symboliskt år för studien, i och med att vänstervågen 

började avta och ersättas av en nyliberal högervåg som ledande samhällspåverkare. Jag har 

därför valt att inkludera två verk innan och efter denna brytpunkt. Den sista boken valdes 

dessutom i samband med att läromedlet skulle kunna reflektera över den då pågående 

sovjetiska kollapsen och demonstrationerna på himmelska fridens torg. Jag valde även att 

undersöka läromedel i just gymnasieskolan i och med att ämnet religionskunskap har en mer 

djupgående analys till skillnad från högstadiets ”SO”-ämne, där de samhällsvetenskapliga 

ämnena i stället sammanförs till ett ämne. Ytterligare en anledning till att jag valde att inleda 

studien vid 1970 var på grund av att det konfessionella ämnet kristendomsundervisning 

ersattes av det icke-konfessionella ämnet religionskunskap 1969.  

Läroböckerna till studien hämtades via Blåsenhusbibliotekets magasin i Uppsala. 

Läroböckerna från 1975 och framåt valdes på grund av att de hade intressanta kopplingar till 

varandra i och med att samma författare skrev läroböckerna från -75 och -85, medan en av 

dessa två dessutom författade läromedlet från -91. Det var även essentiellt för studien att 

inkludera en lärobok som skrevs i samband med att Lgy 70 trädde i kraft. Ytterligare en viktig 

aspekt i urvalet av läroböckerna var att det hade gått ett par år mellan läromedlens publicering.  

1.8. Disposition 

I kapitlet ”Lgy 70” presenteras den dåtida läroplanen som utkom 1970 och användes fram till 

1994. Kapitlet ”Marxismens idéhistoriska bakgrund” inkluderades eftersom att det var 

nödvändigt att redogöra för marxismens ursprung och marxistiska begrepp. Detta avsnitt 

innehåller även information som visar hur marxismen kan tolkas som en livsåskådning, då 

vissa lärosatser överensstämmer med vanliga antaganden över vad diskursen religion 

representerar.  

I kapitlet som benämns med rubriken ”Samhällelig kontext” presenteras faktorer 

som haft en trolig påverkan på den svenska opinionen gentemot både marxism och 

kommunism. Kapitlet inleds med en presentation av 1960- och det tidiga 70-talet som 

präglades av både vänsterrörelsen 68-vänstern och kvinnorörelsen. Sedan introduceras 

nyliberalismen som i större grad präglade samhället från mitten av 1970-talet fram tills idag. 

Efter detta presenteras de värdsliga kommunistiska regimerna Sovjetunionen och Kina. 

I ”Beltzén, Benktson, Bogren & Petterson” påbörjas redogörelsen av studiens 

läroböcker och det första verket skrevs 1970. Under avsnittet ”Rodhe och Sundström” 
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presenteras studiens undersökta läroböcker från -85 och -75. Jag valde att lägga fokus på -85 

års upplaga eftersom att det skapade en spännande dynamik i uppsatsen. Jag avslutade sedan 

med ”Nylund och Rodhe” där -91 års upplaga redogörs för.  Detta är dessutom en reviderad 

version av verken som utgavs -85 och -75, dock är en av de två författarna ersatta i denna 

upplaga.   

I ”Diskussion kring Lgy 70” diskuterar jag läroplanens påverkan på utformandet 

av läroböckerna och sedan avslutas studien med ”Slutsatser” där undersökningens slutsatser 

presenteras.  
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2. Lgy 70 

Den läroplan som uppstod 1970 var till stor del präglad av att religionsundervisningen blev 

icke-konfessionell. Detta skedde i och med att kristendomsundervisningen blev ersatt av 

religionsundervisningen från och med -69. Trots att läroplanen är tydligt präglad av en kristen 

utgångspunkt så innehåller den även mål som syftar till att eleverna ska få ta del av 

livsåskådningsdebatten och andra religioner. Den syftar även till att eleverna skulle 

tillgodogöra sig ”andra attityder till tillvaron än de religiösa”16 och de mål som eleverna 

skulle uppnå var:  

• skaffa sig kunskap om olika åskådningars innehåll  
• orientera sig om väsentliga moraliska och religiösa problem särskilt i vår egen tid  
• öka sin kunskap om kristendomen och viktiga icke kristna religioner samt med bevarad tolerans mot 

andras uppfattning 
• Uppöva sin förmåga till självständigt ställningstagande i livsåskådningsfrågor. 17  

 

Där sedan kursens huvudmoment var:  

• Analys av den moderna människans situation 
• Etiska och moraliska frågor 
• Kristendomen 
• Livsåskådningsdebatten 
• Andra attityder till tillvaron än de religiösa 
• icke kristna religioner18 

I aviseringar och kommentarer till läroplanen står det även att i centrum för undervisningen 

står livsfrågor. Dessa livsfrågor ska aktualiseras genom andra livstolkningar än de religiösa, 

där marxism, existentialism och djuppsykologi ges som exempel på alternativa icke-religiösa 

livsåskådningar.19 Läroplanen menar att tonvikten inom marxismen bör läggas på de element 

som berör människans verklighetsuppfattning, alltså de ämnen som gör marxismen till en 

livsåskådning. Religionskritiken lyfts även fram som ett kriterium, samt den dialog som fanns 

mellan kristendom och marxism.20 Läroplanen syftar alltså till att framhäva marxismen som 

en livsåskådning och inte som en ideologi.  

 

                                         
16 Lgy 1970, s. 5 
17 Lgy 1970, s. 5 
18 Lgy 1970, s. 5 
19 Lgy 1970, s. 6  
20 Lgy 1970, s. 9 
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3. Marxismens idéhistoriska bakgrund 

I följande avsnitt kommer jag kortfattat att presentera marxismens ursprung och dess 

idéhistoriska bakgrund. Under 1800-talet utvecklades en rad olika och inbördes stridande 

socialistiska inriktningar som alla ansåg att de företrädde den ”rätta” socialismen. Det var 

mycket som skiljde dessa åt, men det som förenade dessas intentioner var att de gjorde 

anspråk på att företräda underklassens intressen gentemot de äldre regerande klasserna som 

bestod av adeln och prästerskapet, samt den framväxande och allt starkare bourgeoisien. Det 

som socialisterna hävdade var att de sociala och ekonomiska orättvisorna som präglade 1800-

talets samhälle kunde övervinnas om den privata egendomen överfördes och blev allmän. 

De socialistiska riktningarnas mångfald har dock bidragit till en påfallande 

vaghet över vad begreppet ”socialism” representerar. Men under 1800-talet var det en 

överlägset populär inriktning i fråga om teoretisk klarhet, komplexitet och över långsiktigt 

inflytande. Det är inriktningen som utgår från teoretikerna Karl Marx och Friedrich Engels. 21 

Marxismen har haft en stor påverkan på både Marx och Engels samtid, men 

framför allt på deras eftermäle. I Ryssland konverterade bland annat Vladimir Lenin till 

marxismen och han var en av de ledande aktörerna i den ryska revolutionen 1917. 

Revolutionen störtade det ryska tsardömet och ledde till skapandet av den kommunistiska 

regimen Sovjetunionen. Senare under 1940-talet genomfördes det även en kommunistisk 

revolution i Kina av ytterligare en marxist vid namn Mao Tse-tung, som ledde en arme av 

fattiga bönder till seger över den kinesiska regimen. Likande revolutioner spreds även över 

världen under 1900-talet och detta ledde till att världens intellektuella blev tvingade till att 

lära sig hantera Marx samhälleliga vision, där vissa blev attraherades av hans idéer medan 

andra helt avfärdade hans teorier. Nu i efterhand då kommunistiska regimer och system har 

börjat sönderfalla, så går det att se att även fast Marx samtid till viss del ignorerade deras 

teorier, så har vår och 1900-talets samtid inte kunnat göra det.22 

3.1. Historiematerialismen  

Historiematerialismen bygger på att så länge som den moderna människan existerat så har 

dess huvudsakliga intresse inte varit storslagna idéer, utan i stället har först och främst 

grundläggande förnödenheter som mat och vatten prioriterats. Marx och Engels menade att i 
                                         
21 Liedman, 1993, s. 185  
22 Pals, 2006, s. 118 f. 
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och med att dessa grundläggande behov blev tillfredsställda så krävde människan sexuellt 

umgänge. Reproduktion som skapades av detta ledde till att familjer och kommuniteter 

uppstod och det skapade även ytterligare krav på ett materialistiskt välstånd. Detta välstånd 

blev bemött av det som Marx och Engels kallade för ”produktionssätt” och det bygger på att 

vissa krav måste bli tillgodosedda till människan och kraven blir tillfredsställda genom 

produktion. I och med att människan bosatte sig så blev förnödenheterna tillgodosedda genom 

bland annat fiske, jakt eller genom någon annan typ av arbete. Eftersom fler och fler av 

samhällets innevånare blev involverade i dessa verksamheter så hamnade innevånarna förr 

eller senare i en differentierad och specialiserad arbetsfördelning, där innevånarna hade olika 

sysslor i samhället. Marx och Engels kallade den relation som uppstod mellan de olika 

arbetsgrupperna för ”produktionsförhållanden”23 

Dessa samhällen kallade Marx och Engels för primitiva kommunistsamhällen 

och i dessa tillverkade till exempel några av samhällets innevånare båtar, medan andra 

tillverkade nät. I de primitiva kommunistsamhällena så tillhörde dock både båtarna och näten 

alla innevånare, alltså var det ett samhälle där alla delade på dess tillgångar då behovet krävde 

det. Detta samhälle var enligt Marx och Engels det mest naturliga och fullkomliga. Det 

uppkom dock problematik i och med att produktionsförhållandet förändrades och bekymmer 

uppstod i takt med tanken kring det privata ägandet. Denna idé anträdde i och med 

civilisationens födelse och tanken om äganderätt ledde till att skaparna av näten och båtarna i 

stället började hävda att produkterna var deras egna privata egendom eftersom de själva hade 

skapat dessa. Relationen bestod nu av att samhällsinnevånarna handlade med de varor som de 

själva producerat. Detta ledde tillslut fram till att vissa fick en större och bättre privat 

egendom än andra, medan andra inte fick någonting alls. 24 

När produktionsättet förändrades från att ha varit ett jägare- och samlarsamhälle 

till ett samhälle som byggde på odling av spannmål så fick de som ägde mark ett mycket 

gynnsammare utgångsläge. Dessa ägde i och med detta inte enbart produkten utan även 

produktionsmedlen, alltså ägde de det land som varorna till produkten odlades på. På grund av 

detta blev de som ägde marken härskare och den resterande befolkningen blev dess undersåtar 

och ställda i beroendeförhållande till dessa. Marx och Engels påstod att den privata 

egendomen och jordbruket kännetecknade den tidiga civilisationen och att det privata ägandet 

                                         
23 Pals, 2006, s. 123 
24 Pals, 2006, s. 124 
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skulle påbörja den konflikt som har präglat hela den mänskliga civilisationen, klasskampen. 25 

Denna konflikt beskrev Marx och Engels i Det kommunistiska partiets manifest då de skrev:  

Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp. Fri och slav, patricier och 
plebej, baron och livegen, mästare och gesäll, kort sagt: förtryckare och förryckta stod i ständiga 
motsättningar till varandra, förde en oavbruten, än dold, än öppen kamp, en kamp, som var gång 
slutade med en revolution när omgestaltning av hela samhället eller med de kämpande 
klassernas gemensamma undergång. 26 

Detta förhållande förändrades dock i och med introducerandet av det moderna samhället. I 

och med detta presenterades det ett nytt slags produktionssätt, där ägaren och arbetaren 

fortfarande existerade, men där kampen mellan dessa blev allt mer intensiv. Dessutom blev 

vinstintresset allt viktigare i och med samhällets kommersialisering. Kapitalism ledde till att 

en ny gruppering av samhällets innevånare blev oerhört rika och den nya regerande klassen 

kallar Marx och Engels för bourgeoisie.27 Bourgeoisien beskrivs som en revolutionär klass 

som omstörtade det feodala samhället och skapade det kapitalistiska efter deras egna behov. 

Marx och Engels beskriver bourgeoisiens epok på följande vis:  

Bourgeoisien kan icke existera, utan att alltjämt revolutionera produktionsinstrumenten, dvs. 
produktionsförhållandena, således samtliga samhällsförhållanden. Ett oförändrat bibehållande av 
det gamla produktionssättet var däremot den första existensbetingelsen för alla tidigare 
industriella klasser. Den fortgående omvälvningen i produktionen, det oavbrutna skakandet av 
alla samhälleliga förhållanden, den eviga osäkerheten och rörelsen kännetecknar bourgeoisiens 
epok gentemot alla andra.28  

De menar dock att bourgeoisien inte längre har någon utvecklingspotential och i stället 

pekade Marx och Engels ut proletariatet som den nya revolutionära klassen. Proletariatet 

bestod av de som i jämförelse med bourgeoisien inte har någonting och de måste sälja sitt 

dagliga arbete till produktionsägarna för i princip inget. Proletariatets förhållande blev även 

allt sämre i och med industrialiseringsprocessen och under industrialiseringen skapades det 

fabriker där proletariatet fick spendera långa dagar med att arbeta med maskiner som gav en 

otrolig vinst till ägarna, men nästintill ingenting till arbetarna. Marx och Engels menade att 

den kapitalistiska spridningen skulle leda till att klasskampen skulle komma till sin absoluta 

spets. Kapitalismens utveckling skulle leda till ett enormt elände för proletariatet och det enda 

som arbetarna skulle kunna finna hopp i är förhoppningen om revolution, där de skulle kunna 

störta det sociala och ekonomiska system som förtryckt dem. 

                                         
25 Pals, 2006, s. 123 
26 Marx & Engels, 1976, Det kommunistiska partiets manifest, Stockholm: Oktoberförl., s. 26 
27 Pals, 2006, s. 124 
28 Marx & Engels, 1976, s. 26 
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Marx och Engels påstod dessutom att våldet skulle vara förväntat i denna 

situation, eftersom att de rika aldrig skulle avstå sin egendom om den inte togs med våld och 

de uppmanade proletariatet till organisering för att arbetarna skulle kunna störta kapitalismen. 

Bara då, efter denna förstörelse så skulle frihet och fred åter kunna återvända till 

mänskligheten. För att detta skulle kunna uppnås så vore det dessutom nödvändigt med ett 

stadium mellan störtandet av den kapitalistiska staten och den framtida friheten och där 

skulle ”proletariatets diktatur” styra. I proletariatets diktatur skulle de fattiga och de tidigare 

maktlösa regera. Deras styre skulle tillslut leda till den sista fasen i historien, där den sanna 

mänskliga harmonin kunde anlända och där den ondskefulla klassuppdelningen och det 

privata ägandet skulle upphöra att existera.29 

3.2. Hegels inflytande och alienationsläran  

Marx blev influerad av den tyska filosofen Hegels teorier. Enligt Hegel så är materiella objekt 

sekundära ting och han menade att det existerar en ultimat verklighet och att denna verklighet 

fungerar som en ”absolut idé”. Hegel såg det absoluta som ett ting som religiösa skulle kunna 

kalla för ”Gud” och det absoluta försöker hela tiden sträva efter att bli mera medveten om sig 

själv och det bosätter sig i materiella former och händelser.30 Hegel tillskriver den ultimata 

verkligheten all beröm för det som människan har åstadkommit. Han ser detta till och med i 

politiken då han betraktar den styrande regimen som ett utryck för detta. Det betyder att 

människan måste avsäga sitt individuella intresse till de som styr regimen, då regimen är en 

spegelbild av den ultimata verkligheten. Hegel menade att människan gör valet att tro på en 

Gud och även valet att ge all sin politiska makt åt till exempel en kung. Människan ger dock 

inte all sin tilltro till en Gud eller en kung eftersom att det faktiskt existerar en gudomlighet 

eller för att vissa förtjänar att vara av adlig börd. Utan han menade att människan gör detta 

eftersom att det är något fundamentalt fel med det mänskliga tankesättet och människan lider 

av ett slags själv-alienation. Denna alienation verkar som en känsla av att vi har separerat oss 

från vår naturliga mänskliga karaktär.31 

Marx hade liknande teorier som Hegel, men han särskilde sig från honom 

genom att han påstod att det absoluta inte är ett självständigt existerande subjekt, utan det 

absoluta är enbart en spegelbild av det som människan objektifierar genom sitt arbete. 

                                         
29 Pals, 2006, s. 125 
30 Pals, 2006, s. 125 f. 
31 Pals, 2006, s. 126 
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Människan låter alltså sitt eget väsen bli en objektiv verklighet i den slutgiltiga produktens 

form och arbetsprocessen är ett samspel mellan naturen och människan. Marx menade att 

människan hämtar arbetsföremålet från naturen och syftet med arbetet är även att påverka 

naturen och omforma den till att bli en produkt som tillfredsställer människans egna behov. 

Därigenom framstår naturen som människans eget verk och naturen blir skapad 

av människans uppfattade verklighet. Det sker alltså en subjektifiering av verkligheten och 

detta sker genom att människan påverkar naturen samtidigt som subjektifieringen även 

influerar människan så att denna förändrar sin egen natur. Det sker ett slags utbyte mellan 

naturen och människan i utformandet av den egna uppfattade verkligheten.32 Detta leder till 

att det blir problematiskt då arbetsprodukten, som innehåller arbetarens verklighet, säljs av 

kapitalisten och blir en annan människas privata egendom, eftersom arbetaren har lagt ner sitt 

väsen i produkten. Produkten blir alienerad från arbetaren och det som händer i och med detta 

är att det arbete som egentligen ska vara en medveten och skapande aktivitet degraderas till 

ett nödvändigt medel för arbetarens livsuppehälle.33 

Det mänskliga arbetet är en medveten intelligent verksamhet och inte 

instinktmässig och det är denna medvetenhet som särskiljer människan från djuren. Marx 

hävdade att det mänskliga handlandet är ändamålsenligt och detta påvisade han genom att 

påstå att en arbetare alltid har en insikt i hur slutresultatet av en arbetsprocess ska se ut och 

eftersom själva processen hela tiden syftar till att fullfölja det förväntade resultatet.34 Arbetet 

är den aktivitet som människan utför och som bidrar till deras sociala liv och den måste därför 

vara kreativ, varierad och tillfredställande. Arbetet ska vara en spegelbild över individens 

personligt, men detta syfte har alienerats från människan och detta har skett genom det privata 

ägandet. Alienation skapas då arbetaren betraktar den slutgiltiga produkten av arbetsprocessen 

som ett självständigt objekt, som något som arbetaren kan sälja och som inte bidrar till det 

kollektiva samhället35, Marx skriver:  

Arbetarens alienation i sitt objekt uttryckes enligt nationalekonomins lagar så, att ju mera han 
producerar desto mindre har han att konsumera; att ju mera värde han frambringar, desto 
värdelösare, ovärdigare blir han; ju mera utformad produkten är, desto mera missformad blir 
arbetaren, ju mera civiliserat arbetets objekt blir, desto mera barbarisk blir arbetaren; ju 
mäktigare arbetet blir, desto vanmäktigare blir arbetaren; ju mera snillrikt arbetet blir, desto 
mera själlös och barbarisk blir arbetaren.36 

                                         
32 Bråkenhielm, 1992, s. 214 
33 Bråkenhielm, 1992, s. 157 
34 Bråkenhielm, 1992, s. 215 
35 Pals, 2006, s. 127 
36 Marx, 1995, Människans frigörelse, Göteborg: Daidalos s. 65 
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När personen betraktar den färdigställda produkten som ett självständigt objekt så blir 

arbetaren alienerad från sig själv. I stället för att visa sina unika talanger, så skapar arbetaren 

endast det nödvändiga, vilket är ett objekt som arbetaren kan sälja eller byta för att 

tillgodogöra sig andra nödvändigheter. I ett samhällssystem som bygger på privat-ägande så 

blir folket alienerat för att de inte har något meningsfullt att visa upp efter den genomförda 

arbetsprocessen. 37 

I det kapitalistiska samhället går alienationen att först och främst att finna i den 

kapitalistiska arbetsdelningen. I denna arbetsdelning går det att finna ett särskiljande mellan 

intellektuellt och manuellt arbete. Denna åtskillnad leder till att proletären inte får utföra det 

intellektuella arbetet i samhället, vilket är nödvändigt då det utmärker människan som art. 

Sedan skapas alienationen av det privata ägandet av produktionsmedlen eftersom att 

arbetsprocessens resultat inte tillhör producenten. I det kapitalistiska samhället har den 

manuella arbetaren i stället blivit en vara som säljs på marknaden och priset på arbetaren är 

dennes lön. Problemet med detta är att lönen inte motsvarar det som arbetaren producerar och 

det täcker endast arbetarens och dennes familjs livsuppehälle. Proletären får inte ta del av 

profiten från den vara som denne har producerat, utan den tillhandhåller kapitalägaren, och 

därmed blir arbetaren alienerad från dennes tillverkade produkt.  Privategendom blir resultatet 

av det alienerade arbetet och alienationen kan endast upphöra genom en förändring av 

produktionsförhållandena samt genom ett upprättande av det klasslösa samhället. Det måste 

kunna skapas ett produktionssätt där dikotomin mellan manuellt och intellektuellt arbete 

upphör att existera och inte förrän i det klasslösa samhället kan människan leva förenligt med 

sin natur.38 

3.3. Mervärdeteori  

Alienationsläran och mervärdeteorin ingår som del-teorier i historiematerialismen. Marx såg 

människan som altruistisk, men han menade att orsaken till människans elände ligger i de 

ekonomiska förhållandena och det krävs kunskaper om detta för att människan skulle kunna 

förändra sin tillvaro. På grund av detta så räcker det alltså inte med att vädja till människans 

altruistiska förnuft eller till dess goda vilja. Detta ledde till att Marx kom att studera 

ekonomiska förhållanden i slutet av sitt liv och till att han författade ”Kapitalet”. I detta verk 

                                                                                                                               
 
37 Pals, 2006, s 127 
38 Bråkenhielm, 1992, s. 158 
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utvecklade han sin teori om mervärde. Denna teori bygger på tanken att kapitalisten inte 

endast tar tillräckligt med inkomst från en bytesvaran som skulle täcka kapitalistens 

produktionskostnader, utan hen tar dessutom ut ett extra tillägg, alltså tar denne ut ett 

mervärde eller profit av den redan färdigställda produkten. Poängen med denna teori är att 

hela varans värde skapas genom arbete och inte av kapital eller av en kombination av arbete-

kapital. Kapitalet har skapats av människligt arbete och kapitalet representerar ackumulerat 

mänskligt arbete. Det är alltså själva arbetet som blir det värdeskapande momentet i 

arbetsprocessen. På grund av detta så kritiserar Marx kapitalägaren för att denna vid 

försäljning av en produkt orättmätigt tillägnar sig mervärdet av den sålda varan som denne 

själv inte producerat. Med Marx syn på arbetsprocessen så utför därför arbetaren ett obetalt 

merarbete åt kapitalisten.39 Bråkenhielm beskriver mervärdeteorin på följande vis:   

Genom att arbetaren under t.ex. en 10 timmars arbetsdag, arbetar t.ex. 6 timmar för att intjäna 
till sina levnadsomkostnader (nödvändigt arbete). Dessa 6 timmar motsvarar också en reell 
produktionskostnad för kapitalägaren (dvs. lön till arbetaren), men under de resterande 4 
timmarna producerar arbetaren, utan att förorsaka kapitalägaren några kostnader (merarbete), 
eftersom denna vid försäljningen av arbetarens produktionsresultat kan tillägna sig en viss profit 
eller mervärde. Relationen mellan mervärde och merabete kan, enligt Marx, matematiskt 
bestämmas. 40 

Alltså består teorin i att kapitalägaren köper arbetskraft som motsvarar sex timmars arbete per 

dag för att arbetarens existenskrav ska kunna uppnås fastän själva arbetsprocessen egentligen 

består av tio timmars arbete. Detta leder till att det skapas en fyra timmar lång differens 

mellan arbetskraftens ekonomiska värde och värdet av arbetsprocessens resultat. Det skapas 

alltså ett mervärde som kapitalisten själv tillhandhåller och mervärdet består av fyra timmars 

obetalt arbete som kapitalägaren gratis tillägnar sig från arbetaren.  

3.4. Marx syn på religion  

Ytterligare ett viktigt verk i avseende till den här undersökningen är Karl Marx Till kritiken av 

den hegelska rättsfilosofin och i den kritiserar Marx Hegels filosofi och dess konsekvenser. 

Marx hävdade att det inte är Gud som har skapat människan utan att människan som skapat 

Gud: 

Den irreligiösa kritikens fundament är: Människan gör religionen, religionen gör inte människan. 
Religionen är just självmedvetandet och självkänslan hos den människa som antingen ännu icke 
funnit sig själv, eller som åter förlorat sig själv. Men människan är inget abstrakt väsen, som 
dväljes utanför världen. Människan är människovärlden, staten samhället. Denna stat, detta 

                                         
39 Bråkenhielm, 1992, Aktuella livsåskådningar. D. 1, Existentialism, marxism, Nora: Nya Doxa, s. 154 f. 
40 Bråkenhielm, 1992, s. 155  
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samhälle producerar religionen, ett förvrängt världsmedvetande, eftersom de representerar en 
förvrängd värld. Religionen är den allmänna teorin för denna värld. 41 

Marx menade att religionen är det ”mänskliga väsendets fantastiska förverkligande, eftersom 

det mänskliga väsendet inte äger någon sann verklighet”.42 Han påstod alltså att kampen mot 

religion är kampen mot den värld som vi befinner oss i. Det religiösa eländet som vi upplever 

är ett uttryck för det verkliga elände som religionen är en protest gentemot och att religionen 

fungerar som ett folkets opium. Marx ansåg att om religionen skulle upphöra att existera så 

skulle folkets overkliga lycka så som religionen ger dem, ersättas med ett krav för verklig 

lycka: 

Kravet att det skall uppge illusionerna om sitt läge är kravet på att uppge ett tillstånd som 
behöver illusionerna. Religionskritiken är alltså ett embryo till kritiken av den jämmerdal vars 
gloria religionen är. Kritiken har plockat bort de imaginära blommorna från kedjorna, inte för att 
människan skall bära fantasilösa, tröstlösa kedjor, utan för att hon skall kasta av sig sina fjättrar 
och plocka den levande blomman. 43 

Det är detta som Marx ansåg att religionskritiken skapar, den tvingar människan att tänka och 

religionen är endast en illusion som kretsar kring människan. Så länge religionen inte blir 

kritiserad så kommer illusionen kring lycka att kvarstå. Det är därför historiens och filosofins 

uppgift att avslöja självalienationen i dess oheliga gestaltning. Marx menade att en kritik av 

religioner per automatik blir en kritik av den värld som vi befinner oss i och kritiken av 

religionen blir alltså en kritik gentemot den rådande politiken.44  

3.5. Reflektioner kring den marxistiska livsåskådningen  

Marx och Engels teorier är lika helig för många marxister så som till exempel Bibeln och 

Koranen är för kristna och muslimer. Marxismen ger ett system av doktriner, den har sina 

egna ceremonier, sakrala platser och heliga personer. Livsåskådningen har dessutom sina 

missionärer som har vunnit miljontals konvertiter och det har även skett förföljelse i 

marxismens namn av oliktänkande. Marxismen skapar inte heller enbart en teori kring politik, 

samhälle och ekonomi, utan den skapar en totalvision av det mänskliga livet, med en 

filosofisk bild av människans plats i världen och den ger en förklaring till allt som har skett i 

historien och en profetia om vad som kommer att ske. 45 

                                         
41 Marx & Engels, 1978, Filosofiska skrifter: skrifter i urval. Lund: Cavefors i samarbete med tidskriften Zenit, s. 
133  
42 Marx & Engels, 1978, s. 133  
43 Marx & Engels, 1978, s. 133 f.   
44 Marx & Engels, 1978, s. 134 f.  
45 Pals, 2006, s. 119 
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Marxismen präglas dessutom av en eskatologisk natur och denna går att finna i och med hur 

Marx och Engels betraktade stadiet som sker efter proletariatets diktatur. När proletariatets 

diktatur har upphört och klassystemet och det privata ägandet inte längre existerar så påbörjas 

en historielös tid och det skapas ett slags ”paradis” på jorden. Detta paradis kan endast uppstå 

med hjälp av våld och en rad konflikter där den ”syndfulla” kapitalistiska staten och 

bourgeoisien utplånas. Detta är en eskatologi som dessutom ger legitimitet till Kinas numera 

kapitalistiska styrelseskick. Denna legitimitet bygger på att en liten del av samhället måste 

kunna bli rikt för att bourgeoisien på riktigt ska kunna uppstå.46 Detta leder till att Kina 

fortfarande kan upprätthålla en självbild av att det fortfarande är en marxistisk stat, trots att 

landet präglas av en utpräglad fattigdom, medan en minoritet blir rikare och rikare. 

Kommunistiska regimer har även haft profeter likt andra religioner där Marx, 

Lenin, Mao, Stalin och Engels i princip blivit profetförklarade. Det går även att skapa en 

liknelse mellan Marx uppfattning av alienation med frälsningen. Det är inte förrän 

alienationen avskaffas som människan återigen kan uppnå den sanna lyckan. När alienationen 

avskaffas så kan människan återigen se den slutgiltiga produkten som något mer är ett 

självständigt objekt. Ett objekt som inte endast används som en nödvändighet, utan i stället 

som något som representerar den individuella skaparen och som bidrar till kollektivets bästa. 

Genom att alienationen fortfarande existerar så kan inte människan bli upplyst, utan 

människan fokuserar endast på att överleva dagen. Proletariatet befinner sig i ett ständigt 

mörker där arbetarna inte kan uppnå frälsning och i alienationen finns det endast misär. Det är 

inte förrän människan har överkommit alienationen som den mänskliga lyckan tillslut kan 

återhämta sig och frälsningen kan endast uppnås genom en befrielse från alienationen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
46 Craig, 2011, The heritage of world civilizations, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, s. 1005 
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4. Undersökning 

4.1. Samhällelig kontext 

4.1.1. 68-rörelsen, kvinnorörelsen och nyliberalismen 

Sverige präglades av en radikal vänstervåg under 1960-och inledningen av 70-talet. Denna 

vänstervåg benämndes som 68-rörelsen och namnet har sitt ursprung i den franska 

studentrevolten 1968. I och med denna inleddes en förändrad och radikaliserad syn på 

demokrati och frihet. Både konventioner och traditioner började ifrågasättas i och med att 

rådande normer och värderingar utsattes för kritik. Rörelsen präglade hela det svenska 

samhället och även den allmänna debatten då kritik hade börjat riktas mot det borgerliga 

samhället. Rörelsen hämtade inspiration från marxism, socialism och inspirerades av såväl 

Lenin och Mao. Denna präglades även av internationella frågor och Vietnamkriget var 

centraltm, då USA fick utstå stor kritik i och med kriget. Det uppstod även en utbredd 

kvinnorörelse i samband med 68-rörelsen och denna kritiserade den etablerade samhällssynen 

på kvinnor och målet var jämlikhet mellan könen. Dessa rörelser gick hand i hand och de 

hade en stor påverkan på det svenska samhället fram till 1976 då nyliberalismen ersatte dem 

som ledande samhällspåverakande rörelse i Sverige. 1976 var ett symboliskt avslut på 

rörelsen i och med att Socialdemokraterna förlorade riksdagsvalet och för första gången sedan 

1936 fick Sverige en helt borgerlig majoritetsregering.47 

Den nyliberala rörelse som ersatte 68-rörelsen har än idag en stor påverkan på 

samhället. Denna önskade, i motsats till 68-rörelsen, att begränsa statens roll i det ekonomiska 

livet och den syftade i stället till att skapa såväl lägre utgifter som lägre skatter. Rörelsen fick, 

som sagt, genombrott 1976 i och med att vänstervågen och kvinnorörelsen ebbade ut. 

Nyliberalismen förstärkes sedan med hjälp av att de ledande västmakterna Storbritannien och 

USA leddes av nyliberala/konservativa högerregeringar, då Ronald Reagan respektive 

Margaret Thatcher regerade dessa nationer. 48 

4.1.2. Sovjetunionen 

Om 1970-talet kännetecknades av en starkt framryckande våg av socialism och 

vänsterrörelser, så kännetecknades 80-talet av stärkta högerpositioner. Det var som sagt 
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högerregeringar som styrde de världsledande kapitalistiska nationerna. Samtidigt hade 

Sovjetunionen och dess allierade i Warszawapakten svårare att hänga med. Den sovjetiska 

regimen började falla samman i och med att byråkratin i Sovjetunionen hade blivit allt mer 

byråkratiserad och trögflytande. Förtrycket av oliktänkande hade även förstärkts av den 

sovjetiska ledaren Brezjnev och kontrollen över kulturen hade skärpts ytterligare. 

Sovjetunionen hade även försvagat sin utrikespolitiska position i och med invasion av 

Afghanistan 1979. Denna försvagade ställning uppstod i och med att invasionen kom att bli 

lika grym och förnedrande som USA då avslutade krig i Vietnam. 49 På grund av detta 

attraherade inte den marxist-leninistiska livsåskådningen omvärlden i lika stor utsträckning 

som tidigare och upplösandet av Sovjetunionen hade påbörjats.50 

4.1.3. Upplösandet av Sovjetunionen 

Michael Gorbatjov fick makten i Sovjetunionen 1985 och hans era kom att markera slutet för 

Sovjetunionen. Gorbatjov argumenterade för en enorm reformationsprocess som utvecklades 

till att inte alls motsvara hans ursprungliga intentioner. Gorbatjov sågs som en reformatör och 

han påbörjade både glasnost och perestrojka. Hans avsikter bakom dessa reformationer var att 

dessa skulle leda till en förnyelse och omskapande av den tröga sovjetiska byråkratin. 

Tidigare hade endast de godkända rösterna fått höras inom Sovjetunionen och dessa 

reformationer skulle skapa en större öppenhet för dialog inom landet. Dessa ledde dock i 

stället till början på slutet för den sovjetiska regimen. Den ryska massmedian började i och 

med den nyförvärvade friheten att rapportera om maktmissbruk och korruption inom den 

sovjetiska byråkratin. Den tidigare falska statistiken som hade presenterats för både 

omvärlden och för de sovjetiska medborgarna visade sig heller inte ha innehållit någon 

sanningshalt. Den sovjetiska befolkningen och omvärlden hade förmodat att de sovjetiska 

medborgarna hade haft det gynnsammare än vad det faktiskt hade. Glasnost bidrog till att 

bekräfta hur exceptionellt usel Sovjetunions ekonomi var och hur dåligt de sovjetiska 

medborgarna hade det i jämförelse med de västerländska nationerna. Bilden av Sovjetunionen 

som en industriell supermakt i framkant började även vackla i omvärlden i och med detta. Det 

blev dessutom paradoxalt och ohållbart då Sovjetunionen som enpartistat önskade att skapa en 

större öppenhet, samtidigt som de krävde att bibehålla enpartisystemet. Det började bli alltmer 
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tydligt, både för Sovjetunionen och för omvärlden, att den manifesta stalinist-kommunismen 

endast var en alltför byråkratiserad koloss på lerfötter. 51 

Den växande yttrandefriheten och handlingsfriheten ledde till att flera länder 

inom Warszawapakten började kräva nationell självständighet. Insikten av att 

levnadsstandarden var avsevärt mycket högre i de västliga länderna skapade en grogrund för 

idéer om en radikal kapitalistisk förändring. Även Gorbatjov talade gott om marknaden och 

han ville reformera den sovjetiska ekonomiska marknaden från grunden. Gorbatjov menade 

att den reformerande perestrojkan skulle omskapa hela samhället, alltifrån ekonomin och det 

sociala till det vetenskapliga och konstnärliga. Denna reformationsprocess ledde i realiteten 

inte till någonting och han ifrågasattes i Sovjetunionen, samtidigt som han blev allt mer 

älskad utomlands för sina ansträngningar för att minska de politiska spänningarna mellan öst 

och väst och för att han lät medlemmarna i Warszawapakten gå sin egen väg. Den autonomi 

som Warszawapaktens medlemmar erhöll ledde tillslut till dessas självständighet och till 

Sovjetunionen kollaps 1991.52   

4.1.4. Det kommunistiska Kina  

Maoismen verkade på avstånd under 60-talet som en attraktiv rörelse för omvärldens 

vänsterrörelser, med slagord som syftade till att hålla revolutionen levande och 

uppmuntrandet av kritiken från massorna.  Kina hade dock en tillbakadragen utrikespolitisk 

roll under Maos tid vid makten. Det uppstod även en splittring mellan Sovjetunionen och 

Kina 1969 i och med att regimernas arméer kortfattat drabbats samman. Konflikten ledde till 

att Kina öppnade upp för dialog med USA och den amerikanska presidenten Richard Nixon 

besökte Beijing 1972.53 

I omvärlden hyllades Mao av många från den politiska vänsterkanten och i 

Sverige fanns till exempel det maoist-inspirerade SKP som fick 0.4 procent av rösterna 1970. 

Även andra europeiska intellektuella blev inspirerade av maoismen, då livsåskådningen 

erbjöd en lockande antites till det västerländska samhället. Men maoismen skapade även en 

entusiasm för de som inte hade marxistiska kopplingar. Till exempel hävdade den 

amerikanska sinologen John King Fairbank att den maoistiska revolutionen var det bästa som 

hänt Kina på flera sekler. Men denna gynnsamma uppfattning skulle dock ändras och kritiken 
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hårdnade efter Maos död. Denna kritik uppstod i och med att det ständigt framkom nya 

uppgifter om de hemskheter som skedde i samband med Det stora språnget och Den stora 

proletära kulturrevolutionen. Dessa uppgifter ledde till en försämring av omvärldens anseende 

av både Maos och Kinas maoism då dessa har gått från att hyllas till att förkastas av 

omvärlden.54 Mot slutet av -70-talet övergavs maoismen dessutom av de allra flesta, samtidigt 

som Maos efterträdare i Kina slog in på en helt annan väg som präglades av kapitalistiska 

effektivitetsidéer.55 

4.1.5. Protesterna på Himmelska fridens torg 

Under slutet av 1980-talet uppstod det studentdemonstrationer i Kina. Dessa demonstrationer 

uppstod trots den kinesiska ledaren Deng Xiaopings i större grad västerländska framtoning. 

Det hade även börjat uppstå en splittring inom det kinesiska samhället och ett missnöje 

gentemot regimen hade börjat gro hos massorna. Detta ledde till att de kinesiska ledarna var 

oroliga för att de sovjetiska revolterna skulle spridas även till Kina och inspirera till 

revolution gentemot statsmakten. Denna oro var berättigad eftersom en revolt inleddes i 

Beijing på Himmelska fridens torg 1989. På Himmelska fridens torg samlades 

hundratusentals människor för att öppet demonstrera mot statsmakten och de krävde 

yttrandefrihet, fria demokratiska val, granskning av ledarnas privilegier och ett stopp för 

motståndet mot en borgerlig liberalisering. Demonstrationerna pågick under hela maj 1989 

och väckte en enorm internationell uppmärksamhet och många utanför Kina hoppades att 

regimen skulle börja öppna för diskussion med aktivisterna. Den fjärde juni ryckte dock den 

kinesiska armén in på torget och det motstånd som uppstod från aktivisterna slog militären 

våldsamt ner. Händelsen ledde till att Kina fick en usel internationell status och omvärlden 

betraktade Kina som paria.56 

5. Beltzén, Benktson, Bogren & Pettersson 

Benkt-Erik Benktson levde mellan 1918-1998 och han var teologiedoktor, professor och 

religionsfilosof. Han var kristen och dessutom komminister i Runtuna, Ripsa och Lid och 

kyrkoherde i Ludgo och Spelvik. 57 Yngve Bogren var även han med största sannolikhet 

kristen och detta kan tydas med hjälp av den information som det står om honom i hans 
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minnesord i och med hans bortgång i Sydsvenskan. I minnesordet står det att han var lektor 

vid läroverket i Eslöv och att han tillhörde Eslövs kyrkokör. Det står även att han deltog i 

sammankomster på Eslövs församlingshem när han blev äldre.58 Det framkommer inte vem 

som har skrivit vad i läroboken och det har heller inte gått att kunna finna ytterligare 

information om de övriga författarna till läroboken.   

5.1. De stora livsfrågorna- Beltzén, Benktson, Bogren & Pettersson- 1970  

5.1.1 Framställningen av de kommunistiska regimerna Sovjetunionen och Kina 

I lärobokens marxistiska kapitel skapas det starka och genomgående kopplingar mellan den 

marxistiska livsåskådningen och de kommunistiska regimerna Sovjetunionen och Kina. 

Förgrundsfigurerna i ländernas respektive revolutioner och regimernas första kommunistiska 

ledare, Vladimir Lenin och Mao Tse-tung, ges ett stort utrymme i texterna. Det nämns dock 

endast i korta drag hur kommunismen tillämpades i Kina, och inte alls i Sovjetunionens fall. 

Detta är förvånansvärt eftersom läroboken genomför ett medvetet val av att hänvisa 

marxismen till de kommunistiska regimerna, och inte endast till grundarna Engels och Marx. I 

och med detta så borde det även ha genomförts ett större referenstagande till vilka effekter 

kommunismen hade i dessa nationer. Ett uppseendeväckande faktum i och med detta är även 

att de sovjetisk-kommunistiska ledarna som efterträdde Lenin vid makten i Sovjetunionen 

exkluderas. Detta är beaktningsvärt eftersom Lenin endast var vid makten mellan åren 1922 

och 1924. I och med detta bortser läroboken från de efterkommande sovjetiska ledarna Josef 

Stalin (1924-1953), Georgij Malenkov (1953-1955), Nikita Chrusjtjov (1955-1964) samt 

Leonid Brezjnev (1964-1982).  

Det som framför allt är uppseendeväckande med detta urval är att Josef Stalin 

utelämnades av läroboken. Stalin hade ett enormt inflytande på både världen och på 

Sovjetunionen som nation. Sovjetunionen flyttade, under Stalins tid vid makten, fram sina 

nationella gränser och dess intressesfär långt in i Europa. Sovjetunionen blev även ett mer 

nationalistiskt präglat land under Stalins regeringstid, eftersom nationen i större utsträckning 

bortsåg från den internationella kommunism som Lenin (och även Trotskij) var präglad av 

och förespråkade.59 
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Det finns ett par möjliga teorier till exkluderandet. Det är bland annat möjligt att 

lärobokens syfte bakom detta var att konstruera en åtskillnad mellan Lenins kommunism och 

Stalins sätt att leda landet. Det kan även vara möjligt denna distinktion bestod i att läroboken 

syftade till att åtskilja de efterkommande sovjetiska ledarnas styrelseskick som någonting 

annat än marxism, ett regeringssätt som senare i stället kom att kallas för stalinism. Det kan 

även vara rimligt att detta urval präglades av att läroboken inte räknade in Stalin som en av de 

större ideologerna inom den marxistiska livsåskådningen. Uteslutandet av Stalin är även 

anmärkningsvärt på grund av att läroboken inkluderande ett fotografi som föreställer en 

skulptur som skapades under Stalins regeringstid, en skulptur vars motiv tydligt hänvisas till 

den stalinistiska regimen. På grund av att denna bild tydligt hänvisar till Stalins regeringstid 

så borde hans namn åtminstone ha benämnts i kapitlet. Effekten av exkluderandet av Stalin 

från kapitlet blir att det skapas ett bortseende från det som skedde under Stalins regeringstid, 

då bland annat miljontals människor arresterades under den stora utrensningen som skedde i 

Sovjetunionen mellan åren 1934-1939, då en mängd människor arresterades och avrättades på 

obefogade grunder för ”kontrarevolutionära” aktiviteter. 60 

Kulturrevolutionen som term nämns i kapitelöverskriften ”Marxismen i den 

kinesiska kulturrevolutionens perspektiv”.61 I kapitlet framställs Mao som en socialistisk 

idealist och läroboken framhäver att Mao och det kommunistiska Kina ”erkände att det också 

i ett socialistiskt samhälle finns olika uppfattningar”.62  Mao citeras även i kapitlet och han 

påstod enligt läroboken att: 

Politiken att låta hundra blommor blomma och hundra åsiktsriktningar tävla är avsedd att 
befordra konstens och vetenskapens utveckling: den är avsedd att göra det möjligt för en 
socialistisk kultur att blomstra i vårt land. Olika former och stilar i konsten kan fritt utvecklas 
och olika skolor i vetenskapen kan tävla fritt. Vi anser att det är skadligt för konstens och 
vetenskapens utveckling, om administrativa åtgärder används för att knäsätta en särskild 
konstriktning eller åsiktsriktning och bannlysa en annan. Frågor om rätt och fel i konsten och 
vetenskapen bör avgöras genom fri diskussion i konstnärliga och vetenskapliga kretsar och 
under det praktiska arbetet inom konst och vetenskap… Riktiga och bra saker har ofta till en 
början betraktas inte som välluktande blommor utan som giftigt gräs. Kopernikus’ teori om 
solsystemet och Darwins utvecklingsteori avfärdades en gång som felaktiga och måste besegra 
en bitter opposition. Kinas historia kan uppvisa många liknande exempel.  I det socialistiska 
samhället är betingelserna för uppkomsten av nya företeelser helt annorlunda och mycket 
överlägsna de som fanns i det gamla samhället.63  
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Citatet framställer Mao som en socialistisk idealist med en hög toleransnivå gentemot 

oliktänkande grupper i samhället. I citatet lyfter Mao fram oliktänkande individer som besatt 

nya och innovativa idéer, individer som till en början har betraktats som giftigt gräs, men som 

med tiden i stället betraktades som välluktande blommor. Maos citeras dock senare i 

läroboken då han menade att ”marxismen i egenskap av vetenskaplig sanning inte fruktar 

någon kritik.”64 

Läroboken menar dessutom att Maos syfte bakom kulturrevolutionen var 

en ”medveten uppfostringspolitik för att rensa ut b.la. de religiösa föreställningar, som man 

menar hindrar folkets utveckling i den marxistisk-leninistiska andan”.65 De menar även att 

Mao i en rapport skrev att han med revolutionen syftade till att ”vidskepelsen, klassystemet 

och olikställdheten mellan män och kvinnor kommer att avskaffas ’såsom en naturlig följd av 

segern i den politiska kampen’”.66 

Mao framställs i och med detta med en gynnsam terminologi. Han beskrivs som 

en socialistisk idealist som hade rationella (utifrån en kommunistisk synvinkel) intentioner 

med sin ”uppfostringspolitik”. Läroboken menar dessutom att uppfostringspolitikens syfte var 

att denna skulle leda till att ett mer jämställt kinesisk-kommunistiskt samhälle skulle kunna 

uppstå. Det är dock uppseendeväckande att läroboken valde att utelämna de konsekvenser 

som uppfostringspolitiken innebar. När läroboken skrevs hade kulturrevolutionen pågått i fyra 

år, och revolutionen skulle pågå i sex år till. Revolutionen hade dessutom redan genomgått sin 

mest intensiva fas som varade mellan 1966 och 1969. 67  Detta exkluderande är 

uppseendeväckande eftersom åtminstone en halv miljon kineser dog i samband med att 

kulturrevolutionen genomfördes, och miljontals människor utsattes för misshandel, våldtäkt, 

inlåsning och systematisk förföljelse.68 Läroboken benämner inte heller kulturrevolutionens 

egentliga syfte, vars avsikt var att avlägsna de som befann sig i administrativa positioner som 

enligt Mao hade fallit in på det kapitalistiska spåret och de som han även kände sig hotad av. 

Denna uppfostringspolitik var enligt Mao nödvändig för att Kina skulle kunna skapa en 

enhetlig socialistisk kultur.69 Revolutionen framställs dessutom som ett rationellt fenomen 

utifrån en marxistiskt-maoistisk utgångspunkt.  Det är dock möjligt att informationen kring 

dess egentliga syfte inte hade anlänt till Sverige, men det har jag svårt att tro. Att en så pass 
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stor händelse, med att ett så pass stort antal dödsoffer inte skulle uppmärksammas vore 

underligt. Jag har heller inte hittat någon information som tyder på att världen inte visste om 

vad som pågick i Kina under kulturrevolutionen.    

I kapitlet tillskrivs inte marxismen några negativa attribut i samband med att 

marxismen refereras till de kommunistiska regimerna Kina och Sovjetunionen. Kopplingen 

mellan de kommunistiska regimerna och marxismen genomsyrar det marxistiska kapitlet och 

det konstrueras inte en åtskillnad mellan Marx och Engels ursprungliga marxism och mellan 

1900-talets kommunism. Detta, liksom att läroboken valde att exkludera de stora 

utrensningarna av oliktänkande är uppseendeväckande eftersom utrensningarna skedde i 

marxismens namn. På grund av den genomförde kopplingen mellan de kommunistiska 

regimerna och den marxistiska livsåskådningen så har det skapats en indirekt positiv bild av 

marxismen. Detta framställande är indirekt positivt i och med valet att exkludera de illdåd 

som skedde gentemot oliktänkande i dessa nationer. Detta referenstagande är dessutom 

gynnsamt eftersom illdåden legitimerades av regimerna genom den marxistiska 

livsåskådningen. Detta härleder till att läroboken omfamnar en indirekt positiv terminologi 

gentemot marxismen och de värdsliga kommunistiska regimerna.   

5.1.2. Urvalet av bilder i läroboken 

Kapitlet innehåller tre fotografier, varav två av dessa är tydligt hänvisade till Sovjetunionen 

och det tredje till det kommunistiska Kina. Valet av fotografier tyder på att läroboken 

genomför en explicit koppling mellan den kommunistiska livsåskådningen och de värdsliga 

kommunistiska regimerna.  

Den första bilden är ett fotografi som föreställer en skulptur som skapades av 

den sovjetiska skulptören Vera Mukhina. Skulpturen föreställer en kvinna och en man och 

verkets titel är ”Arbetare och kolchoskvinna”. Läroboken beskriver verket som en: ”apoteos 

över den socialistiska människan i sovjetrysk tolkning”70 I skulpturen höjer mannen sin 

vänsterhand över huvudet i vilken han håller den symboliska, sovjetkommunistiska 

hammaren. Samtidigt lyfter kolchoskvinnan den lika symboliska skäran över sitt huvud med 

högerarmen. Personerna i skulpturen symboliserar unionen mellan arbetarklassen och 

bondeklassen och den framställer även symbolerna på den sovjetiska flaggan. Skulpturen 

beskrivs med påståendet att det på 20-talet i Sovjetunionen skapades en konstriktning som 
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syftade till att förhärliga kroppsarbetet.71 Genom att inkludera detta konstaterande så vill 

läroboken troligtvis påpeka att marxismen blev en så pass viktigt del i det sovjet-

kommunistiska samhället så att till och med konsten blev påverkad av denna, eftersom att en 

egen konstriktning kunde växa fram kring livsåskådningen. Mukhinas skulptur skapades 1937 

och ställdes ut på världsutställningen i Paris samma år. Beslutet att inkludera verket i kapitlet 

är intressant då monument sammanfattar den kommunistisk-sovjetiska livsåskådningen, då 

det är två starka arbetare av vardera kön som är kollektivt starka. I skulpturen är de 

sammansvetsade på både ett bokstavligt och symboliskt vis. Kvinnan och mannen är jämlika, 

de är kommunistiska kamrater med ett gemensamt syfte och de blickar mot framtiden med 

bestämda ansiktsuttryck, samtidigt som vinden symboliskt blåser genom deras kläder.72 Detta 

är en skulptur som konstruerades under Stalins regeringstid (1937) och som även tydligt 

hänvisar till det stalinistiska samhället. På grund av detta är det uppseendeväckande att, så 

som jag tidigare nämnde, läroboken inte ens benämner Stalins namn i kapitlet. 

Den andra bilden i kapitlet framställer en affisch som uppges ha skapats av den 

ryska illustratören V. Spasskij.73  Illustrationen föreställer en man som flyr från ett sjunkande 

skepp på en räddningsflotte. Räddningsflotten har formen av en bok som innehåller budskapet 

(på ryska) ”Proletärer i alla länder förena eder” och bilden beskrivs med underrubriken:  

Marxismen – inte bara som en viss ideologisk skola utan också som ett evangelium, ett glatt 
budskap- får sin eggande illustrering av en affisch från 1919 av V. Spasskij. Räddningsflotten är 
Karl Marx budskap ”Proletärer i alla länder förena eder”. Texten under affischen lyder: ”mot 
den kommunistiska internationalens fyrtorn.”74 

Även detta foto har en tydlig koppling till Sovjetunionen, men även till den internationella 

kommunismen. Bilden representerar en person som flyr från det sjunkande skeppet som 

förmodligen representerar det dåtida ryska tsardömet och uppmanar andra kapitalistiska 

klassamhällen att göra detsamma. Mannen på båten flyr från det sjunkande skeppet med hjälp 

av Marx lära och med hjälp av denna kan han komma till det kommunistiska paradiset. Det är 

alltså Marx som är räddningen från det sjunkande kapitalistiska samhället. Den 

kommunistiska tredje internationalen som illustrationen även syftar till skapades i Moskva 

1919. Det var en sammanslutning av flera kommunistiska partier, vars syfte var att genomföra 

en internationell kommunistisk revolution och detta skulle bland annat ske genom sovjetiskt 

stöd och det skulle omvandla världen till en internationell socialistisk stat. Den tredje 
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internationalen avskaffades dock av Stalin 1943.75 Syftet bakom illustrationen är alltså att visa 

att Ryssland hade tagit steget från klassamhället och affischen uppmanar även världen till 

revolution och till att bli en del av den kommunistiska internationalen. 

Den tredje bilden i kapitlet innehåller ett fotografi på några kinesiska ungdomar. 

I fotografiet håller ungdomarna upp en målning som föreställer motivet Ordförande Mao går 

till Anyuan, medan några andra ungdomar lyfter upp Maos lilla röda. Ordförande Mao går till 

Anyuan spreds under kulturrevolutionen och motivet visar Mao som ung, då han är på väg till 

Anyuan för att leda en gruvstrejk. Maos lilla röda är ett slags urkund i den kinesiska 

marxismen och den innehåller texter som Mao ansåg var viktiga för folket att läsa. Med 

bilden poängteras Maos popularitet i Kina och fotografiet symboliserar den kult som hade 

skapades kring Mao. Författarna skriver även att Mao kunde liknas vid en Gud i Kina, då han 

för folket ”är på en gång guden, frälsaren och skriftgivaren”76. Syftet med bilden är troligtvis 

att läroboken vill framhäva att kommunismen påverkade Kina på alla samhällsplan, då till och 

med de unga anammade den personliga kultdyrkan som uppstått kring Mao.  

5.1.3. Lenin och den marxistiska trosförklaringen  

Lenin ges ett stort tolkningsutrymme av de marxistiska teorierna i läroboken. Den marxistiska 

trosförklaringen får Lenin presentera och i denna menar Lenin att all idealism måste 

bekämpas. Med en idealist menar Lenin enligt författarna att en person är: 

1. hävdar att det är medvetandet som skapar varat 2. Anser att det finns ovetbara faktorer i 
verkligheten, 3. Tror på gud, 4. Räknar med existens av idéer i Platons mening, 5. Som påstår att 
det i verkligheten skulle finnas något annat än materia, 6. Hävdar att anden är oberoende av 
kroppen. 77 

Läroboken lyfter fram att det var Lenins syn på materialism som fungerade som den 

marxistiska filosofin. 78 Läroboken menar alltså indirekt att en anhängare till den marxistiska 

livsåskådningen helt enkelt är motsatsen till vad en idealist representerar och dennes 

trosföreställningar representerar.  

5.1.4. Ett opium för folket?  

Läroplanen menar att marxismens religionsfientlighet ska beaktas i framställandet av den 

marxistiska livsåskådningen. Denna religionsfientlighet framhävs även av läroboken till viss 
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del i beskrivningen av religion som ett opium för folket.  Marxismen beskrivs i inledningen av 

kapitlet som en livsåskådning med en negativ inställning gentemot religion. Detta görs 

framför allt i samband med inkluderandet av den östtyska marxistens Reinhold Miller. Han 

menar att det inte är möjligt att applicera religion i förhållande till varken den humanistiska 

eller den marxistiska livsåskådningen. Läroboken fortsätter sedan på samma spår då den 

inkluderades med ytterligare ett avsnitt med rubriceringen ”Opium för folket” och i avsnittet 

redogörs begreppets betydelse.79 

Läroboken framställer dock, i slutskedet av kapitlet, livsåskådningen som 

universell med anhängare som har differentierade åsikter. Betoningen ligger nu i stället på att 

framställa marxismen som tolkningsmässig och detta gick att uppmärksamma i och med hur 

de framställer marxisters differentierade betraktande av religion. Läroboken skapar en 

distinktion mellan den österländska och den västerländska marxismen. Den österländska 

marxismen hänvisar de framför allt till med epiteten maoism, och den sovjetiska 

religionskritiken benämns inte av författarna. Maoismen framställs som religionsfientlig, då 

det inkluderades religionsfientliga påståenden från Mao. Läroboken skapar även en 

distinktion mellan Reinhold Miller som påstod att ”en kommunist inte får etablera en fredlig 

samexistens med religionen” och den vanliga marxisten. Denna åtskillnad lyfts fram i och 

med att det framhävs att det existerade en fredlig samexistens mellan religiösa och marxister 

på många håll i världen.  

I den västerländska marxistiska kontexten så hänvisar läroboken till franska och 

spanska intellektuella marxistiska ledare. Detta hänvisande genomförs i och med att de 

spanska och franska marxisterna hade påbörjat ett öppnare samarbete mellan kristendomen 

och marxismen. Texten refererar till den franska marxistiska ledaren Roger Garaudy som 

hade öppnat upp för ett samarbete mellan kristendomen och marxismen. Läroboken menar att 

samarbetet var möjligt eftersom att påven Johannes XXIII sträckt ut en öppen hand, då han 

inte enbart vädjade till de troende utan önskade ”alla människor god vilja”.80 Läroboken 

menar alltså att det fanns flera olika inriktningar inom den marxistiska livsåskådningen där 

deras relationer till religion var differentierad, då det står att: ”den kraftigt understödda 
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tendensen att utrota alla religion till antydan om att religionen visserligen spelat ut sin roll 

men lämnat ett arv av obesvarade frågor efter sig. ”81 

5.1.5. Sammanfattande analys 

Det är tydligt att läroboken har blivit formad av sin kontext och den vänstervåg som präglade 

det svenska samhället under den tid som läromedlet skrevs. Beskrivningen av marxismen är 

gynnsam trots att läroboken kopplar marxismen till sin samtid, och det görs inte en åtskillnad 

mellan de kommunistiska regimerna Kina och Sovjetunionen och de marxistiska grundarna. 

Det största utrymmet ges inte heller till Marx och Engels, utan det är framför allt 1900-talets 

marxister som uppmärksammas. Detta går att utläsa i samband med lärobokens urval av bilder, 

i och med att samtliga bilder hänvisas till Sovjetunionen och Kina. Läromedlets texter 

hänvisas även kontinuerligt till 1900-talets kommunistiska rörelse och framför allt hänvisas 

den marxistiska livsåskådningen till Mao och Lenin. Läroboken redogör inte för att det finns 

en skillnad mellan Marx och Engels marxism och den som Mao och Lenin representerar. Den 

marxistiska trosförklaringen får även Lenin presentera då han redogör sin syn på materialism 

och idealism. Mao framställs dessutom som en maoistisk profet och som en socialistisk 

idealist. Läroboken framställer även kulturrevolutionen utifrån en rationell marxistisk 

övertygelse, på grund av att revolutionen skulle leda till att ett mera jämlikt kinesiskt samhälle 

skulle kunna uppstå. Det genomförs även kontinuerliga kopplingar till Stalins regeringstid, 

men hans namn exkluderas av läroboken. Dessa faktorer och en icke-problematisering av 

kopplingen mellan den värdsliga kommunismen och den marxistiska livsåskådningen leder 

till att marxismen framställs med en gynnsam terminologi. 

Referenstagandet görs dock inte endast till de kommunistiska regimerna, utan 

även till marxistiska intellektuella, som till den östtyska marxisten Reinhold Miller och de 

västerländska marxisterna Ernst Bloch och Roger Garaudy. Detta referenstagande genomförs 

i samband med att läroboken beskriver marxismens syn på religion.  Syftet bakom detta var 

att framhäva att det fanns differentierade tolkningar av religionsuppfattningen. Det 

understryks i samband med detta att marxismen är universell och tolkningsmässig, likt 

världsreligionerna. Denna tolkningsmässiga universalitet leder, enligt läroboken, till 

marxismen differentierade form, där dess utformning till stor del beror på i vilken kontext 

som marxismen tolkas i. Detta leder till att det skapas en distinktion mellan Maos syn på 
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religion, intellektuella i väst och den ”vanliga” marxisten. Läroboken lyfter alltså fram att alla 

marxister inte per se ansåg att religionen var förkastlig och ett opium för folket. 

6. Rodhe och Sundström 

Sten Rodhe var lektor och ledamot i Svenska kyrkans diakonistyrelses skolutskott 1965.82 

Erland Sundström var likt Rodhe kristen och den katolska fristående tidskriften Signum 

beskriver honom på följande vis: ”Lektor Erland Sundström har i flera årtionden hört till den 

svenska kristenhetens mest aktiva debattörer och idégivare. Denna aktivitet har med åren 

endast blivet alltmer intensiv.”83 Det står dessutom i förordet till läroboken att de delar en 

gemensam kristen värdegrund och att Rodhe hörde hemma i Svenska kyrkan, medan 

Sundström verkade inom frikyrkosamfunden. Det är Sundström som bär huvudansvarets för 

kapitlet ”Religionen ifrågasatt” som inkluderar både ”Marxism” och ”Kommunism”.84 

6.1. Religionskunskap för gymnasieskolan-Rodhe, Sundström- 1985  

Marxismen omnämns till en början i samband med det underliggande kapitlet ”Samhället”. 

Läroboken hävdar att det har gått att urskilja tre olika kristna inställningar som har präglat 

historien och dess samhällsliv:  

1. En passiv eller negativ inställning till politiken har motiverats med att den kristne skall ägna 
sig helt åt Guds rike, det som gäller själens frälsning och omsorgen om det eviga livet. Den 
kristne har sitt hem i ett rike som inte är av denna världen. Här är han gäst och främling. 

2. En konservativ, samhällsbevarande inställning har kanske varit den vanligaste. Den kristne 
skall vara nöjd med sin lott och sköta sitt kall på den plats där samhället ställt honom. Eftersom 
han har sitt rätta hem i en annan värld bör han kunna stå ut också med dåliga förhållanden här i 
världen. Det var denna inställning som kom Marx att tala om religionen som ett opium. 
Uttrycket hämtade han från en kristen präst, som menade att den kristna tron inte borde innebära 
sådan konservatism.  

3. I alla tider har också en progressiv, radikal inställning kunnat grundas på kristen tro. En 
utgångspunkt har varit de gammaltestamentliga profeternas angrepp på sin tids sociala 
missförhållanden. En annan utgångspunkt har varit Jesu förkunnelse om Guds rike, som fungerat 
som en vision av ett idealsamhälle. Tron på Jesus som Herre inspirerar till kamp mot olika 
former av förtryck och för alla människors lika värde. Marxismens tankar om det klasslösa 
samhället har delvis denna bakgrund.  

Den progressiva kristna rörelsen framställs, i och med det ovanstående citatet, med en 

gynnsammare terminologisk beskrivelse än de övriga kristna inriktningarna. Denna 

fördelaktiga beskrivning framkommer i och med att läroboken framhäver att den progressiva 
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inställningen har representerats av de ”goda” i samhället. De progressiva kristna framställs 

som att de har bekämpat olika former av förtryck och arbetat för alla människors lika värde 

under historiens lopp. Medan den konservativa kristna inställningen beskrivs som att denna 

förespråkat att folket ska vara nöjda med deras givna lott på jorden. Samtidigt framställs den 

passiva kristna inställningen som att den endast varit viljelöst inställd till politiken och 

bortsett från den politiska utvecklingen och anhängarna har inte bidragit till att förbättra det 

världsliga samhället. I och med beskrivningen av den progressiva kristna rörelsen så hänvisas 

likväl marxismens idéhistoriska bakgrund till de abrahamitiska profeterna och Jesus kamp för 

social rättvisa i det gamla respektive nya testamentet. Detta referenstagande som läroboken 

skapar leder till att de marxistiska grundarna inte tillerkänns uppkomsten av de marxistiska 

idéerna, utan i stället att deras ideal hela tiden funnits inom kristendomen. Hänvisandet leder 

till att läroboken indirekt framställer de marxistiska idéströmningarna som om de funnits ända 

sedan kristendomens skapande. Marxismen framställs i och med detta som att det inte vore ett 

nytt påfund, utan att dessa idéer i stället anlände- och hela tiden existerat inom kristendomen.  

Läroboken hänvisar alltså marxismens kamp för förtryckta till kristendomen. 

Detta kan betraktas som negligerande gentemot den marxistiska livsåskådningen. Läroboken 

förespråkar även att det i princip enbart är kampen för de förtryckta som är marxismens enda 

goda attribut. Det är därför anmärkningsvärt att läroboken hänvisar detta och dess 

idéhistoriska bakgrund till de abrahamitiska profeterna och Jesus kamp för social rättvisa. 

6.1.1 Det kommunistiska avsnittet 

Läroboken skapar en distinktion mellan kommunism och marxism. Denna distinktion går att 

uppmärksamma i och med att det finns ett kapitel med rubriken ”Kommunism” och ett annat 

med ”Marxism”. Det kommunistiska avsnittet går att finna under det underliggande 

kapitlet ”Antikristna ideologier”, och denna innehåller två livsåskådningar, nazism och 

kommunism. I det kommunistiska avsnittet så refereras det varken till marxism eller de 

marxistiska grundarna Marx och Engels. I stället kopplas kommunismen endast till 

Sovjetunionen och dess propagerande gentemot kristendomen, där den sovjetiska 

kommunismen enbart beskrivs i samband med den marxist-leninistiska ”mobbningen”85 av 

kristna.  Kapitlets rubrik tyder även på en kritik gentemot den sovjetiska kommunismen och 

rubriceringen innehåller även en negativ värdeladdning. Rubriken pekar även på att läroboken 
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är skriven utifrån en kristen utgångspunkt eftersom att kapitlets titel inte exempelvis 

är ”antireligiösa ideologier”, utan i stället ”antikristna ideologier”.  

Lärobokens val av att likställa livsåskådningarna kan även uppfattas som ett 

underligt och subjektivt negativt värdeladdat val i och med livsåskådningarnas stora åtskillnad. 

Det är dock möjligt att kapitlet syftar till att framhäva den sovjetiska kommunismen som 

totalitär och inte som marxistisk. Detta kan vara anledningen till att lärobokens 

kommunistiska avsnitt inte refererar till varken Marx eller Engels. Läroboken syftar i stället 

till att dikotomisera kommunismen från marxismen. En marxism som snarare hänvisas till 

Marx och Engels och en kommunism som i stället hänvisas som en feltolkad marxism-

leninism som endast hörde hemma i Sovjetunionens antikristna-propaganda. 

6.1.2. Det marxistiska kapitlet 

Läroboken refererar i stor utsträckning till både Marx och Engels i kapitlet ”Marxism”. De 

kommunistiska regimerna Sovjetunionen och Kina blir dock likväl refererade till även i detta 

kapitel. Dessa benämns dock endast, likt det kommunistiska avsnittet, i samband med en 

negativ värdeladdad terminologi då läroboken uteslutande beskriver dessa som 

religionsfientliga. Skulden för regimernas religionsfientlighet ges dock inte till Marx och 

Engels, utan i stället beskylls Lenin för att ha skapat en religionsfientlig tolkning av deras 

teorier. Marx och Engels beskrivs i stället som toleranta gentemot religion. Detta går att 

uppmärksamma i bland annat beskrivningen av ”religion som ett opium för folket”. Begreppet 

beskrivs i samband med att Marx hade övertagit det från en kristen präst, vars syfte med 

uttalandet hade varit att mana människorna till en mer aktiv kristendom än den traditionella.86 

Men för att läroboken ska kunna använda påståenden likt detta, så hade det varit nödvändigt 

att inkludera källhänvisning som kan styrka detta anmärkningsvärda påstående. I och med 

detta så skapar läroboken återigen erkännelse till kristendomen som grundare till marxismens 

idéhistoriska bakgrund. 

I inledningen av det marxistiska kapitlet står det att lärobokens huvudsakliga 

syfte med kapitlet är: ”Här skall främst marxismens syn på de traditionella religionerna, 

framför allt kristendomen, beaktas”87 och ”I vissa former framträder marxismen som en egen 

livsåskådning med front mot traditionella religioner.”88 Lärobokens syfte med kapitlet är 
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alltså inte att presentera och beskriva marxismen som en livsåskådning, utan dess 

huvudsakliga avsikt är i stället att presentera marxismens syn på andra religioner. Marxismen 

beskrivs dessutom med en negativ betoning i det ovanstående citatet, där livsåskådningen 

beskrivs som en ”front” gentemot de traditionella religionerna. Det förstnämnda citatet visar 

även att läroboken utgår från en kristen utgångspunkt och detta är även ett tydligt 

återkommande inslag i läromedlet. I slutet av kapitlet tar läroboken upp detta, och skapar 

dessutom en liknelse mellan den kristna kampen och Marx kamp för social rättvisa:   

Anknytningspunkter finner man särskilt i vad Marx skrev i sin ungdom. Hos den äldre Marx 
minskade intresset för de religiösa frågorna, men han blev aldrig så fientligt inställd till den 
kristna traditionen som Lenin senare blev. Han talade om kristendomen inte bara som en tröst 
för de förtryckta i deras elände utan också som ett utryck för en berättigad protest mot eländet. 
Hans maning till kamp mot förtyck och fattigdom kan knytas till kristen tro på varje människas 
aktivt skapande uppgift och till tron på alla människor lika värde. 89 

I och med detta citat skapas det återigen en antydan till att de sovjetiska kommunisterna tolkat 

den marxistiska religionsfrågan felaktigt. I stället för att hänvisa till en religionskritisk Marx 

så lyfts han i stället fram som positivt inställd gentemot religion. Läroboken syftar till att 

framhäva att hans intresse endast svalnat för ämnet i och med att han blev äldre. Det som 

läroboken försöker argumentera för i och med detta referenstagande är att det inte var Marx, 

utan i stället Lenin som skapade och främjade religionsfientligheten inom Sovjetunionen och 

Kina. Läromedlet argumenterar för att denna religionsfientliga inte överensstämde med Marx 

teorier om religionen.  

Lärobokens försök att framställa Marx som tolerant gentemot religion har dock 

ingen verklighetsförankring, utan Marx var oerhört kritisk gentemot religion. Han såg religion 

som en förlamande kraft hos människan och som en bedragare gentemot mänskligheten. 

Religionen tillåter inte, enligt Marx, mänskligheten att uppnå en bättre verklighet, utan den 

lurar oss i stället till förkastelse. Marx menar att religionen är: ”the sigh of the oppressed 

creature, the heart of a heartles world”.90 Människan söker tröst i religion och detta leder till 

reproduktionen av klassamhället. Marx menar att avskaffandet av religion skulle leda till att 

folket skulle kunna kräva värdslig lycka i stället för att endast nöja sig med den spirituella, 

och på grund av detta skulle värdslig lycka och förändring kunna uppstå.91  
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6.1.3. Urvalet av bilder i läroboken  

Kapitlet kommunism innehåller två fotografier och båda dessa relateras till den 

sovjetiska ”antikristna” propagandan. 

Kapitlets första bild är en sovjetisk illustration som speglar den ryska dikten 

Korset och traktorn. Bakgrunden i illustrationen föreställer en manlig bonde som bär på ett 

kors. Bonden har fått ett fördummat utseende med en slö uppsyn och på korset sitter det två 

män från den regerande bourgeoisien. Samtidigt som bonden bär på korset så plogar han 

jorden med en ålderdomlig plog och häst. Bonden representerar den icke-privatägande klassen 

i klassamhället och illustrationen visar förtrycket som bonden utsätts av från den kristna läran 

och den regerande bourgeoisien. Bonden och hans plogningsmetoder kan inte utvecklas 

eftersom att han blir nedtyngd, fördummad och förblindad av den kristna läran, en lära som 

även legitimerar det samhällssystem som bonden befinner sig i. 

Illustrationens förgrund föreställer dock en bonde som plogar jorden med en 

modernare traktor. Samtidigt som han plogar så betraktar han den korsbärande mannen. 

Bonden som befinner sig i förgrunden symboliserar det marxistiskt, moderna industriella och 

klasslösa-samhället. Den moderna bonden har blivit upplyst och han har frigjorts från både 

klassamhället och den kristna lärans bojor. Valet av att placera den moderna bonden i 

förgrunden tydde troligtvis på att illustratören ville visa att han var framtiden och bonden i 

bakgrunden representerar dåtiden. Illustrationen är dessutom en tydlig hänvisning till Marx 

betraktande av religion som ett folkets opium. 

Syftet med bilden är att framhäva den hatpropaganda som fanns gentemot 

kristendomen i Sovjetunionen. Som beskrivning till bilden står det att: ”Den ryska 

gudlöshetspropagandan uttrycktes ofta i bilder som här en illustration till dikten ’korset och 

traktorn’”.92 Texten, tillsammans med bilden visar att läroboken inte syftar till att upplysa om 

marxistiska begrepp i samband med beskrivningen av kommunismen i Sovjetunionen. Trots 

att bilden tydligt hänvisar till att beskriva religionen som ett folkets opium, så beskrivs inte 

begreppet i samband med bilden. I stället ligger lärobokens fokus på att enbart framställa 

Sovjetunionen som religionsfientlig. 

Den andra bilden i kapitlet är ett fotografi och det är ytterligare en sovjetisk 

antikristen propagandabild och den föreställer insidan av en ortodox kyrka. Bilden framhäver 
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en målning som föreställer Jesus korsfästelse och det är det endast några enstaka äldre 

människor i kyrkan. Läroboken beskriver bilden med följande undertext: ”Bara några få 

åldringar håller fast vid tron på den korsfäste enligt en propagandabild från en rysk kyrka”.93 

Bildens syfte är att, likt den första bilden, framhäva den sovjetiska ”antikristna” propagandan. 

Lärobokens syfte med det kommunistiska avsnittet och dess bilder är alltså att 

framhäva den antikristna propaganda som pågick i Sovjetunionen under denna tidsperiod.  

Det står även i det kommunistiska avsnittet att: 

Ungdomar med religiösa tänkesätt hindrades från högre studier och mobbades i arbetet. Kyrkor 
stängdes eller togs i bruk för profana ändamål. Hårda tvångslagar begränsade den ryska 
ortodoxa kyrkans möjlighet att fungera, och detsamma gällde de fria trossamfunden. De förbjöds 
att verka utanför kyrkolokalerna och fick inte trycka eller distribuera religiös litteratur, inte 
heller driva barn- och ungdomsverksamhet. Många kristna förföljdes till döds under 
utrensningarna, och alltjämt finns många i straffläger. Det pågår en ihärdig ateistisk propaganda 
i skolorna och genom massmedierna.94 

Lärobokens bilder och texter visar att läromedlet intar en kritisk ställning till Sovjetunionen. 

Detta går dessutom att uppmärksamma i och med lärobokens val att dedicera ett helt kapitel åt 

den antikristna propagandan i regimen. Framställandet av regimen som religionsfientlig 

stannar dock inte enbart vid detta kapitel, utan religionsfientligheten är även ett 

återkommande inslag i det marxistiska avsnittet. 

Kapitlet ”Marxism” innehåller tre bilder, varav en refereras till Marx, en till den 

svenska och internationella kommunismen och kapitlets sista bild hänvisas till den maoistiska 

regimen. Alltså är kopplingen till de kommunistiska regimerna mindre i detta kapitel än i det 

föregående. 

Det marxistiska kapitlet inleds med ett porträtt som föreställer Karl Marx. 

Bilden beskrivs med texten: ”Karl Marx har med sin samhällsteori och sin 

materialistiskverklighetstolkning kommit att starkt påverka både politik och religiösa 

tankesätt”.95 Bilden symboliserar en koppling mellan marxismen och Karl Marx, en koppling 

som läroboken exkluderade i det kommunistiska kapitlet. Bilden är liten och placerad i det 

vänstra hörnet av sidan. 

Den andra bilden i kapitlet föreställer en marxistisk demonstration i Sverige. De 

som befinner sig längst fram i demonstrationen håller upp en banderoll där det står ”Röd 
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Front” och bakom dessa håller demonstranter upp plakat som föreställer Karl Marx, Friedrich 

Engels, Vladimir Lenin och Josef Stalin och bilden beskrivs på följande vis: ”’Röd front’ blev 

ett lösenord för både reformistisk och revolutionär tillämpning av marxismens teorier.”96 Med 

bilden visar läroboken att marxismen inte endast är en del av dåtiden och av andra nationer, 

utan att den även finns i Sverige och att marxismen är en populär livsåskådning bland det 

svenska folket. Detta visas eftersom ett stort antal människor deltar i demonstrationen. Bilden 

lyfter även fram nyckelpersonerna i marxismen som läroboken antagligen menade var viktiga 

för både den svenska kommunismen och även den mer internationella marxismen. Det var 

alltså inte endast de marxistiska grundarna Marx och Engels som var viktiga för de svenska 

kommunisterna, utan även Stalin och Lenin. Denna bild visar även att läroboken betraktade 

de sovjetiska ledarna som viktiga i den marxist-kommunistiska doktrinen, eftersom de valde 

att inkludera en bild med plakat föreställande Stalin och Lenin. Läromedlet väljer även att 

nämna den reformatoriska marxismen i beskrivningen av bilden. Dessa anhängare beskrivs 

som ”socialdemokratiska marxister”, som vill använda politiska medel i stället för våld som 

medel för förändring.97 Detta skapar en universal bild av de marxistiska teorierna, då även 

vissa delar av socialdemokratin uppges ha tagit inspiration från marxism. 

Den tredje bilden föreställer en grupp kommunistiska kineser som befinner sig 

på den kinesiska landsbygden. De sitter på ett spannmålsfält och en kvinna undervisar de 

övriga bönderna i Maos teorier. I bilden finns både djur och människor och den beskrivs på 

följande vis: ”Mao Zedong utformade i Kina en egen form av marxismen, ’maoism’. Här 

studerar en grupp jordbruksarbetare Maos teorier”.98 Läroboken visar med hjälp av bilden att 

hela det kinesiska samhället påverkades av maoismen. Detta visar den eftersom att 

majoriteten av lyssnarna i bilden är kvinnor och även den undervisande. Detta förmedlas 

eftersom bildens syfte troligtvis är att visa att till och med de kinesiska kvinnliga bönderna 

som befann sig i den kinesiska periferin fick lära sig och ta del av de maoistiska teorierna.  

6.1.4. Det kommunistiska Kina 

Läroboken nämner endast det kommunistiska Kina i ett stycke, utöver bilden i det marxistiska 

kapitlet, och i texten står det att:  

I Kina fick marxismen genom revolutionen 1949 sin specifikt maoistiska form, men dess 
relationer till religion överensstämmer i stort sett med den ryska marxismens. 
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Kulturrevolutionen 1966-76 bekämpade skoningslöst alla traditionella religioner. Nuvarande 
politiska ledare i Kina ger dem åter större frihet, samtidigt som de ansluter sig till Lenins 
konsekventa religionsfientlighet. De kristna är i Kina fåtaliga i jämförelse med muslimer och 
anhängare av traditionella kinesiska religioner.”99  

Kina likställs alltså med Sovjetunionen och Kina beskrivs enbart, likt Sovjetunionen, i ett 

religionsfientligt sammanhang. Citatet är även motsägelsefullt på grund av att läroboken 

påstår att ”nuvarande politiska ledare ger dem åter större frihet, samtidigt som de ansluter sig 

till Lenins konsekventa religionsfientlighet”.100 Hur kan ett land både ge större religiös frihet 

och samtidigt till en större grad ansluta sig till Lenins religionsfientlighet? 

Läroboken lyfter även endast fram den religiösa förföljelsen som skedde i 

samband med kulturrevolutionen. Men den spirituella förföljelsen var inte kulturrevolutionens 

huvudsakliga syfte, utan det var framför allt en politisk förföljelse. Dess syfte var, som jag 

tidigare nämnt, att sprida revolutionen till hela det kinesiska samhället, samt till att avlägsna 

de makthavare som hade fallit in på det kapitalistiska spåret, för att undvika, så som Mao 

menade, att nationen skulle bli som Sovjetunionen.101  

Citatet är även ytterligare ett exempel på att läroboken utgår från en kristen 

utgångspunkt, eftersom att det står att: ”De kristna är i Kina fåtaliga i jämförelse med 

muslimer och anhängare av traditionella kinesiska religioner.” Detta skrivs i stället för till 

exempel: ”Majoriteten av de religiösa i Kina är muslimer och anhängare av traditionella 

kinesiska religioner.” Om läroboken inte skulle referera till kristendomen i så stor grad i 

samband med beskrivningen av marxism skulle läromedlet få en i större grad objektiv 

framtoning.  

6.1.5. Den ickestatliga marxismen  

Läroboken inkluderar en särställning för den ”ickestatliga marxismen”. Denna form av 

marxism var den som existerade utanför Kina och Sovjetunionen under den här tidsperioden. 

Läroboken lyfter bland annat fram den eurokommunistiska inriktningen som existerade i 

Spanien och Italien i samband med att den hade en gynnsammare attityd gentemot religion:  

I en del länder finner man emellertid ett mer positivt förhållande mellan marxism och religion. 
Särskilt i Italien och Spanien har en ’euro-kommunism’ framträtt med större öppenhet gentemot 
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den kristet-humanistiska traditionen. Anknytningspunkter finner man särskilt i vad Marx skrev i 
sin ungdom.102 

Läroboken framhäver alltså indirekt den eurokommunistiska inriktningen som ett bättre 

marxistiskt alternativ än den kommunism som existerade i Kina och Sovjetunionen. 

Eurokommunismen var, enligt läroboken, i större grad präglad av religiös tolerans och Marx 

ungdomliga texter, vilka var texter som, enligt läroboken, inte hade blivit förvrängda av Lenin. 

Läroboken framhäver även den samverkan som fanns mellan marxism och 

kristendom, vilket var en idéströmning som hänvisades till Latinamerika. Denna beskrevs på 

följande vis:  

Den latinamerikanska “befrielseteologin” menar att den frälsning från det onda, som 
kristendomen talar om, också och inte minst innebär befrielse från politisk och ekonomiskt 
förtryck. I kampen för de fattigas och förtrycktas befrielse kan gudstroende kristna och gudlösa 
marxister förenas. Kristna med marxistisk syn på samhällsproblem har slutit sig samman i 
rörelsen ”kristna för socialism”. 103 

Läroboken menar alltså att de kristna och marxistiska idéerna kunde förenas och tillsammans 

bilda en marxistisk livsåskådning som var befriad från religionsfientligheten som präglade de 

kommunistiska regimerna. Denna inriktning utgjorde alltså en marxistisk livsåskådning som 

var befriad från den leninist-kommunistiska kritiken gentemot religion och dess syfte var att 

hjälpa de förtryckta, och inte att avfärda religionen som ett folkets opium.  

6.1.6. Sammanfattande analys 

Det är tydligt att läroboken är präglad av både den högervåg och den anti-sovjetiska vågen 

som präglade Sverige under 1980-talet. Lärobokens utgångspunkter leder dessutom till att 

kapitlen blir begränsade i och med att författarna kontinuerligt utgår från en kristen 

utgångspunkt. Ett flertal marxistiska begrepp och även dess idéhistoriska bakgrund hänvisas 

dessutom till kristendomen. 

Marx och Engels fick ett relativt stort utrymme i kapitlet och dessa beskrivs med 

en till viss del gynnsam terminologi. Lenin framställs dock som en förvrängare av det 

marxistiska budskapet och läroboken hävdar att det var den marxist-leninistiska tolkningen 

som saboterat för Sovjetunionen och Kina, då Lenins tolkningar ledde till att regimerna blev 

religionsfientliga. De kommunistiska nationerna omnämns och beskrivs även endast i 

samband med att de framställs som religionsfientliga. Läroboken framställer Kina som 
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religionsfientligt och genom en bild framställs även Mao som en kinesisk profet. Bilden 

framhäver även att hela det kinesiska samhället fick ta del av de maoistiska teorierna.  

Kopplingen mellan Sovjetunion och religionsfientlighet går även att uppmärksamma i 

samband med lärobokens bilder, i och med att det kommunistiska kapitlet innehåller två 

bilder och båda syftar till att framhäva den antikristna propagandan som existerade i 

Sovjetunionen under tidsperioden. 

Läroboken avvisar genomgående framför allt den sovjetiska, men även den 

kinesiska kommunismen i läroboken. I stället lyfts andra marxistiska inriktningar fram som 

bättre alternativ. Eurokommunismen, men framför allt den kristna marxismen framhävs med 

en gynnsammare terminologi än den statliga marxismen i läromedlet. Detta leder till att 

läroboken per se inte avvisar marxismen som livsåskådning, utan endast den 

religionsfientlighet som existerar inom marxism-leninismen och inom de kommunistiska 

regimerna Sovjetunionen och Kina.   

6.2. Religionskunskap för gymnasieskolan-Rodhe, Sundström- 1975 

Denna upplaga innehåller vissa avvikande, men betydande drag från 1985 års upplaga. 

Framför allt är lärobokens marxistiska kapitel inte alls lika präglad av syftet att poängtera 

Sovjetunionens och Kinas religionsfientlighet. Det kommunistiska kapitlet är dock likväl 

inkluderat i denna upplaga och dess text liknar till stor del den senare läroboken. Kapitlet 

saknar dock bilder och illustrationen som föreställer korset och traktorn inkorporerades i 

stället till det marxistiska kapitlet.  

Den ickestatliga marxismen benämns endast kortfattat i samband med en kort 

beskrivning av den kristna marxistiska rörelsen, medan eurokommunismen utelämnas helt. 

Denna upplaga lägger i stället större fokus på Kina och Mao, som fick minimalt utrymme i 

den senare upplagan. Lenin blir heller inte framställd på det ofördelaktiga vis som i den 

senare upplagan och han omnämns endast vid ett tillfälle och det är i samband med att 

läroboken påstår att Mao hade ställt Lenin som auktoritet vid Marx sida:   

När Mao och kommunismens grundval nämner marxismen-leninismen, ställer han ledaren för 1917 års ryska 
revolution, V. I. Lenin, som auktoritet vid Marx’ sida. Bland Lenins skrifter märks ’Staten och revolutionen’. 104 

Detta är ett utelämnade av kritik som till stor del präglar den senare upplagan i och med att 

1985 års lärobok syftar till att på framställa Lenin som en förvrängare av det marxistiska 

                                         
104 Rodhe & Sundström, 1975, s. 223  



 46 

budskapet och att det var han som hade skapat religionskritiken inom den statliga 

kommunismen. I denna upplaga beskrivs Lenin i stället med en neutral terminologi och 

benämns endast i samband med, enligt denna upplaga, den i större grad betydelsefulla Mao. 

6.2.1. Den marxistiska religionen? 

I det marxistiska kapitlet är den huvudsakliga skillnaden från den senare upplagan att denna 

framför allt inte utgår från syftet att framhäva den marxistiska religionskritiken, samt syftet 

till att beskylla den kommunistiska religionskritiken på Lenin. På grund av detta uppstår det 

en indirekt gynnsammare skildring av marxismen i denna upplaga än i den senare.  

Läroboken gör även jämförelsen mellan marxismen och en religion, en 

jämförelse som den senare upplagan helt bortser från, då det står:  

Man kan i den situationen fråga, om marxismen själv blir en religion. Det finns åtskilliga 
likheter mellan marxism och traditionell religion: marxister har ”heliga” skrifter, som de själva 
söker tolka, de har sammankomster där bilder av Marx, Lenin, Mao m.fl. synes spela samma roll 
för dem som bilder av Jesus och Buddha för dessas anhängare. Marxism ger åt många 
människor mening och mål åt deras liv och ersätter därvid de traditionella religionerna. 105 

Läroboken betraktar i och med denna jämförelse marxismen utifrån ett helt annorlunda 

perspektiv. I stället för att till stor del betrakta och beskriva marxismen som religionsfientlig 

så tar läroboken steget att möjligtvis placera marxismen inom den religiösa diskursen. Detta 

är ett tankesätt som författarna helt bortsåg från, eller i alla fall ett tankessätt som de inte 

inkluderade i den senare upplagan.  

6.2.2. Ett opium för folket 

Det marxistiska begreppet som syftar till att beskriva religion som ett opium för folket 

refereras inte till en engelsk präst som i den senare upplagagan, utan endast till Marx. 

Läroboken inkluderar dock samtidigt en underliggande illa dold kritik gentemot den 

marxistiska livsåskådningen och detta går att uppmärksamma i samband med beskrivningen 

av det ovanstående begreppet: 

Då kan det tolkas så, att religionen fungerar som ett sätt för kapitalisterna att håla arbetarna nere 
i förtryck, Man bevarar sociala orättvisor genom att ge gåvor (religiös välgörenhet) och genom 
att utmåla ett rike i en annan värld, där de fattiga skall få det bra, om de är tålmodiga och 
fridsamma i detta livet.106  
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Sammanhanget som läroboken betonar den marxistiska religionskritiken är intressant 

eftersom det i citatet står att ”man bevarar sociala orättvisor genom att ge gåvor”.107 Citat 

framställer anhängare till den marxistiska religionskritiken som huvudlösa, då dessa till och 

med vägrar att ta emot religiös välgörenhet. Enligt läroboken så sker det huvudlösa vägrandet 

på grund av att marxister menar att det skulle bevara det religiösa förtrycket i samhället. Det 

går även att uppmärksamma att läroboken, även i denna upplaga, till viss del utgår från en 

kristen utgångspunkt. Detta går bland annat att observera i och med lärobokens 

referenstagande till Jesus, ett referenstagande som genomförs i samband med beskrivningen 

av marxismens syn på religion:  

Samtidigt som marxister vänt sig mot tron på en himmelsk värld, där Gud skall ge de troende 
tröst och vila, och mot religiösa organisationers samhällskonserverande inflytande, har många 
marxister pekat på Jesus som en förebildlig revolutionär och på de första kristnas 
egendomsgemenskap.108   

Citatet visar att läroboken även i denna upplaga använder Jesus och kristendomen som 

referenspunkter i dess beskrivning av marxism.  

6.2.3. De marxistiska internationalerna  

Denna upplaga genomför en distinktion mellan de olika internationalerna, en distinktion som 

inte inkluderades i den senare upplagan. Dessa delades upp i den första- (Marx och Engels, 

1864), andra- (Engels 1889), tredje- (kommunistiska 1919), och fjärde internationalen (Leo 

Trotskijs, 1938). Detta leder till att läroboken skapar en mer mångfasetterad bild av 

marxismen. Läromedlets beskrivning av den marxistiska splittringen skulle kunna liknas vid 

en beskrivning av en världsreligion som har splittrats till att följa differentierade riktlinjer. 

Dessa internationaler beskrivs till en början som monotona riktningar som följt en gemensam 

agenda tills meningsmotsättningar splittrat dem. Läroboken menar att denna splittringsprocess 

kulminerade i och med att den fjärde internationalen skapades:  

Den fjärde internationalen bildades i Paris 1938 av Leo Trotskij, som fördrivits från 
Sovjetunionen, då Stalin tog makten efter Lenins död. I den fjärde internationalen samlas 
marxister, som vill kämpa för världsrevolutionen och inte som Stalin anser att revolutionens mål 
kan uppnås i ett enstaka land. 109 

Detta blev, enligt läroboken, den huvudsakliga splittringen inom kommunismen, splittringen 

mellan den nationella och internationella kommunismen. Internationalernas uppbrott 

framställs i princip som religiösa splittringar, som schismer som bland annat finns inom både 
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islam (shia och sunni), samt kristendom (protestantism och katolicism). Detta leder till att det 

skapades ytterligare en liknelse mellan marxismen och religioner.  

6.2.4. Det kommunistiska Kina 

Beskrivningen av det kommunistiska Kina särskiljer sig från den senare upplagan i och med 

att läroboken hävdar att maximen fick en ny tyngdpunkt i och med att Mao 1949 tog över 

makten i Kina. Läroboken påstår att: ”I nutida marxism är motsättningen stark mellan rysk 

marxism med centrum i Moskva och kinesisk marxism med centrum i Peking.”110 Detta är ett 

påstående som motsäger det som den senare upplagan åsyftar, då denna i stället hävdar 

att: ”Nuvarande politiska ledare i Kina ger dem åter större frihet, samtidigt som de ansluter 

sig till Lenins konsekventa religionsfientlighet.”111 Detta visar att författarnas bild av Kina har 

förändrats under de år som skiljer läromedlen åt. I 1975 års upplaga görs det en åtskillnad 

mellan kinesisk och sovjetisk kommunismen, medan regimerna beskrivs som liknande i det 

senare verket, då regimerna framför allt endast beskrivs med en religionsfientlig terminologi. 

Undertexten till bilden som föreställer de kinesiska jordbrukarna innehåller 

dessutom ytterligare information, då den beskrivs på följande vis:  

Den kinesiska kulturrevolutionen 1966-68 syftade till att göra det kinesiska folket mera 
medvetet om kommunistiskt tänkande. Här studerar en grupp jordbruksarbetare Maos ord: ’Vad 
som verkligen betyder något i världen är medvetenhet. Det kommunistiska partiet är mycket 
noga med att man är medveten’112 

Denna text är mer innehållsrik och det leder till att lärobokens läsare får en större en inblick i 

vad Maos texter innehöll för budskap. Läroboken lyfter även i större grad fram Mao i kapitlet, 

detta syns bland annat i att ett citat av Mao inkluderades: 

Motsättningarna i ett socialistiskt samhälle skiljer sig i grunden från motsättningar i gamla 
samhällen som exempelvis det kapitalistiska samhället. Motsättningarna i det kapitalistiska 
samhället tar sig uttryck i skarpa motsatsförhållanden och konflikter, i hård klasskamp som inte 
kan lösas inom ramen för det kapitalistiska systemet utan bara kan lösas genom den socialistiska 
revolutionen. Motsättningarna i det socialistiska samhället är tvärtom inte antagonistiska och 
kan lösas succesivt av och genom det socialistiska samhället.113  

Läroboken inkluderar troligtvis detta citat för att visa att Mao ansåg att det även fanns 

motsättningar inom det socialistiska samhället och att det ännu inte var fulländat, men att det 

med tiden skulle kunna lösas. Läroboken menar dock att alienation och motsättningar 

fortfarande präglar det kommunistiska samhället, och att så länge ett kommunistiskt samhälle 
                                         
110 Rodhe & Sundström, 1975, s. 226 
111 Rodhe & Sundström, 1985, s. 227 
112 Rodhe & Sundström, 1975, s. 226 
113 Rodhe & Sundström, 1975, s. 229 



 49 

är ofullkomligt så kommer människan att söka gudstro. Att den organiserade religionen lever 

kvar ser läroboken som ett bevis på att de kommunistiska regimerna inte har lyckats utrota 

alienationen och att det fortfarande präglas av det kapitalistiska samhällets motsättningar.114 

Därmed får Kina och Sovjetunionen utstå kritik för att regimerna inte lyckats övervinna den 

alienation som nationerna påstod att de skulle i och med införandet av kommunism.  

Kult- och profetbilden av Mao inkluderas även i större grad i denna upplaga, 

läroboken menar att maoismen har utvecklats till att bli en självständig inriktning och att 

Maos tal och skrifter har skapat ett slags kinesisk bibel.115 Denna kinesiska bibel är Maos lilla 

röda och användandet av ordet bibel leder återigen till jämförandet mellan marxismen och 

kristendomen, och i och med att läroboken påstår att Mao har skapat en bibel så förstärks 

även Maos profetbild. 

I samband med att läroboken benämner kulturrevolutionen så beskrivs den 

endast som ett uttryck för de motsättningar som fanns inom det kinesisk-maoistiska samhället. 

Läroboken menar att revolutionens syfte var att ”hålla de socialistiska målen levande i kamp 

mot en hotande byråkratisk förstelning”.116 Kritiken gentemot kulturrevolutionen är alltså inte 

alls lika omfattande som i den senare upplagan. Där kulturrevolutionen i stället beskrivs med 

ett kritiskt ordalag, som att den skoningslöst bekämpade alla religioner. 117 

Lärobokens, i större grad, hänvisande till Kina märks även i samband med att 

det inkluderades ytterligare en bild som hänvisas till Kina. Bilden föreställer ett led med 

kinesiska medlemmar av det kommunistiska partiet. Medlemmarna är både kvinnor och män 

och de tågar förbi fyra porträtt som föreställer Marx, Engels, Lenin och Stalin. Läroboken 

beskriver bilden på följande vis: ”Marxism under 1960-talet. På kinesiska kommunistpartiets 

nionde kongress tågar man fram under bilder av Marx, Engels, Lenin och Stalin.”118 Denna 

bild presenteras bredvid den som föreställer den marxistiska demonstrationen i Sverige. En 

bild som läroboken beskriver med följande text: ”På Sergels torg i Stockholm förstamaj-

demonstrerar Röd front (representerar ett antal politiska vänstergrupper) med bilder av samma 

lärofäder.”119 Läroboken lyfter, genom att inkludera ytterligare en bild med samma lärofäder, 

fram de marxistiska tänkarna Marx, Engels, Lenin och Stalin. I och med att ytterligare en bild 
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inkluderades med dessa så såg antagligen författarna dessa marxistiska tänkare som 

essentiella inom den marxistiska livsåskådningen. Två bilder inkluderas med dessa trots att 

Stalin utelämnas helt och Lenin endast omnämnts ytterst kortfattat. I och med inkluderandet 

av dessa bilder borde möjligtvis dessa ha benämnts i lite större omfattning, i och med att två 

av fyra bilder hänvisas till dessa.  

6.2.5. Sammanfattande analys 

Det är tydligt att även denna lärobok är präglad av sin kontext. Detta går att uppmärksamma i 

och med den gynnsammare (dock inte helt positiva) framställningen av framför allt Kina, men 

även icke-framställningen av Lenin som en förvrängare av det marxistiska budskapet. Denna 

upplaga har även en något annorlunda utgångspunkt än vad den senare läroboken har.  

Läromedlet lät inte det marxistiska kapitlet, i lika stor omfattning, kretsa kring 

religionsfientlighet som i verket från 1985. Detta beror troligtvis till stor del av att det svenska 

samhället fortfarande befann sig i en vänstervåg och inte hade börjat avvisa Kina och 

Sovjetunionen till den grad som det svenska samhället senare skulle göra. Det är dock likväl 

tydligt att även denna upplaga, likt den senare, utgår från en kristen utgångspunkt, i och med 

att läroboken hänvisar marxism till kristendomen. 

I och med att läromedlet inte kretsar kring religionsfientligheten i samma 

utsträckning så leder det indirekt till att denna upplaga blir mer gynnsammast inställd till den 

statliga kommunismen än i den senare utgåvan. Den icke-statliga marxismen nämns i mindre 

omfattning i denna upplaga och kritiken gentemot Lenin exkluderas helt. Lenin beskrivs inte 

alls som en förvrängare av det marxistiska budskapet och i stället ligger lärobokens fokus i 

större grad på Mao, Kina och maoismen. Det inkluderas även ytterligare en bild som refereras 

till det kommunistiska Kina och bilden som föreställer bönder som studerar Maos texter fick 

även större textmässig beskrivelse. Dessutom benämns inte kulturrevolutionen som ett 

negativt fenomen, utan dess syfte beskrivs i stället som att ”hålla de socialistiska målen 

levande i kamp mot en hotande byråkratisk förstelning”.120 Bilden som föreställer de maoism-

studerande bönderna, samt framställandet av Maos lilla röda som en urkund leder till att den 

maoistiska livsåskådningen i större grad framställs som en religion innehållande både profet 

och urkund. 
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Kopplingen mellan marxism och Kina och Sovjetunionen görs alltså likväl i 

denna upplaga, men kopplingen är inte lika negativt framställande som i den senare. Den 

kombinerande framställningen är inte lika negativ på grund av att religionsfientligheten inte 

uppmärksammas i samma grad som i den senare upplagan.  

7. Rodhe och Nylund 

I förordet till Rodhe och Nylunds lärobok står det att denna är en reviderad version av Rodhe 

och Sundströms version som gavs ut 1985. Erland Sundström hade gått bort och på grund av 

detta inträdde Bo Nylund som medförfattare till detta verk. Rodhe och Nylund skriver 

att: ”Båda författarna hör hemma i kristen tradition men försöker utifrån denna ge en 

framställning av andra religioner och livsåskådningar som representanter för dessa kan 

acceptera.”121 De lyfter även fram att det är Nylund som har skrivit avsnittet som behandlar 

livsåskådningar utan gudstro. 122 

Detta är en alltså en nyutgåva av Religionskunskap för gymnasieskolan, som 

redan undersökts i denna studie. Detta skulle inte ha kunnat uppmärksammas utan lärobokens 

förord, i och med det marxistiska kapitlet stora åtskillnad från 1985 års upplaga. Den 

religionsfientlighet som präglar den tidigare upplagan existerar överhuvudtaget inte i denna 

och i stället skriver författarna en mer nyanserad bok kring marxismen. Huvuddelen av 

läromedlet fokuserar på just marxistiska begrepp som härstammar från Marx, samtidigt som 

de endast hänvisar en av kapitlets sidor till den då sönderfallande regimen Sovjetunionen och 

till det kommunistiska Kina. Det är enkelt att uppmärksamma att huvudförfattaren till det 

marxistiska avsnittet har ersatts av en ny aktör. 

Enligt hemsidan ”Troochpolitik” har Bo Nylund skrivit böcker om relationen 

mellan kristendomen och socialismen och hemsidan menar dessutom att: ”Tillsammans med 

Sten Rodhe skrev han den svenska skolans kanske bästa bok i religionshistoria”.123 De uppger 

även att han under de senaste tjugo åren har engagerat sig för flyktingar som har sökt asyl i 

Sverige.124 

7.1. Religionskunskap med etik och livsfrågor, Rodhe och Nylund, 1991  
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7.1.1. Kommunism eller marxism? 

Det finns en tydlig distinktion mellan marxism och kommunism i läroboken. Denna åtskillnad 

bygger till stor del på att marxismen som livsåskådning enbart hänvisas till Karl Marx, medan 

kommunismen som politiskt verktyg hänvisas till som härskande ideologi i Kina och 

Sovjetunionen. I denna distinktion framställs den statliga kommunismen i Kina och 

Sovjetunionen som ”placebo-marxiststater”, som endast använde marxismen som en 

täckmantel för regimernas partidiktatoriska styrelsesätt:  

I de länder där s.k. proletära revolutioner genomfördes, sökte det härskande partiet skapa statliga 
planekonomier. På så sätt vile man närma sig en typ av hushållning i de mångas tjänst som Marx 
kallar socialism. Partidiktaturen likställdes med ’proletariatets diktatur’. Marxismen upphöjdes 
till officiell ideologi. 125 

Citatet ovan syftar alltså till att hävda att 1900-talets kommunistiska regimer inte hade 

genomfört det som Marx hade kallat för ett upprättande av proletariatets diktatur. Dessa 

regimer hade i stället upprättat en ”partidiktatur” där regimerna endast använde marxism som 

en täckmantel för att partiet skulle kunna styra länderna med legitimitet. Läroboken syftar 

alltså till att beskriva dessa regimer som att de enbart regerade i marxismens namn, där dess 

politiska system inte hade någon anslutning till Karl Marx tankegångar. 126 

Läroboken syftar även till att framhäva att Marx egentligen hade planerat att de 

marxistiska revolutionerna skulle genomföras i de länder som redan verkställt en industriell 

revolution, alltså i de västeuropeiska länderna. Revolutionen var inte menad att genomföras i 

länder i öst, vilka var närmast ”feodala”. Läroboken hävdar att dessa länder inte var redo för 

en kommunistisk revolution, då dessa inte hade genomgått de nödvändiga stadier som 

behövdes för att proletariatets diktatur skulle kunna upprättas. De menar att dessa länder 

endast varit agrara och inte i hade genomgått den nödvändiga industriella revolutionen likt till 

exempel England, Frankrike och Tyskland. 127 

Läroboken utelämnar Friedrich Engels och det är anmärkningsvärt eftersom att 

referenserna till Karl Marx är genomgående och det sker även i märkbart större utsträckning 

än i de tidigare undersökta verken. Det större referenstagandet till Marx sker i stället för en 

omfattande koppling mellan marxismen och den statliga kommunismen som de tidigare 

verken gör. Icke-referenstagandet till Engels är dock anmärkningsvärt eftersom att han är en 
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oerhört framträdande karaktär i de marxistiska lärosatserna. Detta är även beaktansvärt 

eftersom att Engels fick ett åtminstone lika stort utrymme som Marx i de tidigare undersökta 

läromedlen. Marx framställs dock i större grad som en utopisk tänkare i detta verk, där 

han ”föreställde sig en framtida värld som är mycket bättre än den människan någonsin 

tidigare levt i.”128 Denna utopi kan härleda till tanken om att läroboken önskade att förmedla 

att den sovjetisk-kinesiska kommunismen inte blev det som marxismen och Marx syftat till att 

denna skulle vara. Alltså hade inte de världsliga regimerna företrätt den marxistiska trosläran.   

7.1.2. Den kapitalistiska och marxistiska kritiken 

Läroboken för även en tydlig argumentation gentemot kapitalismen. Denna kritik är framför 

allt riktad gentemot 1800-talets kapitalistiska imperialistiska optimism som existerade i 1800-

talets västerländska samhälle. Läromedlet lyfter fram att denna optimism härledde till att det 

uppstod ett förgudande av den västerländska moderna civilisationen och till att de dåtida 

människorna antog att världen inom 50 år skulle präglas av den västerländska kulturen med 

dess industrialisering. I läroboken står det att 1800-talets människor antog ”västerlandets 

vetenskap och industri liksom dess kristna religion skulle göra slut på allt det barbari som 

man ansåg utmärka de andra världsdelarna”.129 Denna kritik bygger dock på att 1800-talets 

optimister förträngda viktiga sanningar. Det var dessa förträngda sanningar som ledde till 

socialismens uppkomst:   

Arbetarklassens elände var på många håll fruktansvärt. Dess människor levde inte alls i den 
sköna nya värld som de besuttna grupperna byggt upp efter revolutionerna på 1800-talet och 
1800-talets första hälft. Inte heller hade man ögonen öppna för de hemskheter som drabbade 
människor i många av de kolonier som de europeiska länderna skaffade sig i Afrika och 
Asien.130 

Kapitalistismen och dess imperialistiska natur kritiseras av läroboken. Den optimism som 

fanns under 1800-talet inräknade inte de som arbetade åt kapitalägarna och för de som blev 

förtryckta av europeiska imperialistiska regimer. På grund av denna argumentation menar 

författarna att rörelsen inte uppstod ur ett vakuum, utan den uppstod eftersom att samhället 

var alltför ojämställd mellan kapitalägare och de icke-ägande arbetarna. 131 Läroboken 

kritiserar dock inte endast kapitalismen utan även marxismen får utstå kritik. Läroboken 

framställer marxismen som en förenklande livsåskådning och att den marxistiska 
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förklaringsmodellen, helt enkelt inte passar det moderna samhället, eftersom att den inte är 

tillräckligt komplex. 132 

I texten kritiseras det moderna samhället för dess problematik i och med att 

drogproblem och masskonsumtion lyfts fram. Läroboken menar att det finns problem med det 

moderna samhället, samtidigt som marxismen inte ses som tillräckligt omfattande för att 

denna skulle kunna lösa det moderna samhällets svårigheter. Det skulle krävas betydligt fler 

utgångspunkter för att lösa dessa problem än de utgångspunkter som Marx laborerade med. 133 

I och med detta placeras marxismen endast inom 1800-talets kontext och beskrivs som en 

livsåskådning som inte riktigt hör hemma på 1990-talet. Däremot avslutas kapitlet med 

påståendet att marxismen betoning på samhällets klassmotsättningar och dess materialism 

återigen skulle kunna få aktualitet i framtiden.134 

7.1.3. Urvalet av bilder i läroboken 

Kapitlet marxism innehåller fyra bilder, varav en av dessa refereras till 1800-talets 

utvecklingsoptimism, en till Karl Marx och ytterligare en hänvisas till alienationsläran, medan 

kapitlets avslutande bild hänvisas till det kommunistiska Kina. Detta betyder att tre av fyra 

bilder hänvisas till Marx, marxistiska begrepp och den idéhistoriska bakgrunden, medan 

endast en hänvisas till en kommunistisk regim.  

Kapitlets första bild är ett måleri som föreställer hamnen i en industrialiserad 

stad. I målningens periferi ligger det ett slott och hus, medan en bit närmare hamnen ligger 

industrier där avgaser slingrar sig ur fabrikernas skorstenar. I hamnen är hamnarbetare 

verksamma med att lasta föremål till båtar, medan en del fartyg anländer till hamnen och vissa 

lämnar den. Bilden är placerad under rubriken ”Optimismens sekel” och den beskrivs med 

texten: ”Den nystartade industrialismen bar fram en tro på människans obegränsade 

möjligheter.”135 Bilden framhäver en tro på mänskligheten, vilket var en tro som ofta kom 

från kapitalägare. Denna kapitalistiska tro gynnade endast de som hade kapital och de som 

inte var kapitalägare missunnades. I och med att bilden föreställer en hamn, med båtar som 

både anländer och lämnar den, så tyder det även med stor sannolikhet på att läroboken 

önskade att framhäva det imperialistiska Europa som i större grad hade trätt fram under 17- 
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och 1800-talen. Bilden representerar alltså den kontext som marxismen föddes ur, där tron på 

människan var stark. 

Den andra bilden i kapitlet föreställer Karl Marx och det är ett klassiskt porträtt 

som ofta förekommer i samband med honom. Även Religionskunskap (1985) valde att 

inkludera samma porträtt, men bilden är dock betydligt större i denna upplaga och den är även 

centralt placerad och avbildningen utrymmer i princip hela sidan. Bilden beskrivs endast kort 

med texten ”Karl Marx (1818-1883)”136. Eftersom att detta är en reviderad upplaga från 

Religionskunskap (1985) så symboliserar även bildens storlek (med jämförelse 1985 års 

minimala bild) att den marxistiska läran i större grad hänvisas till just Marx och inte till de 

världsliga regimerna i denna upplaga.  

Kapitlets tredje bild är en illustration av det marxistiska begreppet alienation. 

Bildens bakgrund föreställer avstannade kugghjul som befinner sig runt en upplyst mutter. I 

förgrunden håller en hand en skiftnyckel och den har formen av en arbetare. Skiftnyckeln är 

på väg att appliceras på den upplysta muttern. Bilden framhäver samarbetet som måste finnas 

mellan det intellektuella och det fysiska kroppsarbetet. I och med att skiftnyckeln appliceras 

till muttern så blir arbetaren fullständig och inte längre alienerad. Det är muttern som är 

hjärnan och i och med att skiftnyckel appliceras till muttern kan maskineriet startas och 

personen kommer inte längre att vara alienerad. Maskineriet symboliserar en cykel och för att 

en person ska kunna bli upplyst måste arbetaren både få utföra fysiskt och intellektuellt arbete, 

och om inte arbetaren får göra det stannar maskineriet upp och arbetaren blir alienerad. Bilden 

beskrivs med texten: ”Alienationen i det industrialiserade samhället. Teckning av signaturen 

Granger.” 137  Valet av illustrationen leder till att läroboken syftar till att framhäva de 

marxistiska begreppen som läroboken endast kopplar till Marx. 

Den fjärde och sista bilden i kapitlet är ett fotografi som föreställer revolterande 

kineser under protesterna vid Himmelska fridens torg 1989. Bilden föreställer tre revoltörer 

och av dessa är två kvinnor och en man och fotografiet föreställer även sex poliser. En av de 

revolterande kvinnorna blir eskorterad av polisen. Den andra kvinnan hoppar över en cykel 

som ligger på marken, medan en polis skriker åt henne med höjd batong. Mannen i bilden rör 

sig bort från kvinnan och den skrikande polisen, samtidigt som en polis iakttar honom. Bilden 

beskrivs med texten: ”I juni 1989 revolterade studenterna i Peking mot den marxistiska 
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regimen. Efter några dagar grusades förhoppningarna och den gamla ledningen visade sitt 

rätta ansikte.”138 Bilden refereras till i ett sammanhang där författarna hänvisar Kina och 

Sovjetunionen till att endast använda den marxistiska ideologin som en täckmantel för den 

enpartidiktatur som hade upprättats i dessa länder. Bilden syftar till att framhäva denna 

täckmantel i och med att bilden beskrivs med texten: ”Efter några dagar grusades 

förhoppningarna och den gamla ledningen visade sitt rätta ansikte”.139 Där detta ansikte, 

enligt läroboken, endast var en partidiktatur, som maskerat sig som ett proletariatets diktatur 

och det var inte folket som styrde, utan folkets förhoppningar och önskningar grusades i 

stället.  

7.1.4. Sammanfattande analys 

Det är tydligt att detta verk påverkades av den kontext som det skrevs i. Både Kina och 

Sovjetunionen avvisas av läroboken eftersom att dessa anklagas för att ha använt marxismen 

som en täckmantel för att regimerna skulle kunna styra med legitimitet. Läroboken genomför 

därför en tydlig distinktion mellan den marxistiska livsåskådningen och den kommunism som 

fanns i Sovjetunionen och Kina. Dessa regimer betraktas i stället som enpartidiktaturer som 

endast använde marxismen som en täckmantel för att kunna tillgodogöra sig legitimitet 

genom att upprätthålla proletariatets diktatur. Denna distinktion går att uppmärksamma i och 

med att endast en av kapitlets tio sidor kopplas till Kina och Sovjetunionen. Kapitlets bilder 

skapar även ett tydligt tecken på detta, i och med att tre av kapitlets fyra bilder hänvisas till 

marxismen och dess teorier, medan endast en hänvisas till Kina och regimen får även utstå 

stor kritik i samband med bilden.  

Både kapitalismen och marxismen får dock uthärda kritik i läroboken. 

Marxismen för att denna inte går att tillämpa på det moderna samhället och kapitalismen för 

dess förtryckande natur. Läroboken menar att det var kapitalismen förtryckande struktur som 

ledde till att socialismen och marxismen uppstod på 1800-talet. I och med detta framställer 

läroboken marxismen med en relativt nyanserad bild där läroboken redogör varför rörelsen 

uppstod, vad den innehåller, samt viss idékritik. Distanstagandet mellan de värdsliga 

regimerna som regerade med legitimitet från den marxistiska läran, respektive den 

marxistiska läran som en livsåskådning leder även till att läroboken skapar ett relativt neutralt 
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framställande av den marxistiska livsåskådningen. De marxistiska begrepp som läroboken 

inkluderar hänvisas dock enbart till Marx, och inte alls till Engels. 

Det är tydligt att lärobokens författare präglar materialets utformning. Detta går 

att uppmärksamma eftersom att detta verk är en reviderad version av de tidigare verken som 

utgavs 1975, och -85. Dessa utgåvor liknande varandra till viss del medan denna upplaga 

skiljer sig radikalt från dessa läroböckers marxistiska framställning. 
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8. Diskussion kring Lgy 70 

Samtliga av undersöknings läroböcker är skrivna under läroplanen Lgy 70 som sträcker sig 

mellan 1970 och -94. I och med att läroböckernas uppbyggnad, framställning, syfte och 

utgångspunkter skiljer sig på många vis så visar detta att läroplaner inte har en stor påverkan 

på utformandet av läroböckerna. I stället är det framför allt vilken kontext som materialet 

skrevs i och även vilka utgångspunkter som författarna hade som utgör läroböckernas 

utformande. Författarnas personliga preferenser kommer även fram under 

undersökningsförloppet. Detta går bland annat att uppmärksamma i och med att 1991 års 

upplaga är en reviderad version av -85, och -75 års upplagor och den präglas av helt 

annorlunda utgångspunkter än vad dessa utgick ifrån. Trots att Nylund själv skriver att han är 

kristen så utgår inte läromedlets marxistiska avsnitt alls utifrån ett kristet utgångsläge, medan 

de tidigare utgåvorna har en tydlig kristen utgångspunkt.  

Läroplanenen kräver dessutom en objektivitet som i stor grad inte existerar i 

något av verken, då dessa läroböcker är tydligt påverkade av både kontext och författare. 

Läroplanen hjälper läroböckerna att välja vilka livsåskådningar och religioner som ska 

inkluderas, men trots att läroplanen har riktlinjer kring hur materialitet ska se ut, så har 

läroböckerna tolkat marxismen på ett differentierat vis. Läromedlen har alltså snarare präglats 

av författare och kontext än av själva läroplanen.  

Läroböckerna tar upp liknande begreppsliga ämnen som läroplanen även menar 

att läromedlen ska inkludera. Men verken utgår ifrån helt annorlunda premisser när begreppen 

beskrivs. Detta går bland annat att uppmärksamma i verket från framför allt 1985, men även i 

läroboken från -75. I -85 års verk så utgår läroboken helt och hållet från syftet till att beskriva 

marxismen, och framför allt marxism-leninismen som religionsfientlig. Detta leder till att 

beskrivningen av religionsfientlighet tas upp, som det står i läroplanen, men detta görs på ett 

helt annorlunda vis än i de övriga läroböckerna. Läroböckerna från -70 och -91 nöjer sig i 

stället med att enbart beskriva det religionsfientligheten med hjälp av att framställa det 

marxistiska begreppet ”religion som ett opium för folket” och dessas syften blir därför inte att 

framställa livsåskådningen som religionsfientlig.  
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9. Slutsatser 

Beskrivningen av den marxistiska livsåskådningen förändras i läroböckerna under den 

undersökta perioden och det är tydligt att både kontext och författare har en stor påverkan på 

det undersökta materialets utformning. Beskrivningen av marxism är till en början gynnsam i 

läroböckerna, vilket framför allt härstammar från den vänstervåg som präglade det svenska 

samhället fram till de borgerligas övertagande av regeringsmakten 1976. Sedermera från -76 

och framåt präglas läroböckerna i stället av en negativ framställning av huvudsakligen de 

värdsliga regimerna Sovjetunionen och Kina.  Detta framgår huvudsakligen i läroboken som 

utgavs -85, men det skymtas även i -91 års upplaga i dess framställning av marxism. Detta går 

att uppmärksamma i och med att läroboken framställer livsåskådningen som omodern och 

speciellt de kommunistiska regimerna får utså stor kritik. 

Kopplingen mellan den teoretiska marxistiska livsåskådningen som Marx och 

Engels grundade och de kommunistiska regimerna Kina och Sovjetunionen sker även i större 

utsträckning desto längre tillbaka i tiden som läroböckerna skrevs. Detta går bland annat att 

iaktta i och med läroböckernas val av bilder. Läroboken från 1970 inkluderar tre bilder, varav 

alla kan hänvisas till de kommunistiska regimerna. Verket från -75 hänvisar tre av fyra bilder 

till de värdsliga regimerna, medan det från -85 (som skrevs av samma författare) hänvisar tre 

av fem till dessa. Den största differensen går dock att uppmärksamma i verket från -91, där 

endast en av fyra bilder hänvisas till nationerna. Studien visar alltså att med tiden så sker 

hänvisandet till de kommunistiska regimerna i lägre utsträckning, och likställandet mellan 

Marx och Engels marxistiska teori med Sovjetunionens och Kinas tolkning av 

livsåskådningen blir desto mindre. 

De tre äldre verken gör dessutom kopplingar till den marxism som existerade 

utanför Kina och Sovjetunionen. Eurokommunismen lyfts fram i böckerna från 1970 och -85 

och rörelsen beskrivs med en gynnsam terminologisk beskrivelse. Läroboken från -85 lyfter 

även fram den kristna marxistiska inriktningen, vilket -75 års upplaga endast gör i korta drag. 

Dessa inriktningar beskrivs ofta som ett bättre marxistiskt alternativ, eftersom att dessa inte 

hade tagit till sig den religionsfientlighet som präglade Sovjetunionen och Kina. I stället 

beskrivs den kristna-marxismen och eurokommunismen som att de har omfamnat de ”goda” 

marxistiska idealen samtidigt som de avvisat den ”onda” religionsfientligheten.  
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I det undersökta materialet sker en stor skillnad i framställandet av framför allt 

det kommunistiska Kina, men även i viss mån Sovjetunionen. I läromedlet från 1970 

framställs Mao som en socialistisk idealist där kulturrevolutionen legitimeras utifrån en 

marxistisk utgångspunkt. Revolutionen beskrivs som att den skulle leda till att ett mer jämlikt 

socialistiskt samhälle skulle kunna uppstå och i verket kritiseras varken Sovjetunionen eller 

Kina. Regimerna kopplas även i stor grad till livsåskådningen eftersom samtliga av kapitlets 

bilder hänvisas till de kommunistiska regimerna Kina och Sovjetunionen. 

I 1975 års upplaga är dock kritiken relativt stor gentemot Sovjetunionen och 

denna kritik går att finna i kapitlet med rubriken ”Kommunism”. Kina kritiseras dock inte alls 

i lika stor omfattning och nationen får ett relativt stort utrymme i kapitlet (dock inte lika stort 

som i -70 års upplaga). Den kinesiska regimen beskrivs dessutom som att den distanserat sig 

från den religionsfientlighet som existerade inom Sovjetunionen. Det kommunistiska avsnittet 

i läroboken präglas dock av syftet att framställa Sovjetunionen som religionsfientligt. 

1985 års upplaga präglas i större grad av att beskriva marxismen som en ”front” 

mot religioner och läroboken lyfter fram den sovjet-kinesiska religionsfientliga tolkningen av 

marxismen som läromedlet beskyller Lenin för. Kina får ett minimalt utrymme och både 

det ”Marxistiska” och ”Kommunistiska” avsnittet präglas av framställandet av regimerna som 

religionsfientliga. I detta verk beskrivs Sovjetunionen och Kina med en liknande negativ 

terminologisk beskrivelse och i princip som enhetliga. Det kommunistiska avsnittet inkluderar 

dessutom två fotografier vars syfte enbart är att framhäva den sovjetiska religionsfientligheten. 

Medan -75 års upplaga beskriver sina bilder mer djupgående så att läsaren kan få en större 

inblick i den marxistiska livsåskådningen. Förändrandet av författarnas attityder gentemot 

framställandet av marxismen visar att samhällelig kontext har en stor påverkan på 

läroböckernas utformande. Detta går att uppmärksamma i och med att samma författare 

beskriver både marxism och kopplingen mellan de kommunistiska regimerna och 

livsåskådningen på ett differentierat vis i de olika upplagorna.   

1991 års upplaga hänvisar inte alls livsåskådningen till de kommunistiska 

regimerna eftersom dessa enbart beskrivs som enpartidiktaturer som använde marxismen som 

en legitimerande kraft. Framställandet av den begreppsliga marxismen är dock präglad av en 

neutral beskrivelse och läroboken hänvisar framför allt marxismen till Marx och endast i korta 

drag till de kommunistiska regimerna. 
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Studien visar alltså att Kina och även Sovjetunionen, till viss grad, beskrivs med 

ett fördelaktigare terminologiskt framställande i de läroböcker som skrevs innan -76. Efter det 

symboliska året beskrivs i stället regimerna med ett ytterst negativt framställande, där verket 

från -91 dessutom enbart valde en bild, en bild som är negativt framställande då den 

föreställer revolterna på Himmelska fridens torg. Sovjetunionen beskrivs enbart med en 

indirekt gynnsam terminologi i verket från 1970 och denna gynnsamma framställning består 

framför allt i utelämnandet av kritik i och med verkets likställande mellan marxism och den 

statliga kommunismen. Den sovjetiska regimen får dock stegvis utstå mer omfattande kritik 

från de efterkommande verken. 

Maoismen beskrivs som kult och religion i verken från 1970 och -75, där Maos 

lilla röda framställs som en religiös urkund och Mao beskrivs som profet. I läroboken från     

-85 framställs likväl Mao som en maoistisk profet, trots att kopplingen mellan Maos lilla röda 

som urkund inte skapas. Kopplingen i dessa verk sker framför allt genom bilder, men även 

genom läroböckernas texter i de två äldre verken. Detta är en liknelse och jämförelse som inte 

alls inkluderas i verket från 1991 och kopplingen mellan maoismen som kult och religion görs 

alltså i mindre utsträckning i läroböckerna desto senare som verken skrevs. 

Denna studie visar att läroplanen påverkar vilka livsåskådningar och religioner 

som inkluderas i religionsläromedlen och detta syns i och med att marxismen finns i alla de 

undersökta läroböckerna. Studien visar dock likt Selanders Lärobokskunskap: pedagogisk 

textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985 (från 1988) att andra faktorer 

har en stor påverkan på läroböckernas utformande. Detta bevisar studien i och med att 

beskrivningen av marxismen skiljer sig åt på flera olika punkter i läromedlen och detta beror 

framför allt på den samhälleliga kontexten och de individuella författarna bakom 

läroböckerna. Detta går att uppmärksamma i och med att det finns en tydlig skillnad på de 

läroböcker som skrevs under vänstervågen som präglade samhället fram till 1976, men även 

de böcker som skrevs från och med -76 under den nyliberala högervågen. Detta 

referenstagande syns bland annat i det faktum att vissa referenser genomförs i ett verk, medan 

det inte alls görs i nästa. Till exempel inkorporerar och likställer det första verket den 

teoretiska marxismen med de kommunistiska regimernas livsåskådningar, medan senare verk 

helt avvisar kopplingen mellan dessa. Detta visar att både kontext och författare snarare har 

en större påverkan på läroböckers utformande än vad läroplanen indikerar och stipulerar.     
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9.1. Framtida forskning 

Det finns många möjliga områden att undersöka kring den marxistiska livsåskådningen inom 

religionsläroböcker. Eftersom att jag enbart undersökt läroböcker från Lgy 70, så skulle 

framtida forskare även kunna studera böcker som härstammar från en senare läroplan.  

I och med att den sista läroboken från 1991 endast refererade till Marx och inte 

till Engels så vore det även intressant att veta om detta är ett vanligt fenomen i modernare 

läroböcker. En möjlig frågeställning till detta skulle kunna vara: Sker referenstagandet till 

Marx i större utsträckning än till Engels? Det vore även intressant att undersöka läroböckers 

framställande av marxism utifrån ett globalt perspektiv. En tänkbar frågeställning till detta 

skulle kunna vara: Skiljer sig religionsläromedlens framställande av marxismen beroende på 

vilket land som läroböckerna härstammar från? 

Det finns, som sagt, en mängd möjliga frågeställningar applicera till framtida 

undersökningar inom den marxistiska livsåskådningen, och vem vet, någon gång i framtiden 

kan måhända intresset för marxism återigen blossa upp.  
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