
  
 

Uppsala Universitet 
Teologiska institutionen 

Tros- och livsåskådningsvetenskap C 

 
 

 
 

 
 
 

Icke-religion i religionsundervisningen 
En analys av framställningen av sekulära livsåskådningar i läromaterial för 

gymnasieskolans kurser i religionskunskap från 1980 till 2015 

 
 
 

Albin Sjöholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termin: Våren 2020 
Handledare: Ulf Zackariasson  



2 
 

Sammanfattning 
 
Denna studie fokuserar på framställningen av sekulära livsåskådningar i läromaterial för 

gymnasieskolans kurser i religionskunskap mellan 1980 och 2015. Studiens huvudfokus 

ligger på hur framställningen av de sekulära livsåskådningarna i läromaterialen liknar och 

skiljer sig med avseende på denna tidsperiod. För att kunna göra denna studie valdes tre 

läroböcker från de tre senaste läroplansperioderna (1970-1994, 1994-2011 och 2011-nutid) 

ut. Metoden för uppsatsen är en beskrivande idéanalys där vissa mätpunkter i form av 

analysfrågor ställts upp för att stödja uppsatsens frågeställningar.  

 

Analysen påvisade att vissa saker i framställningen av de sekulära livsåskådningarna består, 

såsom framställningen av livsåskådningarna som –ismer. En skillnad man kan se i 

framställningen av livsåskådningarna är att det i läroböcker från efter 2011 finns en större 

betoning på det levda livet och fler exempel från verkligheten. Det finns också vissa 

skillnader mellan hur begrepp såsom sekulär, sekularism och sekularisering används i 

böckerna och vilka sekulära livsåskådningar som faktiskt lyfts fram i böckerna. Det finns 

också vissa skillnader i hur sekulär religionskritik tas upp i böckerna. 

 

Nyckelord: lärobok, läroplan, religionskunskap, sekulär, sekularism, livsåskådning, 

religionskritik  
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1. Inledning 
 
Samhället är i ständig förändring. Världen har kommit till oss och vi har kommit till världen. 

Genom globaliseringen och digitaliseringen kan vi numera enkelt färdas till andra sidan 

jordklotet med ett knapptryck, till exempel. Vi är närmare varandra nu än någonsin i och med 

de sociala medier som digitaliseringen medfört och det finns numera fler möjligheter än 

någonsin. Denna utveckling var nog svår att förutspå så sent som på 1970- och 1980-talen.  

 

Tillsammans med globaliseringen och digitaliseringen kan man se att en liknande 

samhällsprocess har präglat de senaste årtiondena i samhällets utveckling, nämligen 

sekulariseringen. Sekularisering är en process där religionens inflytande i samhället minskar 

och där medborgarnas intresse för religion även minskar (Nationalencyklopedin, u. å.). Detta 

har satt sin prägel på det svenska samhället under 1900-talet ända fram till idag, inte minst i 

form av att Svenska kyrkan och staten separerades år 2000 och att medlemmar i Svenska 

kyrkan minskar varje år (Nationalencyklopedin, u. å.). Denna process där samhället sakta 

men säkert sekulariseras gör att man kan se en framväxt av sekulära livsåskådningar i 

samhället som kan fungera som alternativ till religionen. Ett exempel på en sådan 

livsåskådning kan vara feminismen, som fått allt mer genomslag i västvärlden och 

jämställdhet och jämlikhet betraktas idag som viktiga grundvärderingar. Feminismens 

framväxt präglade stora delar av 1990- och 2000-talen då feminismen populariserades och 

fick genomslag i populärkulturen (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 
1.1. Syfte och frågeställning 

 
Faktumet att sekulariseringen satt sin prägel på samhällets utveckling under 1900-talet gör att 

det kan vara intressant att undersöka hur sekulära livsåskådningar framställs i läromaterial 

från olika tidsperioder. Den svenska gymnasieskolan har sedan 1970 haft tre olika läroplaner. 

Från 1970 till 1994 gällde Läroplan för gymnasiet, förkortat LGY70 och från 1994 till 2011 

gällde 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, förkortat LPF94. År 2011 togs en ny 

läroplan fram som fortfarande är i bruk idag, GY11. Det kan därför vara intressant att 

undersöka framställningen av sekulära livsåskådningar i läromedel med nedslag i dessa 

perioder med olika läroplaner.  
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Syftet för denna uppsats är således att undersöka och analysera framställningen av sekulära 

livsåskådningar i tre läromedel, ett läromedel från respektive läroplansperiod. Sekulära 

livsåskådningar som alternativ till religion är ett relativt nytt fenomen som växt fram till stor 

del under 1900-talet som en del i sekulariseringsprocessen. I respektive läroplan skrivs det att 

undervisningen ska vara allsidig och därför kan det vara intressant att analysera hur de icke-

religiösa alternativen kommer fram och framställs i religionsundervisningen. Syftet för 

uppsatsen är också att undersöka om framställningen av de sekulära livsåskådningarna har 

skiftat från 1980 till 2015. Uppsatsen kommer att svara på följande frågeställningar: 

 

1. Hur framställs icke-religion, det vill säga sekulära livsåskådningar, i läroböcker för 

gymnasieskolans kurser i religionskunskap? 

2. Hur liknar och skiljer sig dessa framställningar med avseende på böckerna Liv, 

människa och mening (1980), En mosaik (2009) och En människa, tusen världar 

(2015)?  

 

2. Bakgrund 
 
Denna del av uppsatsen kommer att innehålla relevant bakgrund för detta forskningsområde. 

Först kommer gymnasieskolans läroplaner och dess centrala huvuddelar för ämnet 

religionskunskap mellan 1970 och 2011 att beskrivas och jämföras och sedan kommer också 

en forskningsöversikt med relevant tidigare forskning för denna studie att inkluderas.  

 
2.1. Gymnasieskolans läroplaner 

 
I detta avsnitt kommer gymnasieskolans läroplaner att beskrivas med fokus på ämnet 

religionskunskap. De tre läroplaner som kommer att beskrivas är LGY70,  LPF94 och till sist 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, förkortat 

GY11. Sedan kommer även en kort jämförelse av de olika läroplanerna.  

 
2.1.1. LGY70 

 
I LGY70 finns det tre huvudsakliga mål med religionsundervisningen. Det första målet är att 

kunskap om olika tros- och livsåskådningar ska förmedlas utan att någon åskådning ska vara 

överordnad någon annan (Skolöverstyrelsen, 1970: 197). Det andra målet är att man med 

avstamp i samtiden ska ta upp moraliska och religiösa problem och ge eleverna fördjupade 



6 
 

kunskaper om kristendomen och andra världsreligioner. Det tredje huvudsakliga målet är att 

eleverna ska stimuleras att tänka efter och att på ett självständigt sätt ta ställning i frågor om 

livsåskådningar och att kunna acceptera andras uppfattningar och hållningar i frågan. Vidare 

har religionsämnet även sex huvudmoment i LGY70: 

 
Huvudmoment 

● Analys av den moderna människans situation  
● Etiska och moraliska frågor 
● Kristendomen 
● Livsåskådningsdebatten 
● Andra attityder till tillvaron än de religiösa 
● Icke-kristna religioner (Skolöverstyrelsen, 1970: 197).  

 
De punkterna från huvudmomenten som är mest relevanta för denna studie är analys av den 

moderna människans situation, livsåskådningsdebatten och andra attityder till tillvaron än de 

religiösa. Punkten “analys av den moderna människans situation” tar upp de huvudsakliga 

mänskliga behoven, t.ex materiella, emotionella och religiösa behov men också behovet av 

gemenskap, normer och regler (Skolöverstyrelsen, 1970: 197). Eleverna ska också få 

kunskaper om hur en livsåskådning bildas och också kunskaper om vad de kallar för “den 

västerländska livsåskådningsproblematiken” som bland annat innefattar “sönderbrytandet av 

den kristna enhetskulturen” (Skolöverstyrelsen, 1970: 197). Huvuddelen och punkten 

“livsåskådningsdebatten” tar upp religionerna och frågan om sanning och även invändningar 

mot religioner från det moraliska hållet, t.ex vad Marx och Freud hade för religionsförklaring 

och även debatten mellan religion och vetenskap. Slutligen, punkten kallad “andra attityder 

till tillvaron än de religiösa” tar kort upp vissa filosofiska synsätt såsom humanismen, 

naturalismen och existentialismen och hur dess syn på människor och samhället ser ut.  

 
2.1.2. LPF94 

 
Syftet med religionsundervisningen enligt LPF94 är att eleverna ska få lära sig om religioner 

och andra livsåskådningar utifrån olika perspektiv och utgångspunkter 

(Utbildningsdepartementet, 1994: 41). Det beskrivs också att eleverna bland annat ska få vara 

med och delta i diskussioner om tros- och livsåskådningsfrågor och att de ska inspireras att 

reflektera och ta ställning i vissa frågor om livsåskådningar (Utbildningsdepartementet, 1994: 

42). De skriver om kursens karaktär och struktur och beskriver att det är viktigt att arbeta 

med frågor som handlar om meningen med livet och att få bilda sig sin egen uppfattning i 

livsåskådningsfrågor för att bygga upp och utveckla en egen identitet. För att utveckla en 
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egen identitet är det också viktigt att ha kunskaper om vad olika religioner och 

livsåskådningar innehåller och hur de fungerar. Vidare beskrivs också utvecklingen av en 

livsåskådning som en process som pågår under i stort sett hela livet och att det i 

religionsundervisningen således är viktigt att ta upp hur en livsåskådning bildas.  

 

För kursen Religionskunskap A är målen bland annat att eleverna ska ges tillfälle att arbeta 

med hur de ser på sin omvärld och hur de tolkar den för att den ska ges en mening 

(Utbildningsdepartementet, 1994: 42). Eleverna ska också ha kunskaper om och förstå hur 

olika religioner och livsåskådningar är uppbyggda och fungerar och de ska även ges utrymme 

att reflektera i existentiella och etiska frågor. Slutligen finns det fyra huvudmål med 

undervisningen som talar om vad eleven ska kunna efter genomförd och avslutad kurs: 

 
Efter genomgången kurs skall eleven 

● kunna redovisa insikter i kristendomen och andra världsreligioners och livsåskådningars 
huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder,  

● kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tas i uttryck i människors sätt att tänka 
och handla, 

● kunna reflektera över och argumentera kring existentiella frågor inom tro, etik och livsåskådning 
och med respekt för andra människors uppfattning kunna motivera en egen ståndpunkt,  

● kunna arbeta allt mer medvetet med sina egna livs- och moralfrågor och ta ansvar för att utforma 
en personlig hållning i dessa frågor samt förstå konsekvenserna av denna för andra människor, 
samhälls- och yrkesliv. (Utbildningsdepartementet, 1994: 42). 

 
2.1.3. GY11 

 
Ämnet religionskunskap behandlar enligt GY11 främst hur religion och livsåskådningar 

uttrycks i ord och handlingar och även hur man ser på vissa etiska och existentiella frågor 

(Skolverket, 2011: 137). Ämnet behandlar också vad tro och etik kan ha för betydelse när det 

gäller mening och tillhörighet. Syftet för ämnet är i stora drag att eleverna ska få breda, 

fördjupade och utvecklade kunskaper om religioner och livsåskådningar samt vissa etiska 

teorier och förhållningssätt. Undervisningen ska också medföra att eleverna får kunskaper om 

hur den enskilda människans förhållningssätt till moralen kan motiveras med avstamp i olika 

religioner och livsåskådningar. Eleverna ska också få utrymme till att reflektera kring vad 

människor kan ha för värderingar och trosuppfattningar och på så sätt få respekt och 

förståelse för olika sätt att leva sitt liv på, så kallad “levd religion”. Hur religion och 

livsåskådningar kan förhålla sig till fenomen såsom etnicitet, kön, sexualitet och 

socioekonomisk bakgrund är också viktigt i ämnet religionskunskap enligt GY11. Det 
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centrala innehållet i kursen Religionskunskap 1 beskriver att kursen ska behandla sju 

huvuddelar: 

  
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

● Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och 
hur de tar sig i uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. 

● Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 
● Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 
● Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och 

livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida 
händelser. 

● Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 
samhällsdebatten. 

● Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan 
tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle 
kan vara. 

● Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, 
livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. (Skolverket, 2011: 138).  

 
2.1.4. Kort jämförelse av läroplanerna 

 
Alla tre läroplaner tar upp att undervisningen i någon mån ska behandla olika livsåskådningar 

och icke-religiösa förhållningssätt till livet, samt att undervisningen ska behandla de så 

kallade världsreligionerna, eller de ”icke-kristna” religionerna som de kallas i LGY70. Även 

om kristendomens särställning minskat något från LGY70, då kristendomen hade en helt egen 

punkt i listan över huvudmoment, till LPF94 och GY11 så kan man se att det fortfarande har 

en särställning då det skrivs som ”Kristendomen, de övriga världsreligionerna…” i GY11. De 

mest påtagliga skillnaderna är att ämnet religionskunskap enligt GY11 mer ska behandla 

frågan om individers och gruppers identiteter och hur identitet kan formas samt att relationen 

mellan religion och vetenskap fått ett större utrymme i kursen enligt GY11. GY11 har också 

ett större fokus på så kallad ”levd religion”, som ska vara en del av undervisningen för att 

eleverna ska få chans att lära sig och reflektera om vad olika människor kan ha för 

trosuppfattningar och värderingar. Just denna nya del av läroplanen från 2011 leder mig att 

tro att det finns en större betoning på det levda livet och exempel från verkligheten i 

läromedel publicerade efter 2011.  

 
2.2. Forskningsöversikt 

 
I Skolinspektionens rapport “Mer än vad du kan tro” granskar de kvaliteten på 

religionsundervisningen på svenska gymnasieskolor (2012: 5). De skriver att undervisning 
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om icke-religiösa livsåskådningar får för lite utrymme i religionsundervisningen och att det 

centrala innehåll som tar störst plats i undervisningen är världsreligionerna 

(Skolinspektionen, 2012: 11). Undervisningen om de icke-religiösa livsåskådningarna 

kommer enligt Skolinspektionens observationer oftast i slutet av kursen där eleverna ofta får 

fördjupa sig om en vald livsåskådning. Skolinspektionen menar att ett sådant upplägg inte är 

önskvärt då det kan finnas en risk att eleverna inte jämför och ställer livsåskådningens svar på 

olika livsfrågor i relation till religionernas svar på samma frågor. Undervisningen fokuserar 

också mer på att lära ut fakta om icke-religiösa livsåskådningar än att förmedla hur 

människor inom livsåskådningen ser på livet och meningen med livet och hur detta påverkar 

deras liv, enligt Skolinspektionens observationer.  

 

Kjell Härenstam problematiserar urvalet i läroböcker för religionskunskap i sin bok Kan du 

höra vindhästen? och använder framställningen av tibetansk buddhism i svenska läroböcker 

som ett exempel. Han menar att författarens ideologiska och politiska ståndpunkter kan 

speglas i texten om religionen eller livsåskådningen i fråga (2000: 5). Härenstam tar också 

upp att läroboksförfattarnas egna personliga bakgrund kan påverka deras sätt att välja bland 

material och kunskap och hur den ska presenteras i läroböckerna (2000: 133). Det är också så 

att kunskap om och bilder av andra kulturer kan vara något som i stor utsträckning påverkas 

av de förhållanden som råder i västvärlden i samtiden, enligt Härenstam (2000: 131).  

 

Detta är något som Jenny Berglund bygger på i artikeln “Vad är religion i svenska 

religionskunskapsböcker?” där hon bland annat citerar Härenstam och det som skrivits om i 

stycket ovan. Berglund skriver, precis som Härenstam menar, att en lärobok i 

religionskunskap ofta säger mycket om det land och den kontext som den är skriven i (2014: 

7). Hon konstaterar att läroböckerna är skrivna av personer som, precis som alla andra, är 

påverkade av sin samtid och den religionssyn och kultur som finns i landet och den kontext 

som personen lever i. De läroböcker som skrivs för och används i gymnasiet är skrivna för 

elever som genom vardagliga ting såsom media, kompisar och församlingar är påverkade av 

sin samtid och eleverna har genom dessa ting också säkerligen redan en bild och förståelse av 

vad religion är. Berglund skriver att detta gör att analyser av läromedel och reflektioner över 

vad som skrivs i dem gör att vi kan lära oss om vår samtid och oss själva och den syn på 

religion, och icke-religion, som är mest framstående i Sverige.  
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Berglund gör även en kort jämförelse mellan läroböcker i religionskunskap i Sverige och 

Indonesien för att illustrera sambandet mellan läroboken och den kontext den är skriven i och 

för. Detta skiljer sig ganska mycket från denna studie i och med att denna studie analyserar 

läromedel som endast är använda i en svensk kontext. Men det kan ändå vara relevant att se 

hur en annan typ av studie av läromedel kan säga något om hur framställningen i läromedel 

påverkas av sin kontext. Det ska också poängteras att även om alla tre läromedel i denna 

studie är skrivna i en svensk kontext så är de skrivna i olika tider, vilket ändå gör att de på 

något sätt är skrivna i olika kontexter. Vad gäller Berglunds studie kan det för det första vara 

viktigt att lägga märke till att religionsundervisningen är uppbyggd på olika sätt i Sverige och 

Indonesien, där religionsundervisningen i Indonesien är konfessionell medan den i Sverige 

inte är det (Berglund, 2014: 7). I Indonesien är syftet att man ska lära upp eleverna enligt en 

specifik religiös tradition, nämligen islam, och undervisningen är uppdelad så att man får 

undervisningen utifrån den religiösa tradition man är en del av, till skillnad från Sverige där 

religionsundervisningen är samma för alla. Eftersom Indonesien då har sex godkända 

religioner så finns det alltså sex olika typer av religionsundervisning (Berglund, 2014: 8).  

 

Vidare skriver Berglund att de svenska läroböckerna ofta är uppbyggda med strukturen 

“mannen, boken och tron” för varje världsreligion, samt ofta de sekulära livsåskådningarna 

också (2014: 7). För islam hade strukturen alltså kunnat se ut “Mohammad, Koranen och 

trossatser” i en svensk lärobok, enligt Berglund. I de indonesiska läroböckerna ser det 

annorlunda ut och är ofta uppbyggda enligt strukturen “bön, gärningar och 

renhetsföreskrifter” och Berglund menar att profeten Mohammad kanske inte ens 

förekommer i den indonesiska läroboken, till skillnad från den svenska (2014: 8). I svenska 

läroböcker är det ofta så att berättelser om hur grundaren av en religion levde och dess lära är 

vanligt förekommande, medan de indonesiska läroböckerna ofta fokuserar mer på citat från 

Koranen som eleverna ska lära sig utantill så att de kan använda det i bön.  

 

Avslutningsvis, Berglund tar upp att den svenska läroplanen från 2011, GY11, har mer fokus 

på så kallad “levd religion”, alltså olika variationer inom religioner och hur vardagen kan se 

ut för de som lever inom religionerna och livsåskådningarna (2014: 8). Detta menar Berglund 

är bra då det kan motverka att stereotypiska bilder av religionerna och livsåskådningarna 

förmedlas. Hon menar att även om de indonesiska läroböckerna verkligen inte skulle passa i 

en svensk kontext så kan de kanske lära oss något om vad “levd religion” är.  
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Vidare så skiljer sig mitt fokus från Härenstams och Berglunds då denna uppsats syftar att 

analysera framställningen av sekulära livsåskådningar i läromaterial från 1980 till 2015. Detta 

till skillnad från både Härenstam och Berglund då Härenstam använt framställningen av 

tibetansk buddhism i läromaterial för religionskunskapsämnet som ett exempel för att 

problematisera urvalet i läroböcker och Berglund gjort en kort jämförelse av läromaterial i 

religionskunskap i Sverige och Indonesien. Dock gör ju både Härenstam och Berglund 

analyser av läromaterial för ämnet religionskunskap, vilket gör det till en intressanta studier 

att nämna.  

 

Det ska också nämnas att det skrivits vissa andra kandidatuppsatser om liknande ämnen där 

man undersökt framställningen av livsåskådningar i läromedel, men inga som haft exakt 

samma infallsvinkel som denna uppsats. De kandidatuppsatser som skrivits om liknande 

ämnen som denna uppsats skiljer sig från min studie dels i och med att några av dem är 

skrivna innan GY11 kom ut och saknar således det perspektivet eller så har de inte samma 

mätpunkter.  

 

3. Metod och material 
 
Metoden i denna uppsats är en beskrivande idéanalys. Ludvig Beckman tar upp i Grundbok i 

idéanalys att en beskrivande idéanalys bland annat har i uppgift att genom läsning och analys 

hitta något om textens budskap som inte står uttryckligen i texten (2005: 50). Det slås också 

fast av Beckman att en beskrivning förutsätter någon typ av jämförelse (2005: 52). Detta är 

en annan viktig uppgift som en beskrivande idéanalys tar sig an och Beckman menar att man 

jämför materialet med olika mätpunkter och att detta möjliggör själva avgörandet mellan 

vilka mätpunkter som stämmer. Han fortsätter med att konstatera att om dessa mät- eller 

jämförelsepunkter inte existerade skulle det inte vara möjligt att dra en önskvärd slutsats. För 

att en beskrivande idéanalys ska fungera så är det viktigt att den som gör forskningen att 

konstruera sina egna “glasögon” som konstaterar hur och utifrån vilket ramverk eller 

mätpunkter som materialet ska beskrivas och jämföras utifrån. Eftersom denna uppsats inte 

syftar att kritisera framställningarna av sekulära livsåskådningar i de valda läroböckerna utan 

att jämföra framställningarna i dem är en beskrivande idéanalys en lämplig metod.  

 

Som nämnts tidigare i uppsatsens inledning är materialet som valts ut till denna uppsats tre 

läroböcker för gymnasieskolans kurser i religionskunskap. Den första boken är Liv, människa 
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och mening från 1980, skriven av Egon Andersson, Arne Löwgren och Anders Törnwall, och 

denna bok gick under läroplanen för gymnasiet från 1970 (LGY70). Den andra boken är En 

mosaik från 2009, skriven av Olov Jansson och Linda Karlsson och boken gick under 

läroplanen för de frivilliga skolformerna från 1994 (LPF94). Slutligen är den tredje boken En 

människa, tusen världar från 2015 skriven av Robert Tuveson, och denna bok går under 

läroplanen för gymnasiet från 2011 (GY11). Dessa böcker har valts ut genom en selektiv 

process där jag undersökt böcker genom att läsa igenom innehållsförteckning och de 

relevanta avsnitten av böckerna. De förstudier jag gjorde tydde på att Liv, människa och 

mening och En mosaik stämde väl överens med de relevanta styrdokumenten och det som ska 

undersökas i denna studie. En människa, tusen världar är en bok jag är bekant med sedan 

innan och som jag bedömer också väl passar in med GY11.  

 

Dessa böcker valdes mestadels utifrån det faktum att de utgår från olika läroplaner och tider 

och kan ge upphov till intressanta jämförelser. Ett alternativt materialurval med exempelvis 

läroböcker från 2011 och framåt hade inte givit upphov till en sådan jämförelse som kommer 

att göras i denna uppsats. Forskningen hade nog behövts göras efter andra premisser, till 

exempel att jämföra olika läromedelsförlag och hur framställningen ser ut. Böckerna som 

valts ut till denna uppsats är från tre olika läromedelsförlag, LiberLäromedel, Bonniers och 

Gleerups. Att man undersöker läromedel från tre olika läromedelsförlag kan bidra till att de 

har olika perspektiv och utgångspunkter och att man har ett bredare underlag.  

 

Under denna relativt långa tidsperiod över 35 år, från 1980 till 2015, kan mycket ha 

förändrats och det kan vara viktigt att vara uppmärksam på att sättet olika saker skrivs om i 

läroböckerna kan ha skiftat. Vid dessa tre nedslag jag gör under denna tidsperiod (1980, 2009 

och 2015) kan det vara särskild intressant och relevant att undersöka och jämföra förståelsen 

av livsåskådningsbegreppet och om det skiftat något.  

 

4. Teori 
 
I detta avsnitt är målet att ställa upp olika mätpunkter som ska utgöra glasögonen för 

uppsatsens analysdel. Fokus kommer mestadels att ligga på att beskriva och definiera 

begreppet livsåskådning och utforma vissa analysfrågor utifrån det. Visst fokus kommer 

också att läggas på begreppen sekulär och sekularism och vissa analysfrågor kommer att 

formuleras även utifrån det.  
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Carl Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger och Katarina Westerlund skriver i 

inledningskapitlet av Livet enligt människan att livsåskådningar är “olika sätt att försöka 

svara på frågan om vad det innebär att leva som människa i världen, tillsammans med andra, 

och hur man kan hantera de existentiella frågorna” (2013: 10-11). De skriver också om 

livsåskådning som fenomen och hur det har utvecklats genom historien. Religion har haft stor 

påverkan på människors syn på livet, men enligt författarna har moderniseringen, i form av 

vetenskapen, kommit att påverka synen på världen och livet i högre utsträckning än tidigare 

(Bråkenhielm et al, 2013: 10). Som ett resultat av detta har religionens ställning och betydelse 

gradvis sänkts när det gäller människors tolkningar av livsfrågor. Författarna slår dock fast att 

dessa viktiga livsfrågor kvarstår men ställer frågan huruvida frågorna har omformulerats eller 

om vi ställer nya frågor idag.  

 

Bråkenhielm, Essunger och Westerlund tar också upp att livsåskådningsdefinitioner kan vara 

substantiella eller funktionella (2013: 15). De skriver att livsåskådningar som alternativ till 

religiösa uppfattningar måste ha ett visst innehåll. Till exempel måste det innehålla vissa 

teman som genom tiderna har behandlats av religioner, exempelvis skapelsen. Detta kan 

kallas för en substantiell definition av livsåskådningsbegreppet just då det inbegriper olika 

trossystem och även vissa uppfattningar om skapelsen och människans plats i världen. Men 

författarna menar att en substantiell definition av livsåskådningsbegreppet inte alltid är 

tillräcklig då livsåskådningar också har en mer funktionell betydelse i människors liv och för, 

exempelvis, människors moraliska uppförande. En funktionell definition av 

livsåskådningsbegreppet menar att livsåskådningar ger människor tröst och mening med livet 

och tillvaron, samt hjälper de människan i sitt identitetsskapande där man hittar sin plats i 

världen och livet (Bråkenhielm et al, 2013: 16). Livsåskådningar är således inte bara något 

som innehåller vissa trosföreställningar och teman utan det avgränsas utifrån vilken funktion 

det fyller i människors liv. Författarna menar att man kan kombinera dessa två definitioner 

och få en kombinationsdefinition, eftersom både den substantiella definitionen och den 

funktionella definitionen innehåller viktiga element.  

 

Vidare nämner Bråkenhielm, Essunger och Westerlund också det faktum att många i dagens 

samhälle kan finna det svårt att ha ett svar på frågan om de har en livsåskådning och vad det i 

så fall är för livsåskådning (2013: 15). De menar dock att detta inte är samma sak som att 

säga att dessa människor inte har en livsåskådning och att man enligt vissa definitioner av 



14 
 

begreppet kan säga att alla människor har en livsåskådning. En sådan definition som de 

skriver om är teologen Anders Jeffners substantiella definition av livsåskådningsbegreppet 

som menar att en livsåskådning är: ”de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som 

utgör eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och 

som bildar ett centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning” 

(Bråkenhielm et al, 2013: 15).  

 

Om begreppet livsåskådning och dess historiska utveckling skriver även Mikael Lindfelt i 

artikeln “Om den solitära hjältens hemkomst”, också i boken Livet enligt människan. Han 

skriver att man i den tidiga livsåskådningsforskningen oftast var ganska generell och 

övergripande när man talade om livsåskådningar. Man talade mestadels om livsåskådningar 

som olika former av –ismer, t.ex humanism, feminism, existentialism och materialism 

(Lindfelt, 2013: 155). Dessa skulle kunna beskrivas som ganska färdiga, fastställda strukturer 

som beskriver helheten utifrån ett visst perspektiv och olika föreställningar om vad som är 

gott, om människan, om vad som utgör ett rättvist samhälle, om vad som är meningen med 

livet, osv. Lindfelt tar upp filosofen Ingemar Hedenius som ett exempel och menar att 

Hedenius syn på vad en livsåskådning är utvecklats över en period på ungefär 20 år (2013: 

155). I början talade Hedenius om att en livsåskådning innehöll ett visst antal generella 

trossatser om livet och människan där dessa trossatser utgör sanningar av de som är 

anhängare eller supportrar av livsåskådningen. Lindfelt skriver sedan om en annan nivå i 

Hedenius reflektion av vad en livsåskådning är och skriver att Hedenius över tid utvecklat sin 

position och menar att det finns en mer personlig nivå av en livsåskådning än den “elitistiska 

inramning som ett supporterskap innefattar” (2013: 155). Enligt Lindfelt finns det på denna 

mer personliga nivå utrymme för att vissa föreställningar om människan och världen som är 

viktiga för en själv kan utgöra någon typ av sanning istället för att det finns trossatser med 

allmänna sanningar. 

 

Utifrån dessa redogörelser av hur man kan definiera en livsåskådning kan man utläsa vissa 

intressanta definitioner av begreppet. Man kan tala om en substantiell eller funktionell 

livsåskådningsdefinition eller en kombination av de båda, som Bråkenhielm, Essunger och 

Westerlund diskuterade. Lindfelt skrev också om Hedenius definition, som initialt liknar den 

substantiella definitionen där livsåskådningar innehåller vissa trosssatser, men där Hedenius 

senare adderade en mer personlig nivå till sin definition. Dessa definitioner kan vara 

intressanta att koppla bland annat till det nya fenomenet ”levd religion” i GY11 och det kan 
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vara intressant att analysera hur livsåskådningsbegreppet kan ha skiftat i betydelse. Detta kan 

ge upphov till intressanta mätpunkter för denna studie i form av en analysfråga: 

 

● Finns det någon diskussion om vad en livsåskådning är eller kan man dra en slutsats 

om det utifrån vad som skrivs? 

 

Vidare till begreppen sekulär och sekularism, i artikeln “Why we need a new redefinition of 

secularism” i boken The Power of Religion in the Public Sphere skriver Charles Taylor om 

sekularismbegreppet i stort och han diskuterar föreställningen om det sekulära är något 

neutralt och icke-religiöst eller om det kan ses som en egen livsåskådning eller livshållning. 

Han identifierar dessa två olika modeller av sekularism och han menar att det är ganska 

vedertaget att en modern västerländsk demokrati måste i någon mån vara sekulär (2011: 35). 

Båda modellerna måste inkludera någon typ av separation mellan kyrka och stat. Staten kan 

inte heller vara kopplad till något religiöst etablissemang i någon mening, förutom om det är i 

symbolisk mening som i t.ex Storbritannien och Skandinavien. Även utifrån Oxford English 

Dictionary (1989) och dess beskrivning av begreppet secular (sekulär) kan man utläsa en 

tolkning av begreppet sekulär som en livsåskådning, då de definierar begreppet som att 

existera i världen som separerad från religion. De skriver också att det ofta kan användas i en 

negativ mening där sekulär indikerar icke-religiös eller icke-helig.  

 

Från Taylors definition av begreppet sekularism kan man utläsa en politisk sekularism där 

kyrka och stat är separerade. Man kan också utläsa att det kan ses som en livsåskådning att 

kalla sig för sekulär och att ordet ofta kan användas i en negativ mening och betyda icke-

religiös. Dessa definitioner av orden sekularism och sekulär kan även de fungera som 

intressanta mätpunkter för denna analys och några intressanta analysfrågor:  

 

● Vilken typ av definition av sekularism och/eller sekulär kan man hitta i läroböckerna? 

● Är sekulär i första hand icke-religion eller ger man det ett positivt innehåll? 

● I vilken grad innehåller diskussionen om sekulära livsåskådningar sekulär 

religionskritik?  
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5. Analys 
 

Uppsatsens analysdel har som syfte att svara på den första frågeställningen: Hur framställs 

icke-religion, det vill säga sekulära livsåskådningar, i läroböcker för gymnasieskolans kurser 

i religionskunskap? Som stöd till denna fråga kommer innehållet i läroböckerna att tolkas 

utifrån några analysfrågor som togs upp i avsnitt 4. Dessa analysfrågor kommer att fungera 

som mätpunkter som ska utgöra glasögonen för själva analysdelen.  

 

Uppsatsen har även i syfte att svara på en andra frågeställning: Hur liknar och skiljer sig 

dessa framställningar med avseende på böckerna Liv, människa och mening (1980), En 

mosaik (2009) och En människa, tusen världar (2015)? Denna fråga kommer att besvaras i 

uppsatsens jämförelse och diskussion, avsnitt 6.  

 
5.1. Lärobok 1: Liv, människa och mening (1980) 

 
I inledningskapitlet av Liv, människa och mening ställer författarna Egon Andersson, Arne 

Löwgren och Anders Törnvall frågan varför man läser religionskunskap i gymnasieskolan 

och vad som är viktigt för att förstå ämnet (1980: 6). De skriver att en viktig del av ämnet är 

att viktiga termer kan ge redskap för att kunna förstå och fördjupa sig i olika livsåskådningar. 

Det skrivs också att eleverna inte ska lära sig vad man ska tro när man läser religionskunskap 

i gymnasieskolan, det är upp till eleverna själva. Ämnet syftar inte heller till att lära eleverna 

om man ska tro överhuvudtaget, även det menar författarna är upp till varje enskild individ att 

bestämma om man vill tro eller inte (Andersson et al, 1980: 7). Vidare är boken indelad i 12 

kapitel: 

 

● Afrikansk religion och livssyn 

● Hinduism – en förvirrande mångfald 

● Buddhism – en åttafaldig väg bort från lidandet 

● Kina – ett land utan bön och lovsång? 

● Japan – i dag ett levande laboratorium för religioner 

● Judendom – en religion för det utvalda folket 

● Kristendom – den givande kärlekens religion 

● Islam – ett krav att underkasta sig Guds vilja 

● Existentialismen 
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● Marxismen 

● Religionskritik 

● Dialog – Konfrontation 

 

I boken finns det ingen uttrycklig definition av livsåskådningsbegreppet, men som synes ovan 

innehåller Liv, människa och mening två kapitel som handlar om sekulära livsåskådningar. 

Ett kapitel handlar om existentialismen och ett kapitel handlar om marxismen. Det är på 

dessa kapitel en stor del av analysens fokus kommer att ligga, men även till viss del på 

kapitlet Religionskritk då livsåskådningen humanismen tas upp där. De sekulära 

livsåskådningarna presenteras således som olika former av –ismer. Den sekulära 

religionskritik som lyfts fram i kapitlet Religionskritik kommer också att tas upp i analysen, 

samt vissa delar av boken som tar upp sekularitetsbegreppen. Livsåskådningarnas 

människosyner lyfts fram i kapitlet Dialog – Konfrontation och kommer således också att ta 

en viss plats i analysen. 

 

Den första sekulära livsåskådningen som tas upp, existentialismen, beskrivs som en viktig 

rörelse i den europeiska kulturen som inte talas så mycket om och författarna skriver således 

att detta kapitel syftar till att ge kunskap om denna rörelse eftersom man kanske inte annars 

hör talas om den (Andersson et al, 1980: 171). Det som studeras närmare i kapitlet är vilka 

frågor som behandlas av de ateistiska existentialisterna och en existentialist som får stort 

utrymme är Jean-Paul Sartre. De skriver om viktiga frågor inom existentialismen som till 

exempel vad det innebär att vara människa och hur man blir en människa och de diskuterar 

begrepp såsom essens och existens. Som tidigare nämnt skrivs det också i slutet av boken om 

livsåskådningarnas människosyn och enligt författarna är den ideala människan inom 

existentialismen en människa som väljer största möjliga frihet utan påverkan av människor i 

omgivningen (Andersson et al, 1980: 237).  

 

Vidare till den andra sekulära livsåskådningen som tas upp i boken, marxismen, som också 

fått ett eget kapitel. I detta kapitel får självklart marxismens grundare, Karl Marx, stort 

utrymme och termer som kapitalister, proletärer och klasskamp tas upp i detta kapitel och 

beskrivs som viktiga inom marxismen (Andersson et al, 1980: 183). Mycket av det som tas 

upp i detta kapitel gäller hur samhället styrs och det sociala samspelet mellan människor i 

samhället, till exempel samhällets klasser och hur myndigheterna i samhället fungerar, enligt 

Marx. På frågan om vad en människa är och vad som skiljer människor från djur svarar Marx 
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att människan, likt djuren, inte har någon gudomlig egenskap och att i det avseendet 

människan skiljer sig mest från djuren är att människan själv tillverkar det hon livnär sig på 

och beblandar sig i den naturliga processen (Andersson et al, 1980: 185). Sedan beskrivs 

också den ideala människan enligt marxismen som ”människan i det klasslösa samhället” 

(Andersson et al, 1980: 237).  

 

Efter att de två sekulära livsåskådningar som fått egna kapitel, existentialismen och 

marxismen, redogjorts kan man se att dessa –ismer passar ganska väl in på Hedenius tidiga 

sätt att beskriva en livsåskådning samt en ganska substantiell livsåskådningsdefinition. Inom 

existentialismen och marxismen finns det en uppsättning svar på intellektuella frågor och de 

innehåller en del generella trossatser. Till exempel är människans värde och vad det är att 

vara människa viktiga teman inom existentialismen likväl som frågan om hur samhället styrs 

är ett viktigt tema inom marxismen. 

 

Den tredje sekulära livsåskådningen tas som tidigare nämnt upp i kapitlet Religionskritik och 

det är humanismen. Författarna menar att ett viktigt drag inom all typ av humanism är 

människans roll i det hela (Andersson et al, 1980: 198). Humanismen beskrivs som 

”svårfångad” då det finns humanistiska drag i många typer av ideologier och andra 

livsåskådningar, t.ex menar författarna att det även finns en viss grad av humanism i 

existentialismen och marxismen. Viktiga element och begrepp inom humanismen beskrivs 

som frihet och mänsklighet (Andersson et al, 1980: 199. Människosyn och den ideala 

människan inom humanismen beskrivs som att människan alltid står i centrum och att ett 

starkt ideal är att människan ska få uppleva viktiga mänskliga grundvärderingar såsom lycka, 

kunskap och skönhet (Andersson et al, 1980: 237).  

 

Om man kopplar tillbaka till stycket ovan där man kan se att de första två sekulära 

livsåskådningarna som beskrivs i boken passar ganska väl in på Hedenius tidiga sätt att 

beskriva livsåskådningar samt en substantiell livsåskådningsdefinition kanske humanismen 

inte passar lika bra in i dessa definitioner, enligt författarna. Just att författarna beskriver 

humanismen som ”svårfångad” och att många ideologier och andra livsåskådningar, såsom 

marxism och existentialism, kan innehålla en viss grad av humanism gör att man kanske inte 

kan säga att humanismen är en livsåskådning på samma sätt som de andra två, enligt 

författarna. Enligt Hedenius tidiga livsåskådningsdefinition och, vad det verkar, författarnas 

definition av begreppet ska en livsåskådning innehålla en färdig uppsättning av trossatser. 
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Detta vilket humanismen inte verkar göra eftersom den enligt författarna kan vara del av 

andra livsåskådningar.  

 

Begreppen sekulär och sekularism tas inte upp i boken, men istället tas begreppet 

sekularisering upp några gånger. Sekularisering beskrivs som ”förvärldsligande” och som en 

process där religionens betydelse minskar i samhället (Andersson et al, 1980: 76). Författarna 

skriver om Japan och hur sekulariseringen i Japan bidrog till att det uppstod ett ”stort andligt 

vakuum” i landet. De menar att många japaner i det moderna samhället inte längre är troende 

och att landets ungdomar i synnerhet är mycket sekulariserade och att de ofta är väldigt 

negativt inställda till religion. Denna beskrivning av sekulariseringen i Japan och just att det 

uppstod ett ”andligt vakuum” i Japan gör att man kan tolka författarnas förståelse av 

sekularitet som avsaknad av religion. Vidare, i kapitlet Kristendom skriver författarna om 

kristendomens situation i Sverige. De skriver att, när boken publicerades, var 98% av den 

svenska befolkningen medlemmar i svenska kyrkan men att endast 3% av befolkningen går i 

kyrkan regelbundet (Andersson et al, 1980: 141). Enligt författarna visar detta på att 

sekulariseringen, eller avkristnandet som de också skriver, har gått ganska långt.  

 

I kapitlet Religionskritik lyfts det fram en del sekulär religionskritik och kritiken lyfts fram ur 

bland annat Marx’ och Freuds perspektiv. Författarna redogör för detta med hjälp av att utgå 

från ett exempel om ”den osynlige trädgårdsmästaren”. Själva exemplet om ”den osynlige 

trädgårdsmästaren” går ut på att två upptäcksresanden kommer till en del av en skog där det 

växer fina blommor och fruktträd och allt står i blom (Andersson et al, 1980: 190). En av 

dessa två personer tror att det finns en osynlig trädgårdsmästare som tar hand om denna fina 

del av skogen medan den andra personen inte tror på det. ”Den osynlige trädgårdsmästaren” 

kan tolkas som en representation av Gud. Mer specifikt menar författarna att Freuds kritik 

och invändning mot ”den osynlige trädgårdsmästaren” och Gud är att det är en illusion som 

kommer av människans behov av att bli omhändertagen (Andersson et al, 1980: 194). 

Slutligen, Marx’ religionskritik och kritik av ”den osynlige trädgårdsmästaren” beskriver 

författarna som att det är en något overkligt som skapats av att människan är oförmögen att se 

det verkliga och det äkta i sin egen kontext (Andersson et al, 1980: 196). Detta eftersom 

människan inte kan se att hennes situation är förorsakad av de materiella och sociala 

förhållanden som finns i det sammanhang hon lever i.  
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5.2. Lärobok 2: En mosaik (2009) 
 
Författarna till En mosaik, Olov Jansson och Linda Karlsson, beskriver i bokens förord att 

denna lärobok ska utgå från hur livet ser ut i världen och i Sverige i samtiden (2009: 5). 

Eleverna ska ges tillfälle och utrymme att delta i diskussioner som handlar om bland annat 

livsfrågor och etik. Boken är gjord för kursen Religionskunskap A och de beskriver hur 

boken är upplagd och att en del av boken behandlar livsåskådningar och olika aspekter av 

livet. Boken är uppdelad i tre huvuddelar med 14 underkapitel: 

 

● Kultur och religion 

o Kultur 

o Religion 

o Kultur och religion hör ihop 

● Religioner och livsåskådningar 

o Judendom 

o Kristendom 

o Islam 

o Hinduism 

o Buddhism 

o Nya religiösa rörelser 

o Sekulära livsåskådningar 

● Att vara människa 

o Etik 

o Identitet 

o Kärlek 

o Döden 

 

Denna bok innehåller ett kapitel som handlar om sekulära livsåskådningar, till skillnad från 

Liv, människa och mening där inget sådant övergripande kapitel fanns. Mycket av detta 

avsnitts fokus kommer att vara på vad som tas upp i det kapitlet. Men diskussionen om 

sekularitetsbegreppen som lyfts fram i denna analys kommer från kapitlet Kultur och religion 

hänger ihop och viss sekulär religionskritik lyfts fram i diskussionen om de sekulära 

livsåskådningarna i kapitlet Sekulära livsåskådningar. 
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En livsåskådning innefattar tankar och uppfattningar om världen och livet, alltså sättet vi ser 

på oss själva, andra människor i vår omgivning, det gudomliga, samhället, naturen och frågan 

om vad som är rätt och fel (Jansson och Karlsson, 2009: 23). Detta är hur Jansson och 

Karlsson beskriver livsåskådningsbegreppet. De lyfter också fram hur en livsåskådning är 

individuell och ofta ser ut på annorlunda sätt från person till person eftersom ingen har exakt 

samma upplevelser och erfarenheter som en själv. Dock är det många som delar vissa viktiga 

grundvärderingar och kan därför sägas ha samma livsåskådning. Jansson och Karlsson menar 

att en livsåskådning kan vara religiös, men den kan också vara icke-religiös. En livsåskådning 

kan också vara mer eller mindre uttalad och Jansson och Karlsson tar upp att det finns många 

som inte uppfattar att de har någon speciell livsåskådning, ungefär som Jeffners substantiella 

definition gav utrymme för. Oavsett detta menar författarna att en livsåskådning har inverkan 

på en persons beteende och normer även om livsåskådningen är uttalad eller inte, vilket ger 

kan ge något sken av att det kan finnas drag av en funktionell livsåskådningsdefinition här 

också. Livsåskådningar är inte bara dessa grundvärderingar och generella trossatser, utan kan 

avgränsas utifrån att det har en funktion i människors liv och påverkar deras normer och 

beteenden. Janssons och Karlssons definition av livåskådningsbegreppet kanske således 

ligger någonstans mellan substantiell och funktionell och är någon typ av 

kombinationsdefinition. 

 

I bokens kapitel om sekulära livsåskådningar tas olika former av –ismer upp, såsom 

humanism, feminism och marxism, men också ekosofi. Humanism beskrivs i boken som en 

livsåskådning där utgångspunkten är människans fullkomliga värde och rätt till att uppnå 

självförverkligande (Jansson och Karlsson, 2009: 173). Jansson och Karlsson nämner att 

humanismen inte är någon helt sammanhängande livsåskådning, vilket liknar det som skrevs i 

Liv, människa och mening om att humanismen är ”svårfångad”, men det finns oftast vissa 

grundläggande drag i livsåskådningen (2009: 174). Några exempel på dessa grundläggande 

drag är människans särställning, människans förnuft och människans frihet och godhet. 

Vidare kan också en humanist vara religiös, man kan till exempel vara en kristen humanist, 

men man kan också vara en sekulär humanist. De sekulära humanisterna menar att deras 

livsåskådning överensstämmer väl med det moderna samhället, detta till skillnad från de 

flesta religioner som har sin början i äldre samhällen. Det är människan och inte Gud som ska 

bestämma vad som är gott och vad som är rätt och det är bara vetenskap och människans 

förnuft som kan ge lösningar på de problem människan står inför idag.  
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Mer konkret gällande humanismen tar boken också upp att de sekulära humanisterna i 

Sverige bildat föreningen Humanisterna (Jansson och Karlsson, 2009: 175). Denna förening 

har ungefär 5000 medlemmar och de arbetar för att stärka och bibehålla det sekulära 

samhället och förhåller sig kritiskt till religiösa friskolor och att religion ska ha en inverkan 

inom den offentliga sektorn. Jansson och Karlsson tar också upp att denna förening också vill 

göra något åt det faktum att det inte finns så många sekulära övergångsriter i dagens 

samhälle. Till exempel så anordnas läger för ungdomar där livsfrågor diskuteras och det finns 

även vigselförrättare med koppling till föreningen. Detta kan man tolka som en mer 

funktionell sida av livsåskådningsbegreppet just tack vare kopplingen till den faktiska 

föreningen Humanisterna och att det finns folk som lever inom detta förbund i vardagen. Det 

är kanske alltså inte bara det substantiella, det vill säga de generella trossatserna och de teman 

som finns inom livsåskådningarna som gör dem till livsåskådningar enligt Jansson och 

Karlsson.  

 

Den andra sekulära livsåskådningen som tas upp i En mosaik är ekosofi (Jansson och 

Karlsson, 2009: 175). Ekosofi är ekologisk filosofi i kortform och en ekosof anser att 

människorna är en del av naturen, men att vi också har ett större ansvar med tanke på det 

mänskliga förnuftet. Några grundläggande tankar inom ekosofin är att de har en helhetsbild 

över det ekologiska systemet, även djur och växter är värdefulla och har rätt att uppnå 

självförverkligande och det faktum att människan har ett större ansvar i och med förnuftet 

(Jansson och Karlsson, 2009: 176). 

 

De två sista sekulära livsåskådningarna som tas upp av Jansson och Karlsson är feminismen 

och marxismen. Feminismen som en livsåskådning grundar sig i de mänskliga rättigheterna 

och i tanken på allas lika värde (Jansson och Karlsson, 2009: 177). Vissa inriktningar av den 

feministiska livsåskådningen innehåller tankar såsom att synen på könen måste omtolkas och 

värderas om på en fundamental nivå och vissa inriktningar menar att det inte behöver finnas 

några avgörande biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Viss religionskritik från ett 

feministiskt håll kan också vara att ifrågasätta det manliga perspektivet på Gud och vem Gud 

är och vad en människa är och vad det för med sig. Marxismen å andra sidan är en 

livsåskådning, men också en ideologi, som går ut på att samhället blir jämlikt och rättvist när 

gemensamt ägande och ett klasslöst samhälle uppnås. Marxismen kan även kopplas ihop med 

ateism och religionskritik, enligt Jansson och Karlsson (2009: 178). De menar att Marx’ egen 
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beskivning av religion och kritik var att människan själv skapade religion som fenomen för 

att kunna trösta sig själv i det tuffa samhället.  

 

I bokens ordlista definieras begreppet sekulär som icke-religiös och tillhörande den icke-

religiösa sektorn (Jansson och Karlsson, 2009: 256). Begreppet sekularism förekommer inte i 

boken, men desto större plats får begreppet sekularisering. Sekularisering som fenomen 

beskrivs som ”förvärdsligande” och som en process där religionen får mindre inflytande i 

samhället och intresset för religionen i samhället också minskar (Jansson och Karlsson, 2009: 

256). Jansson och Karlsson påpekar att Sverige ofta nämns som ett av världens mest 

sekulariserade länder och att sekulariseringen pågått i Sverige speciellt de senaste hundra 

åren (2009: 41-42). De beskriver också religionskunskapsämnets utveckling, att det fram till 

1960-talet hette kristendomskunskap och påverkades av Svenska kyrkan och att det nu ersatts 

med ett ämne där alla religioner och livsåskådningar ska läras ut på ett mer jämlikt sätt 

(Jansson och Karlsson, 2009: 42). De tar också upp det faktum att Svenska kyrkan skildes 

från staten år 2000 och att detta var en del i sekulariseringsprocessen och utvecklingen mot 

ett samhälle som förhåller sig neutralt i frågor gällande religion.  

 

Jansson och Karlsson tar också upp övergångsriter inom olika religioner och kulturer, t.ex 

giftermål och begravning och de belyser också att många av dessa riter idag kan uppfattas 

och utföras på ett icke-religiöst sätt (2009: 35). De menar att människan har ett behov av att 

upprätthålla vissa traditioner och riter och att man vill markera och fira viktiga händelser i 

livet, trots att religionen kanske påverkar mindre och mindre. Därför menar de att man idag 

kan tala om sekulära riter som fyller samma funktion som de religiösa, och de tar upp 

studentfirandet som ett potentiellt exempel på en sekulär övergångsrit.  

 

5.3. Lärobok 3: En människa, tusen världar (2015) 
 
I det inledande kapitlet av En människa, tusen världar av Tuveson finns det centrala 

innehållet för Religionskunskap 1 med (2015: 8). Det tas också upp att ett mål är att eleverna 

ska få kännedom om hur religioner och andra livsåskådningar har inverkan på hur man lever 

och vad man har för värderingar. Kursen och boken ska präglas av ett omvärldsperspektiv då 

samhället i samtiden är mångkulturellt och pluralistiskt och att kunskap om olika sätt att se på 

världen bidrar till en bättre förståelse av varandra. Boken är uppdelad i 9 kapitel: 
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● Inledning 

● Etik och moral 

● Religion och vetenskap 

● Judendom 

● Kristendom 

● Islam 

● Hinduism 

● Buddhism 

● Livets faser 

 

Till skillnad från hur det såg ut i En mosaik så finns det inget kapitel som exklusivt behandlar 

sekulära livsåskådningar utan de tas upp i kapitlet om etik och moral. Det som kommer att tas 

upp för analys från denna bok är mestadels hämtat från inledningskapitlet, kapitlet om etik 

och moral samt kapitlet om livets faser. Viss sekulär religionskritik kommer också att tas upp 

från kapitlet om religion och vetenskap.  

 

Tuveson tar också upp i inledningskapitlet att de andra livsåskådningarna, det vill säga de 

sekulära, som tas upp i boken är feminismen, humanismen och ekosofin (2015: 22). 

Livsåskådningarna presenteras således till stor del i form av –ismer. Begreppet livsåskådning 

finns med vid flertalet tillfällen, men definieras inte utförligt. Den definition av begreppet 

som finns är att dessa andra livsåskådningar som tas upp kan stå som exempel på sekulära 

livsåskådningar och inriktningar inom filosofin och att detta innebär att de inte innefattar 

någon gudsdyrkan. Tuveson skriver också att man kan vara religiös men ändå feminist och 

ekosof, till exempel, och att man kan sätta ihop vissa delar av en religiös livsåskådning med 

en sekulär livsåskådning. Denna definition framstår som ganska öppen och skulle kunna 

inkludera nästintill vad som helst som inte innehåller någon gudsdyrkan och det skulle räknas 

som en livsåskådning. Det ska också nämnas att Tuveson i diskussionen om livsåskådningar 

inkluderar människors individuella åskådningar och syner på livet.  

 

Som tidigare nämndes har denna bok inget eget kapitel för sekulära livsåskådningar, utan de 

sekulära livsåskådningarna skrivs om i kapitlet Etik och moral. I detta avsnitt skriver Tuveson 

också om hur etik och livsåskådningar hänger samman och att den livsåskådning man har 

spelar stor roll när det gäller vad man har för etik (2015: 53). Den första sekulära 

livsåskådningen som tas upp i boken är humanismen och Tuveson beskriver att människans 
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okränkbara värde är väldigt viktigt och en central idé inom humanismen (2015: 54). 

Människan ska vara fri att forma och leva sitt liv som man själv känner att man vill och de 

mänskliga rättigheterna fungerar som viktiga grundläggande värderingar (Tuveson, 2015: 

55). I kapitlet Livets faser beskriver Tuveson vissa riter inom religioner och andra 

livsåskådningar, och då får humanismen och föreningen Humanisterna fungera som det 

sekulära exemplet (2015: 292). Som ett exempel på en övergångsrit tar Tuveson upp att 

föreningen Humanisterna brukar hålla sekulära initiationsriter för att välkomna barn in i 

världen. Tuveson tar också upp att föreningen Humanisterna anordnar sekulära 

konfirmationsläger för ungdomar i tonåren (2015: 298), hur föreningen också håller sekulära 

bröllop (2015: 301), samt att de håller och leder sekulära begravningar (2015: 306).  

 

Tuveson tar även upp feminismen som en av de sekulära livsåskådningarna i boken (2015: 

56). Enligt feminismen är människans okränkbara värde också en viktig idé och just att alla 

människor är lika värda, oavsett vilket kön man har. Således är feminismen en livsåskådning 

som verkar för att uppnå jämställdhet mellan könen och för att män och kvinnor ska ha 

möjlighet att uppnå samma saker i livet. Tuveson lyfter fram att en tanke som är vanlig inom 

feminismen är att de egenskaper som könen tillskrivits är konstruerade, ofta i den kontext 

man växt upp i och lever i. Här tas också feministteologi upp, och kan användas som viss 

religionskritik. Tuveson beskriver feministteologi som att man studerar teologi ur ett 

genusperspektiv och att man studerar hur makt ser ut inom religion och att männen får ta en 

stor plats.  

 

Den tredje och sista livsåskådningen som tas upp av Tuveson är ekosofin (2015: 62). Enligt 

ekosofin hör alla levande ting samman och djur och natur har ett egenvärde. En viktig tanke 

inom ekosofin är också att bevara mångfalden i naturen. Det är också viktigt att man som 

människa inte slösar på naturens resurser då man vill bevara naturen till framtidens 

generationer (2015: 63).  

 

Som tidigare nämnt så förefaller Tuvesons definition av livsåskådningsbegreppet ganska 

öppen. Efter en redogörelse av de sekulära livsåskådningar som tas upp i boken är min 

tolkning att man kan utläsa en typ av kombinationsdefinition av begreppet, med en något 

tyngre betoning på det funktionella. Tuveson erkänner de substantiella delarna av en 

livsåskådning, alltså de generella trossatser och teman som kan finnas inom dem. Till 

exempel att människans okränkbara värde är ett viktigt tema inom humanismen och att 
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ekosofin tycker att såväl naturen som djuren även har ett egenvärde. Men funktionella värden 

som betyder något för människan i vardagen och i livet mer konkret tas också upp som till 

exempel att feminismen verkar för att män och kvinnor ska ha samma möjligheter i livet och 

att människan inte ska slösa på naturresurser enligt ekosofin. Föreningen Humanisterna tas 

också upp, precis som i En mosaik, och fungerar som ett mer konkret exempel på ett sekulärt 

förbund med medlemmar som betyder något för människan i vardagen.  

 

Vidare så diskuteras begreppet sekularism i bokens kapitel om islam (Tuveson, 2015: 188). 

Sekularism, tillsammans med begrepp såsom traditionalism och islamism, beskrivs som ett 

förhållningsätt till dagens moderna samhälle och att man ofta inom sekularismen förhåller sig 

positiv till det moderna samhället. Tuveson pekar också på att en viktig skillnad mellan 

sekularismen och islamismen är vem som ska hålla i lagstiftandet. Enligt sekularismen ska 

lagstiftningen ske genom politiker som är valda av folket medan det enligt islamismen ska 

ske genom Gud. Vidare så definieras också begreppet sekulär i boken som ”världslig” och att 

motsatsen till sekulär är ”religiös” eller ”andlig” (Tuveson, 2015: 292). Således skulle man 

kunna säga att bokens definition av sekulär är icke-religiös. Tidigare i detta avsnitt nämndes 

det boken tar upp att föreningen Humanisterna utför vissa sekulära ritualer, t.ex begravningar, 

bröllop och konfirmationsläger. Men Tuveson diskuterar också i ett bredare sammanhang att 

det kan finnas mer allmänna, sekulära ritualer i vårt samhälle och tar upp studentfirandet som 

ett exempel (2015: 287). Studentfirandet sker på ungefär samma sätt runtom i landet och det 

finns speciella kläder som de flesta har på sig under firandet, studentmössa och kostym eller 

klänning. Tuveson menar att studentfirandet har en symbolisk innebörd där man markerar att 

skolgången lämnas till historien och att man nu går in i livet som vuxen. 

 

Vid sidan av begreppen sekularism och sekulär så får också begreppet sekularisering en viss 

plats i boken. Sekularisering definieras som ”en process där religionen tappar i inflytande på 

samhälls- och individnivå” (Tuveson, 2015: 53). Tuveson beskriver Sverige som ett 

sekulariserat land där det religiösa inflytandet från kristendomen avtagit drastiskt de senaste 

50 åren. Enligt Tuveson har detta också medfört att människors värderingar har förändrats till 

viss del och att det numera inte finns något i samhället som bestämmer att det finns några 

givna värderingar utan att det är upp till varje enskild individ att bestämma vad som är rätt 

och vad som är fel (2015: 54). 
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I kapitlet om religion och vetenskap tas en del religionskritik upp (Tuveson, 2015: 89). Detta 

till skillnad från En mosaik, där religionskritiken togs upp i diskussionen om de sekulära 

livsåskådningarna. Här tas viss religionskritik upp från religiösa håll, till exempel 

teodicéproblemet, men viss sekulär religionskritik lyfts också fram. Tuveson menar att många 

religionskritiker har svårt att koppla ihop det naturligt onda i världen med en gudstro som 

innehåller en allsmäktig och god Gud (2015: 91). Här tar Tuveson upp ett resonemang från 

religionskritikern Richard Dawkins där Dawkins menar att det inte finns någon ”rim eller 

reson” i att vissa människor råkar illa ut medan andra har tur och klarar sig och att det inte 

heller finns någon rättvisa i det. I detta avsnitt lyfts också vissa teorier om jordens skapelse 

fram, där evolutionsteorin kan fungera som sekulär religionskritik (Tuveson, 2015: 82). Även 

här tar Tuveson upp Dawkins och menar att livet uppstått av en ren slump och att de 

biologiska varelserna har utvecklats över tid genom det naturliga urvalet och att de har 

muterats.  

 

6. Jämförelse och diskussion 
 
I detta avsnitt kommer framställningen av livåskådningarna i läroböckerna att diskuteras 

utifrån vad granskningen i analysen visat. Läroböckerna och det analysen visat om 

framställningen av sekulära livsåskådningar kommer först att diskuteras och jämföras för att 

sedan landa i ett svar på uppsatsens andra frågeställning: Hur liknar och skiljer sig dessa 

framställningar med avseende på böckerna Liv, människa och mening (1980), En mosaik 

(2009) och En människa, tusen världar (2015)? 

 

För det första och på ett relativt ytligt plan kan man se att alla böcker på något vis behandlar 

sekulära livsåskådningar, men på olika sätt. I Liv, människa och mening finns ingen definition 

av begreppet livsåskådning, men de sekulära livsåskådningarna existentialismen och 

marxismen har ändå fått egna kapitel i boken, så de är representerade. En mosaik, från 2009 

och som gick under läroplanen för de frivilliga skolformerna från 1994 (LPF94), är den enda 

boken som jag anser har en utvecklad och välformulerad definition av 

livsåskådningsbegreppet. Samt är En mosaik den enda av de tre böckerna som har ett eget 

kapitel för alla sekulära livsåskådningar, till skillnad från Liv, människa och mening kallas 

kapitlet som behandlar dessa uttalat för Sekulära livsåskådningar. I En människa, tusen 

världar ser det ut på ett helt annat sätt och beskrivningen av de sekulära livsåskådningarna tas 

upp i kapitlet om Etik och moral och även vissa riter och hur sekulära alternativ till dem tas 
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upp i kapitlet Livets faser. Det finns alltså inget enskilt kapitel om sekulära livsåskådningar i 

boken. I både En mosaik och En människa, tusen världar diskuteras det också att människors 

individuella åskådningar kan räknas som en livsåskådning även om det inte är en del av en 

befintlig livsåskådning med generella trossatser och teman. Denna aspekt fanns inte alls med 

i Liv, människa och mening.  

 

Det finns dock likheter i just vilka sekulära livsåskådningar som tas upp i böckerna. 

Livsåskådningarna tas upp som –ismer till stor del i alla tre böcker. I Liv, människa och 

mening tas existentialismen, marxismen och humanismen upp, endast –ismer. En mosaik tar 

upp humanismen, ekosofin, marxismen och feminismen, alltså likt det som Liv, människa och 

mening tar upp med tillägg av ekosofin och feminismen och till stor del även –ismer. I En 

människa, tusen världar har man tagit bort marxismen, men behållit humanismen, 

feminismen och ekosofin, så de livåskådningarna som tas upp här beskrivs också i stor 

utsträckning som –ismer.  

 

Vad gäller begreppen sekulär och sekularism kan man se en viss skiftning mellan böckerna. 

Alla böcker tar inte upp båda begreppen, men alla böcker tar upp begreppet sekularisering på 

något sätt. Liv, människa och mening tar endast upp begreppet sekularisering och beskriver 

det som en process där religionen minskar i betydelse i samhället, en definition som delas 

med de andra två böckerna. Det har skett en närmast successiv addering av dessa begrepp i 

böckerna, som jag nämnde så togs endast begreppet sekularisering upp i Liv, människa och 

mening, men i En mosaik hade begreppet sekulär lagts till och beskrivs som icke-religiös. En 

människa, tusen världar i sin tur tar upp begreppet sekularism också, om än i kapitlet om 

islam. Sekularism beskrivs som ett förhållningssätt till det moderna samhället, där kyrka och 

stat ska vara skilda och religionen inte ska ha mycket inflytande. Man kan se någon typ av 

politisk sekularism i alla tre böcker då de behandlar sekulariseringen och hur det är en 

process där religionens inflytande minskar i samhället. I böckerna kan man också se att 

diskussionen kring sekularitet innebär icke-religiös i någon mån då sekulariseringen i Japan 

beskrevs som ett ”andligt vakuum” i Liv, människa och mening samt att begreppet sekulär 

definieras som icke-religiös i En mosaik och En människa, tusen världar.  

 

Alla tre böcker behandlar också på något sätt någon sekulär religionskritik, om än på olika 

sätt. Liv, människa och mening har ett helt eget kapitel om religionskritik där 

religionskritiken utgår från ett exempel kallad ”den osynlige trädgårdsmästaren”. 
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Religionskritiken förs också fram mestadels från olika filosofer och tänkares håll, t.ex Marx 

och Freud. Till skillnad från detta så tas religionskritiken upp i diskussionen om de sekulära 

livsåskådningarna i En mosaik. Till exempel så lyfts alltså religionskritiken i denna bok fram 

från humanismens, feminismens och marxismens respektive håll och inte separat. I En 

människa, tusen världar lyfts religionskritiken fram i kapitlet om religion och vetenskap. 

Detta är ett nytt kapitel som inte riktigt funnits med i de andra böckerna och något som 

betonas starkt i GY11. Här tar författaren upp religionskritik utifrån vissa kända 

religionskritiker, mestadels Richard Dawkins.  

 

Vidare, efter en jämförelse av böckerna utifrån de mätpunkter som analyserats är det rimligt 

att svara på uppsatsens andra frågeställning: Hur liknar och skiljer sig dessa framställningar 

med avseende på böckerna Liv, människa och mening (1980), En mosaik (2009) och En 

människa, tusen världar (2015)? Svaret är att det skiljer sig i vissa avseenden, men i andra 

avseenden är det mycket likt. Man kan se att det skett en skiftning i hur sekularitetsbegreppen 

tas upp i läroböckerna och detta kan till exempel bero på att man kommit längre i 

sekulariseringsprocessen 2015 än vad man hade gjort 1980 och inte minst kan det bero på 

relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och den svenska staten 2000. Man kan också se 

att religionskritik tas upp på andra sätt, men fortfarande till stor del utifrån filosofer och 

tänkare, om än andra filosofer och tänkare än 1980. Livsåskådningarna tas dock fortfarande 

upp som –ismer i hög utsträckning, men det är andra livsåskådningar som står i fokus år 2015 

jämfört med 1980 och de tas upp på andra sätt 2015 jämfört med 1980. Detta ger upphov till 

en annan fråga: vad kan detta bero på? 

 

Min tolkning är att det i En mosaik och En människa, tusen världar finns drag av en mer 

öppen definition av livsåskådningsbegreppet som är en blandning mellan någon typ av 

substantiell och funktionell livsåskådningsdefinition, det blir mer av en 

kombinationsdefinition. Som tidigare nämnt i uppsatsens analysdel, avsnitt 5.1, så är min 

tolkning att författarna i Liv, människa och mening har en mer substantiell 

livsåskådningsdefinition än de nyare böckerna. Det har alltså enligt min tolkning skett ett 

skifte från en ganska renodlat substantiell livsåskådningsdefinition där fokus mest ligger på 

de generella trossatser och teman som finns inom livsåskådningen och livsåskådningar såsom 

humanismen är ”svårfångad” och således inte riktigt passar in i deras 

livsåskådningsdefinition. Detta medan En mosaik och En människa, tusen världar mer lägger 

betoning på att livsåskådningarna har en funktion i människors liv och har en påverkan på 
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deras beteenden i samhället och de beslut de tar. Till exempel så beskriver Tuveson i En 

människa, tusen världar att det är viktigt för en ekosof att inte slösa på naturens resurser och 

att det är viktigt för en feminist att kämpa för jämställdhet mellan könen.  

 

Att livsåskådningar fortfarande talas om som –ismer i hög utsträckning tänkte jag nog 

spontant kanske skulle vara annorlunda och ha förändrats mer från Liv, människa och mening 

år 1980 till En människa, tusen världar år 2015. Dock kan man se att detta följer någon typ 

av mönster tycker jag. I avsnitt 4 togs Mikael Lindfelts beskrivning av 

livsåskådningsbegreppet upp och han menar att i den tidiga livåskådningsforskningen talade 

man mycket om livsåskådningar som –ismer. Lindfelt tar sedan upp hur Ingemar Hedenius 

såg på livsåskådningsbegreppet och hur hans syn förändrats. Hedenius menade då först att en 

livsåskådning innehåller ett visst antal generella trossatser och man är en supporter av en 

livsåskådning, man är t.ex existentialist eller humanist. Men Hedenius har sedan utvecklat sin 

syn på livsåskådning som fenomen och menar att det också finns en personlig nivå i vad som 

utgör en livsåskådning än att det bara är ett supporterskap, som Hedenius menade kan ses 

som elitistiskt.   

 

Denna utveckling som Lindfelt tar upp om Hedenius, att det successivt adderades en mer 

personlig nivå till synen på vad en livsåskådning är tror jag till stor del också stämmer på 

dessa tre läroböcker och utvecklingen av framställningen av sekulära livsåskådningar i 

böckerna. Jag tycker också att Hedenius och utvecklingen i hans egen definition av 

livsåskådningsbegreppet illustrerar den skiftning i framställningen av livsåskådningarna jag 

tycker mig kunna se i böckerna på ett väldigt bra sätt. Som tagits upp tidigare, i avsnitt 2.1.3 

där GY11 beskrevs, så finns det en större betoning på så kallad ”levd religion” i GY11 jämfört 

med tidigare läroplaner. Ett exempel på detta kan vara att föreningen Humanisterna nu tas 

upp och i En människa, tusen världar fungerar föreningen Humanisterna som det sekulära 

alternativet när författaren beskriver olika riter i religionerna och livsåskådningarna till 

exempel bröllop, begravning och konfirmation. Jag tror att det är enkelt att peka på 

föreningen Humanisterna eftersom det är en existerande förening och har flera tusen 

medlemmar och fungerar som en religion fast det är en sekulär livsåskådning. Jag tror att det 

är svårt att göra samma med andra sekulära livsåskådningar för att det kanske inte finns något 

motsvarande inom till exempel existentialismen och därför tror jag att föreningen 

Humanisterna fungerar som ett bra exempel på att det faktiskt finns sekulära alternativ till 

religiösa samfund.  
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Även om föreningen Humanisterna också togs upp i En mosaik, som gick under LPF94, så 

tror jag att en anledning till att föreningen Humanisterna tas upp på det sätt det gör i En 

människa, tusen världar är just den nya betoningen på att ”levd religion” ska ha en plats i 

undervisningen, precis som jag tog upp i avsnitt 2, i beskrivningen av GY11 samt Berglunds 

resonemang där hon tog upp betoningen på ”levd religion”. Detta då Humanisterna just 

fungerar som ett sekulärt alternativ till religionerna i boken och det faktum att man beskriver 

att de håller alternativa, sekulära riter, precis som jag nämnde tidigare. Det finns en större 

betoning på det levda livet då man visar att det finns människor som lever på det sättet och 

har humanism som en livsåskådning. I Liv, människa och mening framgick det aldrig riktigt 

om det fanns några som hade till exempel existentialismen som sin livsåskådning, det 

framstår mer som en filosofisk inriktning. En annan anledning till att förbundet Humanisterna 

inte togs upp i Liv, människa och mening kan vara att förbundet grundades 1979, det vill säga 

ett år innan boken publicerades (Nationalencyklopedin, u. å.). Just den här nya betoningen på 

det levda livet och ”levd religion” i GY11 och de nyare böckerna pekar också på det jag 

nämnde tidigare om att definitionen och användningen av livsåskådningsbegreppet gått mer 

från en substantiell definition mot en mer kombinerad definition där det funktionella, det vill 

säga det levda livet, betonas mer.  

 

Jag tror också att man kan säga att framställningarna av livsåskådningarna och även 

sekularitetsbegreppen och hur de tas upp kan bero på själva kontexten böckerna är skrivna i. 

Detta kan kopplas till det jag tog upp från Härenstams och Berglunds resonemang i avsnitt 

2.2, där de menar att det som tas upp i läroböcker ofta säger mycket om de som skrivit 

böckerna samt den kontext boken är skriven i. Till exempel kan man se att en livsåskådning 

som feminismen fått större utrymme under de senaste decennierna efter 1980-talet och många 

i dagens samhälle känner också en oro över den rådande klimatkrisen. Därför kanske 

livsåskådningar såsom ekosofi och feminism helt enkelt tas upp för att många i dagens 

samhälle bryr sig om miljön och jämställdhet, det blir enkelt för eleverna att förstå. Som jag 

nämnde tidigare i denna diskussion kanske också skiftningen i hur sekularitetsbegreppen tas 

upp i böckerna beror på att man kommit längre i sekulariseringen på 2000- och 2010-talet än 

vad man hade på 1980-talet och att man ju skrev utifrån den kontext man var i. Hur dessa 

begrepp diskuteras i En människa, tusen världar från 2015 och det faktum att det fick mer 

utrymme i denna bok jämfört med Liv, människa och mening från 1980 kan som sagt också 
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bero på på relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och den svenska staten 2000, där 

kyrkan och staten separerades.  

 

Slutligen finns det några viktiga och intressanta didaktiska konsekvenser som kan komma av 

detta. Just att valet av läromaterial är något som är extremt viktigt har blivit ännu mer tydligt 

för mig efter att ha gjort denna studie. Det är också intressant att få se vissa skillnader mellan 

läromaterial som gått under de olika läroplanerna och inse att det skett en utveckling och 

skiftning men att det ändå inte går att få med allt i läroböckerna och att man som lärare 

kanske behöver komplettera med annat material, till exempel. Jag noterade detta extra mycket 

när jag fann att jag inte upplevde den uttryckliga definition av livsåskådningsbegreppet i En 

människa, tusen världar från 2015 som går under GY11 som tillräckligt utförlig. I En mosaik 

som gick under LPF94 tyckte jag att definitionen av begreppet var bättre och mer utförlig. 

För mig pekar detta bara på att olika författare tar med olika saker och, som jag nämnde 

tidigare, att man som lärare kanske behöver komplettera undervisningen med vissa saker. Till 

exempel om jag jobbade med En människa, tusen världar, som på många sätt är ett bra 

läromedel, kanske jag skulle behöva komplettera med en utförligare genomgång av 

livsåskådningsbegreppet än vad som ges i boken. En annan viktig sak jag noterade var också 

att de sekulära livsåskådningarna får ta ett ganska litet utrymme i läroböckerna. Detta är 

enligt min tolkning gemensamt för alla tre böcker och det är ju också något som 

Skolinspektionen pekade på, som jag tog upp i avsnitt 2.2. Detta kanske är något man får 

reflektera över som lärare och försöka att ge de sekulära alternativen ett utrymme i 

undervisningen som är ungefär lika stort som religionerna.  
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