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Abstract

Skogen har genom historien alltid varit viktig för svenskarna, men dess orsakande betydelse

och dragningskraft har varierat. Noterbart idag är att skogsbesöken allt oftare innehåller en

existentiell dimension. Många samtidssvenskar menar att de känner en förbindelse och en

relation till naturen. David Thurfjell frågar sig därmed i sin bok Granskogsfolk hur naturen

blev svenskarnas religion? Denna uppsats ämnar att genom en innehållslig idéanalys

undersöka i vilken utsträckning, och i vilka specifika avseenden som David Thurfjells bok

Granskogsfolk ger uttryck för en livsåskådning.

Livsåskådning som begrepp har många olika definitioner, denna uppsats fokuserar således på

Mikael Stenmarks definition av en livsåskådning samt de byggstenar han menar att denna är

uppbyggd av. Uppsatsens resultat är att flera av Thurfjells slutsatser och analyser i

Granskogsfolk beskriver livsåskådningskomponenter samt stämmer väl överens med en levd

livsåskådning. Forskningen om levd livsåskådning är begränsad, denna uppsats påbörjar

därmed fylla den lucka i livsåskådningsforskningen som ämnet utgör.  Denna uppsats är

didaktisk och inkluderar därmed ett antal didaktiska konsekvenser som kan konstateras

utifrån uppsatsens slutsatser och analys. Här kan sägas att det finns goda skäl att inkludera

såväl levd livsåskådning i skolundervisningen som de naturrelationer som beskrivs i

Granskogsfolk. Detta för att undervisningen skall bli mer representativ för det svenska

samhället, men även visa på den mångfald av religion och livsåskådning som florerar i vår

samtid.

Nyckelord: Levd livsåskådning, skogen, existentiella upplevelser, naturrelationer,

samtidssvenskar.
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1. Inledning

Alla människor har en livsåskådning, det vill säga ett sätt att förhålla sig till existensen,

världen, samhället, människan och de existentiella frågorna. Livsåskådningar kan se olika ut

och komma till uttryck på skilda sätt. Medan en religiös livsåskådning exempelvis bekräftar

en dimension i tillvaron grundad på någon form av gudomlighet eller andlighet bejakar en

sekulär livsåskådning istället materian som grunden för existensen (Stenmark, 2016, s.12).

Detta betyder emellertid inte att alla människor nödvändigtvis behöver vara antingen

religiösa eller sekulära. Det är fullt möjligt att befinna sig i ett mellanland, att omfatta en

livsåskådning som varken är religiös eller sekulär. Under det senaste århundradet har det

religiösa klimatet i Sverige förändrats, vanligt förekommande är en beskrivning av Sverige

som ett utav världens mest sekulariserade länder. I årskurs 7-9 ska undervisningen behandla

“Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering”

(Skolverket, 2011). Studier visar visserligen att en stor del av det svenska folkets intresse för

den traditionella kyrkan minskat, men samtidigt att tron på något fortfarande finns kvar.

Alltså att inställningen till tro har förändrats snarare än försvunnit (Thurfjell, 2019, s.24). Så

vad tror egentligen människor i Sverige på idag?

David Thurfjells bok Granskogsfolk bygger på intervjuer med 72 svenskar gällande deras

relation och förhållningssätt till naturen. Flera av de intervjuade upplever en relation eller

förbindelse till skogen, att vistelsen i naturen gör något med dem, och att de upplever skogen

som närvarande i detta möte. Den centrala frågan för Thurfjell är hur och varför naturen blev

svenskarnas religion? (Thurfjell, 2020, s.9). Detta är ett perspektiv som inte finns med i

kursplaner eller läroplaner trots att den enligt Thurfjell spelar en avgörande roll för många

svenskar i deras vardag och liv. I skolverkets syftesbeskrivning av ämnet religionskunskap i

såväl årskurs 7-9 som gymnasiet är det tydligt att undervisningen syftar till att eleverna ska få

en god förståelse för olika religioner och livsåskådningar, men även att “ge eleverna

möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald”

(Skolverket, 2011).

Däremot framgår det inte specifikt vilka livsåskådningar som undervisningen ska behandla.

Dessutom ligger störst fokus på religioners traditionella tankegångar, regler och urkunder.

Mindre utrymme ges för levd religion eller levd livsåskådning, alltså hur vanliga praktikanter

1



uttrycker och lever ut sin religion eller livsåskådning. Det närmaste för  årskurs 7-9  gällande

levd religion är punkten i centralt innehåll om att undervisningen bör behandla “Hur

religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar”

(Skolverket, 2011). För gymnasiet ges däremot levd religion och livsåskådning (implicit)

större utrymme, men inga klara instruktioner om vilka livsåskådningar detta gäller. Eleverna

förväntas genom undervisningen ”utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och

leva” (Skolverket, 2011). Därmed behöver eleverna få möjlighet att möta olika religioner och

livsåskådningar för att kunna förstå såväl andras som sina egna livsåskådningar. Det finns

därmed ett potentiellt problem med att levd livsåskådning, livsåskådning i mellanlandet samt

det ovan nämnda något, som många svenskar säger sig tro på, inte inkluderas i

religionsundervisningen. Däremot är samtliga ämnen svåra att undervisa om eftersom att de

ofta saknar ett språk, definitioner eller konkreta förklaringsmodeller. Samtidigt tycks det vara

en stor en grupp svenskar som faktiskt tror på något, inte har en (i ord) uttryckt livsåskådning

och som skulle kunna sägas befinna sig i ett mellanland. Det är, utifrån min tolkning, denna

grupp som Thurfjell skriver om i Granskogsfolk. För att eleverna i religionsundervisningen

ska kunna förstå samhället och samtiden behövs mer forskning inom samtliga utav dessa

områden. Det är därmed här denna uppsats tar sin början. För att söka förståelse för

samtidssvenskarnas naturrelationer och naturupplevelser och för att undersöka om detta

område är relevant för religionsundervisningen i svenska skolan.

1.2 Syfte & frågeställning

Som ovanstående inledning beskriver har varje människa en livsåskådning. Denna uppsats

fokuserar på hur livsåskådning kommer till uttryck i det vanliga livet, hos de vanliga

människorna, alltså den levda livsåskådningen. Som tidigare poängterats i inledningen har det

religiösa klimatet i Sverige förändrats under det senaste århundradet genom bland annat ett

minskat intresse för de traditionella kyrkorna. Däremot är det fortfarande en majoritet som

säger sig tro på något, något större, en livskraft eller någon form av andlighet. Samtidigt

menar David Thurfjell att allt fler svenskar lockas av naturen, och att skogen fått en allt mer

central del i många svenskars liv och vardag. Därmed syftar denna uppsats undersöka levd

livsåskådning i förhållande till den allt vanligare relation till naturen och skogen som många

svenskar säger sig ha. Frågeställningen som denna uppsats ämnar besvara är: I vilken
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utsträckning och i vilka specifika avseenden ger Thurfjells Granskogsfolk uttryck för en

livsåskådning?

1.3 Material

Denna uppsats grundar sig i David Thurfjells bok Granskogsfolk som kom ut år 2020.

Thurfjell, som är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap, undersöker i

Granskogsfolk varför naturen kommit att bli allt viktigare i samtidssvenskarnas liv och hur

naturen därigenom blev svenskarnas religion? Boken syftar till att söka svar på vad den

känslomässiga och tröstrika naturrelation, som många svenskar säger sig ha till skogen,

betyder och varför den är så värdefull för denna grupp. Granskogsfolk utgår ifrån intervjuer

med 72 människor i mellersta Sverige. Boken är uppdelad i 10 kapitel där olika

fokusområden och ämnen behandlas. Kapitel 1 fokuserar på att ge en övergripande bild av

svenskarna som det naturälskande folket. I kapitel 2 behandlas de intervjuades känslomässiga

erfarenheter och relationer till skogen. Kapitel 3 fokuserar på dessa naturupplevelser utifrån

ett psykologiskt och kulturellt perspektiv. Kapitel 4 & 5 ger läsaren inblick i hur natursynen

och svenskarnas naturrelationer har förändrats genom historien. Kapitel 6 beskriver den

svenska naturhistorien i relation till samtiden, eller som Thurfjell beskriver det: “brottet med

det förflutna - och längtan tillbaka” (Thurfjell, 2020, s.142). I kapitel 7 söker Thurfjell

förklara hur synen på naturen och det egna jaget förändrats genom bland annat individualism

och en utbredd konsumtionskultur. Kapitel 8 beskriver sekulariseringens och kristendomens

paradoxer. Kapitel 9 har fokus på språket och tystnadens talan och slutligen handlar kapitel

10 om ekologi samt hur och varför människan behandlar naturen på de sätt hon gör.

Valet av denna bok grundar sig i att det inte finns så mycket tidigare forskning på detta

område vilket gör Thurfjells studie unik. Thurfjell inkluderar även en mängd olika perspektiv,

teorier och ämnen i relation till samtidssvenskarnas naturrelationer, vilket gör boken till ett

spännande analysmaterial. Dessutom beskriver Thurfjell inte explicit de naturrelationer och

djupupplevelser, som hans bok handlar om, som en livsåskådning. Med tanke på att Thurfjell

menar att denna erfarenhet, av att ha känslomässiga relationer och upplevelser till och i

skogen, är relativt vanlig stärks även relevansen för uppsatsämnet. Thurfjell har även skrivit

ett kapitel Känslan av besjälade träd: animistiska erfarenheter bland sekulära svenskar i

antologin Folktro: en besjälad värld (2022) där han söker finna svar om varför besjälande av
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naturen går att finna hos denna grupp. Kapitlets huvudfokus är animism vilket är ett ämne

som även berörs i Granskogsfolk. Däremot är Granskogsfolks fokus på mainstream-svenskars

naturrelationer, varför de tyr sig till naturen, den historiska kontexten bakom detta fenomen

samt en mer djupgående analys i bland annat samhälleliga, psykologiska och språkliga

påverkningsfaktorer. Kapitlet Känslan av besjälade träd: animistiska erfarenheter bland

sekulära svenskar kan därmed vara användbar i vissa delar av analysen, men på grund av

dess entydiga fokus på animism saknar den bredden för att kvalificeras som material i denna

uppsats.

För att kunna uppfylla syfte samt besvara uppsatsens frågeställning behöver även en tydlig

definition av begreppen livsåskådning och levd livsåskådning undersökas närmare. Mikael

Stenmarks, Ulf Zackariasson och Karin Johannessons bok Förnuft och religion - filosofiska

undersökningar (2021) kommer tillsammans med Mikael Stenmarks kapitel Livsåskådning,

människosyn och gudsuppfattning - några centrala analyskategorier, i boken Att undervisa

om människosyner och gudsuppfattningar (2016), användas för att söka rimliga och

användbara definitioner på ovan nämnda begrepp samt för att redovisa livsåskådningens olika

komponenter. Det finns ett brett utbud av forskning gällande livsåskådningar (worldview på

engelska). Därmed har avgränsningar varit nödvändiga i sökandet efter relevant litteratur.

Anledningen till att dessa böcker valts beror på att Förnuft och religion - filosofiska

undersökningar är nyligen publicerad (år 2021) och därmed bör ha uppdaterad information.

Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar är en didaktisk bok vars innehåll

syftar till att vara värdefullt och utvecklande för lärare och lärarstudenter i undervisningen.

Därmed är både dess kunskapsinnehåll och didaktiska perspektiv fördelaktigt för denna

uppsats.

Slutligen används även Carl-Henric Grenholms Att förstå religion - metoder för teologisk

forskning som vägledning gällande tillvägagångssätt av en innehållslig idéanalys som metod.

1.4 Forskningsläge

I denna uppsats är det flera områden som är relevanta för att dels kunna besvara uppsatsens

frågeställning, dels för att förstå de processer och resonemang som Thurfjell beskriver. Dessa

områden är (1) religiösa och sekulära livsåskådningar: alltså vad har tidigare forskning att
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säga om sekulära och religiösa livsåskådningar och uppdelningen dem emellan? (2) Levd

livsåskådning: vad finns det för forskning om levda livsåskådningar? (3) Sekularism: vad

säger till exempel tidigare forskning om sekulariseringen i Sverige under det senaste

århundradet?

1.4.1 Sekularism och semisekularism

Ett redan välutforskat område inom religionsforskningen är sekularism, inte minst finns det

mycket tidigare forskning om den växande sekularismen i Sverige. Med tanke på David

Thurfjells utgångspunkt i att intervjua sekulariserade svenskars relation till naturen är även

sekularism ett område som har relevans för denna uppsats. Utöver att David Thurfjell själv

tidigare skrivit om sekularism i Sverige i sin bok Det gudlösa folket; de postkristna

svenskarna och religion, från 2015, har ett stort antal artiklar, uppsatser och avhandlingar

publicerats i ämnet.

En studie som är relevant att nämna i sammanhanget är Ann af Buréns avhandling Living

Simultaneity: On religion among semi-secular Swedes från 2015. Avhandlingen undersöker

den grupp svenskar som hon väljer att kalla för semisekulära eller halvsekulära. I denna

grupp inkluderas de som inte är aktivt troende eller tillhörande i någon religion eller samfund

men samtidigt inte heller tar avstånd från - eller menar att de är likgiltiga inför - religion. En

grupp som enligt af Burén får för lite utrymme i den religionsvetenskapliga forskningen.

Avhandlingens syfte är att kritiskt granska dels Sveriges sekularisering, dels de motsägelser

som enligt henne tycks finnas i levd religion. Dessutom vill af Burén visa på att den vanliga

uppdelningen av å ena sidan det sekulära och å andra sidan det religiösa inte behöver stå i

motsats till varandra, utan att det kan vara tal om “både och”. Studien är kvalitativ och bygger

på enkäter och intervjuer med 28 semisekulära individer i Sverige.

1.4.2 Levd livsåskådning och levd religion

Önskvärt hade varit att hitta någon tidigare forskning om levd livsåskådning, detta har

emellertid inte gått att finna. Samtidigt finns det ett brett forskningsutbud om levd religion

vilket jag därmed kommer behandlas i detta avsnitt. Med tanke på den stora mängd tidigare

forskning som finns i området avgränsas detta avsnitt till att endas behandla en uppsats om
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levd religion som är skriven av Karolina Andersson. Denna inkluderar även ett didaktiskt

perspektiv vilket är fördelaktigt eftersom att även denna uppsats är didaktisk. Anderssons

kandidat uppsats "Det finns ingen värld att leva i där du inte bor": Levd religions möjligheter

och utmaningar i religionskunskapsundervisningen från 2019 fokuserar på vilka punkter i

skolverkets centrala innehåll som faktiskt får träda fram i religionsundervisningen i skolan.

Hennes uppsats bygger på att levd religion får alltför lite utrymme och att religionskunskapen

i skolan tenderar att främst bli teoretisk. Anledningen till att Anderssons uppsats anses vara

relevant för denna uppsats beror på dess fokus på vilken kunskap och vilka perspektiv som

får utrymme i religionsundervisningen, främst vilket utrymme levd religion får. Här kan hon

visa att den levda religionen ofta hamnar i skymundan medan traditionell kunskap prioriteras.

1.4.3 Självförverkligande och prestationskultur

Katarina Westerlund breddar i sitt kapitel Vad och vem är människa? Synen på barn i kristet

och samtida tänkande i boken Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar från

2016, begreppet människosyn genom att visa på hur denna förändras i relation till grupp, tid,

religion, samtid och livsåskådning (Westerlund, 2016, s.110). Frågeställningen som behandlas

i Westerlunds text är vad och vem som är människa? Detta gör hon genom att lyfta några

olika exempel på människosyner inom kristendomen samt diskutera och redogöra för hur

synen på barn och barndomen historiskt har sett ut. Det ämne som Westerlund fokuserar på är

vem som ”anses tillhöra den mänskliga gemenskapen och få del av dess rättigheter och

skyldigheter” (Westerlund, 2016, s.94). För att förstå dagens syn på barn och barndomen

beskriver Westerlund hur synen på barn förändrats från antiken till vår samtid (Westerlund,

2016, s.102). Idag ses barnet som ”kompetent, autonomt och flexibelt” (Westerlund, 2016,

s.107), något Westerlund problematiserar då detta synsätt till viss del suddar ut gränserna

mellan barn och vuxna. När denna gräns mellan barn och vuxen blir allt mer oklar menar

Westerlund att barn i större utsträckning också blir del av vuxenvärldens prestationskultur

(Westerlund, 2016, s.107).

Den prestationskultur som vuxit fram är enligt Westerlund en konsekvens av samtidens

självförverkligandeideal samt att bedömning och prestation värdesätts allt högre. ”Försöken

att knyta människans värde till vissa egenskaper, som förnuft, självmedvetande och moraliskt

ansvar är problematiska eftersom det alltid kommer att finnas människor som inte har dessa
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egenskaper” (Westerlund, 2016, s.110). Ett alternativt synsätt på människans värde, som inte

knyter an till prestation, finns inom teismen. Där är människans värde inte är kopplad till

egenskaper utan till faktum att varje människas liv är skapat av Gud (Westerlund, 2016,

s.111). Detta är enligt Westerlund ett alternativt, kristet motiv till alla människors lika värde

vilket väcker frågan om det finns lika tydliga motiv i det svenska, allt mer sekulära

samhället? Westerlund påstår att det finns ”goda skäl att fråga om den tidigare kristna

hierarkin där själen sågs som överlägsen kroppen, nu har vänts uppochner” (Westerlund,

2016, s.111).

1.4.4 Naturen och svenskarna

Gällande naturens betydelse för svenskarna finns det en del tidigare forskning. Bland annat

har David Thurfjells inte bara skrivit Granskogsfolk utan även skrivit kapitlet Känslan av

besjälade träd: animistiska erfarenheter bland sekulära svenskar i antologin Folktro: en

besjälad värld (2022). Detta kapitel bygger på en frågeställning om varför många

sekulariserade svenskar ser och upplever naturen som besjälad när denna animistiska

natursyn vanligen finns hos folkgrupper som lever i den vilda naturen. “Borde inte människor

som lämnat en religiös livsåskådning bakom sig uppleva naturen på ett sätt som är

kompatibelt med modern naturvetenskaplig kunskap?” (Thurfjell, 2022, s.201). Här söker

Thurfjell därmed finna svar på de sekulariserade svenskarnas dragning till skog, natur och

träd. Thurfjell menar i sin artikel att anledningen till att människan besjälar naturen,

förenklat, handlar om att det varit evolutionärt fördelaktigt för den mänskliga överlevnaden. I

artikeln uttrycker Thurfjell att de sekulära svenskarnas “animistiska erfarenheter inte främst

bör analyseras som uttryck för en specifik världsbild eller livsåskådning utan i stället som just

subjektiva känsloerfarenheter” (Thurfjell, 2022,  s.208). Thurfjell menar även att den grupp

sekulära svenskar som har dessa animistiska erfarenheter vanligen menar att de tror på

naturvetenskapen, vilket enligt honom skapar en spänning mellan deras erfarenheter av

skogen som besjälad och deras naturvetenskapliga världsbild (Thurfjell, 2022. s.211).

David Thurfjell har alltså bidragit till ämnet med sin bok Granskogsfolk (2020) samt kapitlet

Känslan av besjälade träd: animistiska erfarenheter bland sekulära svenskar (2022). Utöver

sina egna publikationer har han deltagit i en intervju i Svenska Dagbladet gällande hur allt

fler svenskar under Covid-19 pandemin lockades av friluftsliv, skog och natur. Han

kommenterar där att många vandringsleder var fyllda med människor, allt fler verkade finna
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intresse i fågelskådning och det var svårt att hitta parkering i närheten av naturreservaten.

Detta ökade naturintresse går även i linje med studien Meaning-Making Coping With

COVID-19 in Academic Settings: The Case of Sweden från 2021. Studien visar att en av de

tydligaste coping-mekanismerna under covid-19 pandemin i Sverige var att vistas i naturen.

Sammanfattningsvis kan sägas att det endast finns lite tidigare forskning i området mellan

religiösa och sekulära livsåskådningar. Det finns inte heller mycket tidigare forskning om

levd livsåskådning, även om det finns ett stort utbud av forskning gällande levd religion.

Dessutom är forskningen om samtidssvenskars relation till naturen, utöver Thurfjells

forskning, relativt begränsad. Det går emellertid att finna flera artiklar kopplade till

Covid-19-pandemins effekter på naturintresset. Det verkar dock finnas en lucka i forskningen

där livsåskådningar som varken är sekulära eller religiösa således faller mellan stolarna och

där naturrelationer bland samtidssvenskar i stor utsträckning inte inkluderas. Det är denna

lucka som denna uppsats ämnar börja fylla. Relevansen för denna uppsats kan ses i ljuset av

att det är en relativt stor grupp människor i dagens Sverige som säger sig känna igen sig i

eller tillhöra Thurfjells beskrivningar av granskogsfolket.

1.5 Teoretiskt ramverk

Valet av teori utgår från uppsatsens frågeställning. För att kunna besvara frågeställningen

behövs en god förståelse för vad en livsåskådning är, vilka frågor den besvarar och vilka

komponenter den är uppbyggd utav. Dessa frågor kommer därmed vara huvudfokus i

teoriavsnittet: vad är en livsåskådning? Vilka komponenter består en livsåskådning utav? Och

vad innebär det när en livsåskådning är “levd”?

1.5.1 Livsåskådning

Varje människa i världen har ett sätt att se och förstå det större sammanhanget, den värld som

hon är en del av och delaktig i. Denna syn på tillvaron, livet, världen och på människan är

alla delar utav en livsåskådning. En livsåskådning kan därmed sägas vara uppbyggd av

flertalet byggstenar eller komponenter som tillsammans bildar en livsåskådning. Varje

människa har en livsåskådning, huruvida den är reflekterad eller oreflekterad, skiljer sig åt

mellan människor. Stenmark menar att livsåskådningen för de flesta människor snarare utgör

“en bakgrund eller horisont som ofta inte uppmärksammas av dem själva, men med vars hjälp
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de ändå förstår tillvaron och styr sitt handlande” (Stenmark, 2021, s.42). Stenmark menar att

detta även går att se omvänt, alltså att människan genom handlande ger uttryck för dennes

livsåskådning (Stenmark, 2021, s.42).

Stenmark anser att vilken livsåskådning en människa har inte är ett aktivt val eller en

medveten konstruktion, utan ”istället fostras vi i regel in i en bestämd livsåskådning. Den är

en del av ens kulturella och samhälleliga arv” (Stenmark, 2016, s.11). Livsåskådningens

utformning påverkas därmed av människans uppväxt, erfarenheter, kultur, historia och

samhälle. Vilken livsåskådning en människa besitter får således även konsekvenser för

(exempelvis) hennes samhällssyn och val av politisk ideologi (Stenmark, 2016, s.15).

Däremot är livsåskådningar rörliga och föränderliga, det är fullt möjligt att byta

livsåskådning, inte minst i dagens samhälle som präglas av en mångfald kulturer, religioner

och livsåskådningar. Det behöver emellertid inte handla om att en hel livsåskådning byts ut,

det kan likväl röra sig om att komponenter eller delar av livsåskådningen förändras

(Stenmark, 2021, s.43). Det finns några begrepp som rör olika frågor gällande

livsåskådningar. Livsåskådningsformering syftar till frågor gällande uppkomsten av

livsåskådningar samt hur dessa bevaras. Livsåskådningsrevidering handlar om frågor

angående de förändringar som livsåskådningar genomgår under en längre eller kortare tid.

Livsåskådningskonvertering berör frågor om övergången mellan olika livsåskådningar, alltså

bytet från en livsåskådning till en annan. Livsåskådningsberättigande rör frågor om “hur vi

rättfärdigar eller motiverar vårt val av en viss livsåskådning” (Stenmark, 2021, s.43).

Livsåskådningar har betydelse på flera olika plan för människan och hennes liv. I ett av

Stenmarks försök att söka definiera vad en livsåskådning är belyser han just de områden som

livsåskådningen har betydelse för.

“En livsåskådning utgörs av de attityder, föreställningar och värderingar vi

har - medvetet eller omedvetet - vilka är av stor betydelse (a) för vår

grundläggande förståelse av oss själva och av tillvaron i stort (vår

livstolkning), (b) för hur vi handlar och lever våra liv vår (livsinriktning)

och (c) för vad vi kan säga, veta och rationellt tro om dessa ting (vår språk-

och kunskapssyn)” (Stenmark, 2016, s.12).
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I denna definition låter Stenmark föreställningar, värderingar och attityder representera olika

delar av en livsåskådning. Föreställningar rör vad människor håller för sant gällande hur

människan passar in i den större världen. Värderingar fokuserar istället på (exempelvis)

moraliska åsikter, vad som är gott, vad som är ont och hur människan bör leva sitt liv.

Attityder “signalerar vår inställning till olika ting, egenskaper, processer, eller

sakförhållanden i tillvaron” (Stenmark, 2021, s.44). I livsåskådningar inkluderas emellertid

inte alla de föreställningar, värderingar och attityder som en människa besitter. Detta beror på

att avgränsningar är nödvändiga, utan dessa hade inga uppdelningar eller kategorier av

livsåskådningar kunnat göras vilket skulle innebära att de skulle finnas lika många

livsåskådningar som människor (Stenmark, 2021, s.46). På sätt och vis är ju varje

livsåskådning unik för varje enskild människa, men med hjälp av avgränsningar kan

åtminstone övergripande indelningar göras.

1.5.2 Livsåskådningens komponenter

För att begreppet livsåskådning inte ska vara ett allt för luftigt och abstrakt kan en

livsåskådning sägas var uppbyggd av olika byggstenar. Samtliga byggstenar fokuserar på

olika teman eller områden, men sammantaget kan dessa komponenter sägas utgöra en

fullbordad livsåskådning. Dessa byggstenar beskriver Stenmark som följande:

1. En samhällssyn

2. En människosyn

3. En Gudsuppfattning

4. En historiesyn

5. En natursyn

6. En moraluppfattning eller etik

7. En verklighetsuppfattning

8. En kunskapssyn

9. En språksyn

I sitt kapitel Livsåskådning, människosyn och gudsuppfattning - några centrala

analyskategorier väljer Stenmark att beskriva dessa kategorier i form av de frågor som

komponenterna besvarar (eller åtminstone kan besvara). Moraluppfattning och etik rör de

frågor som handlar om vad som är rätt och fel, moralen som universellt evig eller tillfällig,

övergripande eller mänskligt påfund. Gudsuppfattningen förhåller sig till de frågor som rör
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en gudomlig, transcendent dimension av världen och universum. Alltså huruvida denna form

av dimension i tillvaron finns eller inte (alternativt om man förhåller sig agnostiskt). Om man

tror på en gudomlig dimension aktualiseras även frågor om vem denna Gud i så fall är.

Samhällssynen kan då sägas syfta till att besvara de frågor som rör det samhälle som

människan som individ är del utav samt hur detta samhälle idealt sett borde utvecklas och se

ut. Historiesynen syftar till frågor gällande tid och hur denna är utformad samt vem det är

som styr historien, människorna i historien och vilka drivkrafter det är som varit verksamma.

Verklighetsuppfattningen innefattar de frågor som rör vad tillvaron ytterst består utav samt

vad verkligheten är och vilka typer av verklighet som finns. Exempelvis, hur den fysiska

verkligheten står i relation till den sociala verkligheten. Natursynen fokuserar på naturens

värde, naturens utformning, stabilitet och funktion. Men även på det liv som naturen är och

innehar. Människosynen fokuserar på människan, vem hon är, vart hon kommer ifrån, hur

hon kommer utvecklas, om hon har en natur eller inte, en fri vilja eller inte samt vilka

kvaliteter och egenskaper som hon besitter. Här aktualiseras frågor om människan är god eller

ond, självisk eller osjälvisk, plastisk eller fixerad, en avbild av Gud eller ett slumpartat

resultat av universum. (Stenmark, 2016, s.13). Kunskapssynen förhåller sig till frågor

gällande vad vi kan veta och tro om tillvaron och livet. Inom kunskapssynen finns en rad

olika kunskapsfält som inkluderas, till exempel religiös kunskap, språklig och hermeneutisk

kunskap och moralisk kunskap (Stenmark, 2016, s.13f). Slutligen är språksynen en

komponent av en människas livsåskådning. Denna fokuserar på språkets funktion samt

språket i förhållande till verkligheten och tillvaron. “Är språkets funktion överhuvudtaget att

säga något om verkligheten eller är dess syfte något helt annat?” (Stenmark, 2016, s.14).

1.5.3 Levd livsåskådning

Levd religion är ett uttryck som under senare tid fått ett allt större utrymme inom

religionsvetenskaplig forskning. I en undersökning av Kristian Niemi som publicerades 2018

presenterar han olika tröskelbegrepp som blivande lärarstudenter i religionskunskap ansett

extra betydelsefulla för att nå en djupare förståelse om ämnet. En lämplig liknelse för dessa

begrepp är att de är nycklar för en ökad förståelse av religionsvetenskapen (Niemi, 2018, s.2).

Ett av dessa begrepp anses vara levd religion. ”Som begrepp handlar levd religion om att inte

studera religion som ett abstrakt fenomen, utan att ta fasta på vad religiösa utövare faktiskt

gör. Att inte fokusera på dogmer i sig, utan hur religion utförs som praktiker. Här blir även

rum och materialitet relevant; hur religion tar plats i världen” (Niemi, 2018, s.11). På ett
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liknande sätt kan levd livsåskådning förstås som Stenmark skriver om i sitt kapitel Religiösa

och sekulära livsåskådningar i boken Förnuft och religion - filosofiska undersökningar. Här

gör Stenmark en skillnad mellan artikulerad livsåskådning och levd livsåskådning. ”Vi kan

också välja att studera den uttryckta eller artikulerade livsåskådningen (den som verbalt eller

skriftligt förmedlas genom språket) eller den utövade eller levda livsåskådningen (den som

uttrycks genom människors handlingar och beteenden)”(Stenmark, 2021, s.55). En människas

livsåskådning kan vara antingen bara levd, alternativt både levd och artikulerad. Vid den

senare kan den artikulerade och levda livsåskådningen antingen stämma bra överens eller

skilja sig åt. Detta beror på att människor inte alltid lever på det sätt de säger sig göra eller

som de önskar göra. Den levda livsåskådningen kan därmed förväntas vara mer

motsägelsefull samt innehålla spontana, situationsanpassade inslag (Stenmark, 2021, s.55).

Stenmark belyser även relevansen av att göra skillnad på reflekterade livsåskådningar och

oreflekterade livsåskådningar. Alltså mellan de livsåskådningar som är “intellektuellt

genomarbetade och systematiskt organiserade och de som saknar en intellektuell bearbetning

och reflektion över hur de olika delarna eller aspekterna av livsåskådningen hänger

samman”(Stenmark, 2021, s.56). En livsåskådning kan inte vara reflekterad och oreflekterad

på samma gång. Denna typ av uppdelning är viktig att belysa eftersom långt ifrån alla har en

reflekterad livsåskådning, som tidigare nämnts beskriver Stenmark att livsåskådningen för

många snarare fungerar som en horisont där livsåskådningsfrågor och djupare reflektion inte

riktigt kommer upp till ytan, men som trots detta skapar en förståelse för individen om dess

tillvaro och liv (Stenmark, 2016, s.11).

1.6 Metod

Denna uppsats bygger på en innehållslig idéanalys. Underlaget för metodavsnittet kommer

från Carl-Henric Grenholms bok Att förstå religion - Metoder för teologisk forskning. Valet

av metod är grundat i vad uppsatsen ämnar att besvara, alltså i vilken utsträckning och i vilka

specifika avseenden Thurfjells Granskogsfolk ger uttryck för en livsåskådning. Därmed

passar den innehållsliga idéanalysen bra då den fokuserar på text- och idéinnehållet genom att

återge, tolka och förklara den studerade texten. Dessutom ämnar denna form av analys att

redovisa den logiska strukturen i texten samt “ta ställning till om de utsagor som görs i texten

är godtagbara och att pröva om om budskapets innehåll är rimligt”(Grenholm, 2006, s.214). I
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denna uppsats kommer metoden därmed användas för att undersöka och analysera de

ståndpunkter, argument och slutsatser som Thurfjell redogör i Granskogsfolk. Thurfjells

slutsatser och idéinnehåll kopplas även samman med Stenmarks beskrivning av en

livsåskådning (Grenholm, 2006, s.215).

Betydelsen av tolkning i den innehållsliga idéanalysen framträder tydligt i Grenholms text,

det handlar därmed inte bara om att citera, förklara och redogöra textinnehållet. Istället

betonar Grenholm att den som studerar texten ska använda egna ord och ett eget analysspråk i

tolkningen av texten och dess utsagor. Ett enhetligt analysspråk är eftersträvansvärt i en

innehållslig idéanalys, att plagiera författarens objektspråk bör däremot undvikas (Grenholm,

2006, s.216). Vad innebär då objektspråk respektive analysspråk? Objektspråket syftar till de

“språk som används i de olika texter som vi analyserar” (Grenholm, 2006, s.217).

Analysspråk å sin sida syftar till det språk som den som tolkar texten i egna termer omfattar

utifrån textens objektspråk (Grenholm, 2006, s.217). Uppsatsen kommer innehålla direkta

citat från texten, objektspråket, samt ett eget analysspråk som genom egna tolkningar och

med egna ord förklarar originaltextens innehåll. Vanligt förekommande i en innehållslig

idéanalys är att författaren utformar ett antal analysfrågor. Dessa används för att kunna

besvara frågeställningen, så är även fallet i denna uppsats. Det finns en stor frihet i hur

analysfrågorna utformas. I denna uppsats kommer de anpassas och utformas efter

frågeställning, syfte och material (Grenholm, 2006, s.220).

Det finns även andra metoder som hade kunnat användas, exempelvis en funktionell

idéanalys. Där fokuserar forskaren på författaren (personen bakom texten) istället för själva

texten och dess innehåll i sig. Denna metod syftar alltså genom olika förklaringsmodeller att

försöka förstå och komma till insikt om varför författaren tänker och resonerar som hen gör,

förklaringar till varför författaren har de teorier och idéer som hen ger uttryck för (Grenholm,

2006, s.214). Denna metod hade kunnat användas i undersökningen av Thurfjells bok

Granskogsfolk om uppsatsens syfte hade varit att söka förstå och förklara varför Thurfjell

själv omfattar de tankar och teorier som han presenterar. Däremot kan den funktionella

idéanalysen inte besvara i vilken utsträckning Thurfjells bok, Granskogsfolk, ger uttryck för

en livsåskådning. Därmed passar en innehållslig idéanalys bättre för denna uppsats.

Uppsatsen ämnar alltså klargöra och beskriva innehållet i Thurfjells Granskogsfolk. Vanligen

görs även ett ställningstagande till textinnehållet, vilket däremot inte är aktuellt för denna

uppsats. Istället kommer slutsatsen grundas på vad analysen kan säga dels om Granskogsfolks
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innehåll och de slutsatser som framförs i texten, dels på Stenmarks definition och beskrivning

av en livsåskådning.

1.6.1 Avgränsningar

Avgränsningar har varit nödvändig för denna uppsats. Livsåskådning är ett brett begrepp

uppbyggt av flertalet byggstenar (läs mer i avsnitt Teori) men även ett begrepp som öppnar

upp för många olika perspektiv. Livsåskådning har således många underrubriker med olika

perspektiv och komponenter som dock inte är relevanta för just denna uppsats, och kommer

därför inte inkluderas i vare sig teori eller analys. Istället kommer de mest övergripande

upptäckterna att redovisas samt de som är mest relevant för att besvara uppsatsens

frågeställning och syfte. En annan form av avgränsning är valet av analysmaterial som endast

består av en bok (Granskogsfolk) och inte fler böcker, artiklar etc. Detta beror att denna

uppsats syftar att specifikt undersöka Thurfjells Granskogsfolk och om denna ger uttryck för

en livsåskådning.

1.6.2 Analysfrågor

I arbetet med Granskogsfolk kommer vissa analysfrågor användas för att kunna nå fram till

ett resultat. Viktigt att notera är att fokus i denna uppsats inte ligger på de intervjuer som

Thurfjell i sina studier genomfört för att skriva Granskogsfolk, utan på Thurfjells slutsatser,

analys och argumentation utifrån bland annat sina intervjuer. Analysfrågorna är följande:

● Hur kan man förstå samtidssvenskarnas relation till naturen utifrån ett språksyns- och

kunskapssynsperspektiv?

● Vad kan sägas om Thurfjells slutsatser kring samtidssvenskarnas natursyn?

● Vad kan sägas om Thurfjells slutsatser kring samtidssvenskarnas

verklighetsuppfattning?

● Vad kan sägas om Thurfjells slutsatser kring samtidssvenskarnas människosyn? Hur

kommer tankar om prestation, självförverkligande till uttryck?

● Vad kan sägas om artikulerad och levd livsåskådning, samt reflekterad och

oreflekterad livsåskådning utifrån Thurfjells Granskogsfolk?

● Om Thurfjells bok Granskogsfolk faktiskt representerar en livsåskådning, kan denna i

så fall sägas vara religiös, sekulär eller varken eller/både och?
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2. Analys

Analysen kommer utgå från ovannämnda analysfrågor där var och en behandlas i varsitt

avsnitt.

2.1 Natursyn

Vad kan sägas om Thurfjells slutsatser kring samtidssvenskarnas natursyn? Natursynen

fokuserar på naturens värde, naturens utformning, stabilitet och funktion, men även på det liv

som naturen är och innehar. Granskogsfolk är en bok som ger stort utrymme till natursynens

historia, för hur svenskarnas relation, inställning och attityd till skogen har förändrats under

historien och vilka faktorer som kan ha varit bidragande till dessa olika utfall. Thurfjell

beskriver bland annat den naturreligion samt asatro som funnits med genom den svenska

historien. I naturreligionens värld berättades det om hur olika naturväsen så som vättar, troll,

bergakungen och näcken levde och härjade i skogen. I asatron var det de gamla gudarna

exempelvis Thor, Oden och Freja som styrde. Såväl naturreligionens väsen som asatrons

gudar hade en tydlig naturtillvändhet, en direkt koppling till naturen. Dessa historier levde

kvar långt in i historien, även efter att Sverige kristnades och kyrkan fick en stor maktposition

i samhället. “Så länge människor levde tätt inpå skogen var det svårt att undervisa bort det

urgamla föreställningar som var kopplade till denna. Den förkristna religionen livsvärld [...]

levde vidare hos allmogen långt in i luthersk tid. Dessa var ju föreställningar som stämde med

folks erfarenheter i naturen och som man inte vill göra avkall på” (Thurfjell, 2020, s.98).

Den kristna natursynen skiljer sig åt från de två ovannämnda. Jag kommer inte gå in djupare

på den kristna natursynen men behöver poängtera några aspekter som kristendomen förde

med sig. Sveriges kristnande förändrade nämligen landskapet och skogens betydelse. ”Det

går alltså med visst fog att hävda att det fanns en skillnad mellan kristendomens och den

fornskandinaviska religionens uppfattning av, och relation till, naturen…” (Thurfjell, 2020,

s.86) kristendomen förde nämligen med sig en mer antropocentrisk kultur. Denna kultur har

enligt Thurfjell kritiserats då den ansetts resultera i bland annat ökad exploatering av naturen

och dess resurser. Detta har sin grund i den särställning och makt som människan ges i den

kristna läran. Däremot går det att finna andra tolkningar som inte ger människan rätt till

exploatering, nämligen att Gud är en del av denna värld och att jorden och naturen liksom

människan därigenom är välsignad (Thurfjell, 2020, s.87f). “Beroende på vilken aspekt som
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betonas, kan den kristna läran alltså användas för att motivera både ett fjärmande från och ett

värnande om naturen. Vilken av dessa två sidor som tydligast slagit igenom i praktiken har

som vi kommer att se, varierat stort genom historien och mellan olika kristna inriktningar”

(Thurfjell, 2020, s.88).

Idag ser det religiösa klimatet i Sverige annorlunda ut, vilket skulle kunna ses som att Sverige

i stort genomgått en Livsåskådningsrevidering. Livsåskådningsrevidering handlar om de

förändringar som livsåskådningar genomgår under en längre eller kortare tid. Att naturen

bibehållit sin relevans, betydelse och fascination är ett faktum, men natursynen i sig har även

den genomgått en revidering. Synen, inställningen och relationen till naturen har nämligen

förändrats under senaste århundraden. De ovan nämnda berättelserna om naturväsen hade

enligt Thurfjell nästan genomgående tragiska slut där människan gick förlorad till naturen

och dess väsen däri (Thurfjell, 2020, s.134ff). Detta kan förstås som att skogen på många sätt

var en farlig plats för människan. Idag har detta synsätt för många svenskar förändrats, istället

för att se naturen som farlig ses den som en plats för existentiell reflektion, lugn och frihet.

Utifrån Thurfjells Granskogsfolk är skogen idag en viktig plats för många svenskar. Det är

där man umgås med nära och kära, plockar svampar och bär, eller promenerar ensam för att

finna ro och avslappning, det även där man får utrymme för existentiell reflektion och kan

finna ett större sammanhang. Som en röd tråd genom Granskogsfolk löper den relation, den

connection, som många skogsbesökare idag känner till naturen. I skogen kan man vandra i

ensamhet utan att vara ensam, livfullheten som finns där blir påtaglig. I detta finner många

skogsbesökare en äkthet, att skogen är sig själv (Thurfjell, 2020, s.51). Dessutom, skriver

Thurfjell, att det inte är helt ovanligt att människor än idag på ett eller annat sätt besjälar

naturen. Ett exempel är att vissa människor menar att de upplever att träden ser och förstår

dem, att träden är deras vän (Thurfjell, 2020, s.43). Detta är något som Thurfjell beskriver

närmare i sitt kapitel Känslan av besjälade träd: animistiska erfarenheter blad sekulära

svenskar. Dessa exempel visar tydlig på en framträdande natursyn. Enligt min tolkning har

naturen här ett eget värde, den finns inte bara till för människan utan har ett eget självt och ett

eget liv med värde och betydelse.

Den natursyn som främst dominerar dagen samhälle är emellertid paradoxal enligt Thurfjell.

Det finns som vi kan se ovan en uppfattning om att människor menar att naturen och skogen

har ett eget värde och ett eget liv. Naturen avbildas med sin skönhet i kulturen (i sagor, poesi,
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konst och litteratur). Den är älskad, en del av den svenska nationaliteten och har en historisk

betydelse. Trots detta är klimatet och naturen, med allt dess liv, under stora hot. Människan

utnyttjar dess resurser till den gräns att vi idag befinner oss i ett krisläge grundat på

människans val, beteenden och handlingar. Det tycks alltså även finnas en syn på naturen där

denna är en resurs som människan härskar över, får dra nytta av och tjäna på, trots att det sker

på naturens bekostnad. Thurfjell frågar sig hur detta går ihop? Slutsatsen tolkas här som att

naturkärleken i grunden är antropocentrisk. Även naturkärleken “närmar sig naturen som en

spegelbild av det mänskliga själslivet som till syvende och sist också här befinner sig i

centrum” (Thurfjell, 2020, s. 259f). Det är ”våra upplevelser och intressen som står i fokus,

aldrig ekosystemens eller de andra arternas…” (Thurfjell, 2020, s.261). Den natursyn som vi

möter i Granskogsfolk är enligt Thurfjell påverkad av den kulturella naturtillvändheten och

dess historia, av  kristendomens historiska dominans och påverkan på människan och deras

natursyn, samt av både modernismens besjälande av naturen och den växande

individualismen. Thurfjell beskriver samtliga av dessa som lager samlade i den natursyn som

kommer i uttryck i Granskogsfolk (Thurfjell, 2020, s.267).

2.2 Språksyn och kunskapssyn

Hur kan man förstå samtidssvenskarnas relation till naturen utifrån ett språksyn- och

kunskapssynsperspektiv? Språksyn fokuserar på språkets funktion samt språket i förhållande

till verkligheten och tillvaron. En av de frågor som Stenmark menar att språksynen besvarar

är:  “Är språkets funktion överhuvudtaget att säga något om verkligheten eller är dess syfte

något helt annat?”(Stenmark, 2016, s.14). Kunskapssyn förhåller sig till frågor gällande vad

vi kan veta och tro om tillvaron, existensen och livet (Stenmark, 2016, s.13f). I boken

Granskogsfolk ger Thurfjell relativt stort utrymme för språkets funktion, hur de intervjuade

uttrycker sig (och inte uttrycker sig) samt hur detta kan förstås. Men Thurfjell ger också plats

för tystnaden (och den talande tystnaden) som han möter i sina studier. Det är nämligen

tydligt att det i flera sammanhang saknas ett språk för att beskriva de upplevelser som

människor erfar i naturen. Dessa tystnader delar Thurfjell in i tre: 1) den kulturella tystnaden,

2) den apofatiska tystnaden, 3) den sekulär semantiska tystnaden. Alla dessa tre kan sägas

samspela i de slutsatser som Thurfjell drar.

Den kulturella tystnaden syftar till tystnad som är formad av den svenska kulturen. Thurfjell

menar nämligen att nordbor ofta beskrivs som tystlåtna, vilket är en stereotyp, men trots allt
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kan säga något om vårt kulturella sammanhang. Han menar även att denna typ av kulturella

tystlåtenhet gått att notera i studier inom “kulturpsykologisk och lingvistisk forskning där

ambitionen varit att ta fram empirisk kunskap om de påstådda kulturella särdragen.[...]

Nordbornas tystlåtenhet, visar denna forskning, är ett kulturellt särdrag med skiftande uttryck

och funktioner” (Thurfjell, 2020, s.231).

“Tigandet [...] är inte heller ett passivt undvikande att tala, utan en aktiv handling, ett

medvetet val grundat i accepterande av språkets begränsningar” (Thurfjell, 2020, s.225).

En tolkning som Thurfjell gör utav den apofatiska tystnaden hos de intervjuade är att de

existentiella naturupplevelser som de erfarit är personliga, privata och känslomässiga, vilket

med endast språket gör dem svårfångade (Thurfjell, 2020, s.225). Naturupplevelserna anses

vara privata då de innehåller en existentiell mening och inkluderar något större som många

känner starka känslor inför. Detta gör dem sköra och svåra att tala öppet om (Thurfjell, 2020,

s.225f). Det framgår dessutom att det finns en rädsla för att prata sönder upplevelserna. Detta

menar Thurfjells skulle kunna handla om en oro för att låta upplevelserna granskas, där

rädslan ligger i att det vackra i upplevelsen riskerar att försvinna eller att orden förminskar

händelsen (Thurfjell, 2020, s.226f). Ytterligare en aspekt av den apofatiska tystnaden är att

språket enligt Thurfjell till viss del begränsas  på grund av dess tydliga indelning i kategorier.

Den bild man får upp när man hör ordet träd till exempel är vanligen betydligt mindre talande

än det faktiska mötet med ett träd. I verkligheten kan man känna på barken och löven, känna

trädets lukt, se dess rörelse i vinden, dess skiftande färger och höra löven som prasslar. Mötet

eller upplevelsen av ett träd innehåller alltså mer än vad ordet i sig vanligen gör. På liknande

sätt kan naturupplevelser förstås, orden kan inte helt förmedla upplevelsen. “Erövrandet av

språket innebär att verkligheten kategoriseras och benämns på ett sätt som möjliggör

analytiskt tänkande och kommunikation med andra [....]” (Thurfjell, 2020, s. 229) men

kategorierna förmår däremot inte “att kommunicera bredden och djupet i de mångfacetterade

fenom som de betecknar” (Thurfjell, 2020, s. 229).

Den sekulär-semantiska tystnaden går även att koppla till verklighetsuppfattning. Thurfjell

menar nämligen att språket har förmåga att forma hur vi upplever och erfar verkligheten. Han

skriver att “människors verklighet formas genom att de socialiseras in i den livsvärld som

finns i deras omgivning. Språket har en central roll i denna process eftersom orden och

kategorierna ger legitimitet till det som de betecknar” (Thurfjell, 2020, s.218). Legitimiteten

berättigar det som människor erfar och upplever vilket språket och orden bidrar till. När ett
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språk saknas för de naturupplevelser och de naturrelationer som beskrivs i Granskogsfolk

tolkar jag det som att resultatet blir en känsla av bristande legitimitet av upplevelserna och

känslorna som dessa människor erfar.

Detta leder oss till den uppdelning som Stenmark gör mellan artikulerad livsåskådning och

levd livsåskådning. Som ovan citerats uttrycker sig Stenmark på följande vis i sin förklaring

av vad som skiljer dessa åt: ”Vi kan också välja att studera den uttryckta eller artikulerade

livsåskådningen (den som verbalt eller skriftligt förmedlas genom språket) eller den utövade

eller levda livsåskådningen (den som uttrycks genom människors handlingar och beteenden)”

(Stenmark, 2021, s.55). Utifrån detta kan förmodas att det finns mycket lite som talar för att

samtidssvenskarnas naturupplevelser och naturrelationer skulle kunna ge uttryck för en

artikulerad livsåskådning, på grund av den inte på ett givet sätt förmedlas skriftligt eller

verbalt. Men bara för att orden saknas och tystnaden är det enda som hörs betyder det inte att

det inte går att säga något om den levda livsåskådningen i relation till beteende och

handlingar. Detta har vi anledning att återkomma till senare i uppsatsen .

Som hittills konstaterats kan alltså tystnad vara mycket talande, men vad händer egentligen

när människor försöker besvara frågor som det inte finns några ord eller begrepp för? I

Thurfjells studier visar det sig att det inte är ovanligt att de intervjuade istället tyr sig till

andra former av ord, begrepp och uttryck i sina försök att beskriva sin upplevelser och

känslor till naturen. Dessa är bland annat religiösa, naturvetenskapliga och poetiska

(Thurfjell, 2020, s.237f). Att exempelvis ta till ett naturvetenskapligt språkbruk säger oss

emellertid inte bara något om språksyn utan även om den kunskapssyn som finns. När en

individ applicerar ett naturvetenskapligt språk kan det förmodas att detta grundar sig i att

individens kunskapssyn vilar på vetenskaplig grund. När människan stöter på upplevelser

som hon inte fullt ut förstår tar hon till den kunskap som enligt henne upplevs mest rimlig,

sann och verklighetsförankrad. “I tillägg till språkets allmänna begränsningar måste de jag

talat med också förhålla sig till de specifika associationer som religionsrelaterade begrepp

väcker i sitt kulturella sammanhang. Det finns en ständig risk att framstå som obildad eller

pinsam om man använder vissa av de ord som står till buds inom detta fält”(Thurfjell, 2020,

s.238).

En utav de frågor som Stenmarks kopplar till språksyn, “Är språkets funktion överhuvudtaget

att säga något om verkligheten eller är dess syfte något helt annat?” (Stenmark, 2016, s.14)
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blir här högst relevant. Att deras upplevelser och känslor genom avsaknaden av ord förvisso

kan vara svårare att legitimera behöver inte innebära att de är mindre verkliga. Som Thurfjell

poängterar är det många fenomen, sjukdomstillstånd etc som ansetts oförklarliga eller

oförståeliga innan de funnits benämningar som legitimerat dess existens. Vad som legitimeras

och inte, styrs alltså till stor del av språket, samhället, kulturen och historien. Det finns

emellertid fler aspekter, utöver den språkliga dimensionen, i Granskogsfolk som relaterar till

verklighetsuppfattning. Därmed följer nästa avsnitt att beröra vad som kan sägas om

Thurfjells slutsatser kring samtidssvenskarnas verklighetsuppfattning.

Tystnaderna som beskrivs handlar alltså inte om att det inte finns något att berätta. Istället kan

tystnaden på vissa sätt vara mer talande än orden eftersom det fortfarande går att notera de

handlingar och beteenden som ersätter orden. Samtidssvenckarna tycks enligt Thurfjell leva

och handla på ett visst sätt som skulle kunna ses som ett uttryck av levd livsåskådning. Någon

form av artikulerad livsåskådning tycks svårare att finna, kanske på grund av den påtagliga

bristen av ett givet språk. När det saknas ord försvagas legitimiteten, även detta kan ses som

en förklaring till tystnaden, alltså att människor tystnar när de upplever att det som de känner

och erfar i naturen inte på ett givet sätt kan förklaras eller förstås. Att en språksyn och

kunskapssyn i viss utsträckning går att finna är emellertid tydligt även om dessa förmedlas

implicit och/eller genom tystnad. Kanske är det här tal om en tyst livsåskådning som kommer

till uttryck genom det levda?

2.3 Verklighetsuppfattning

Vad kan sägas om Thurfjells slutsatser kring samtidssvenskarnas verklighetsuppfattning?

Som tidigare beskrivits innefattar en verklighetsuppfattningen de frågor som rör vad tillvaron

ytterst består utav samt vad verkligheten är och vilka typer av verklighet som finns. Som vi

sett ovan har språket en tydlig koppling till verklighetsuppfattning, alltså att språket är bidrar

till hur vi formar och förstår verkligheten. Thurfjell menar emellertid även att flera av de

intervjuade beskriver att vistelserna i skogen kan innebär en känsla av att jaget upplöses och

att vardagens stress, oro och problem försvinner. Detta skulle kunna förstås som att

skogsvistelserna upplevas som mindre verkliga för de drabbade, men intressant nog vittnar de

intervjuade om det motsatta, alltså skogsvistelserna som mer verkliga än vardagslivet inne i

städerna. Skogen blir inte bara en fristad på så sätt att den tar bort de aspekter av stress och

självmedvetenhet som vardagslivet innehåller utan tillför en djupare dimension av verklighet
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i tillvaron. Flera av de intervjuade vittnar även om att dragningen till skogen till stor del

handlar skogens äkthet och Thurfjell menar att denna känsla ofta är ”kopplad till en

upplevelse av att det vanliga livet - vardagen och arbetslivet - saknar autencitet, att det är

förljuget och ytligt på ett sätt som fjärmar oss från vårt sanna väsen” (Thurfjell, 2020, s.50).

Två viktigt begrepp i Thurfjells bok är gränslandet och gränslandskänsla. Begreppens

relevans bygger på dess återkommande betydelse för bokens helhet samt för Thurfjells

slutsatser. Gränslandskänslan innebär de upplevelser som äger rum på ”gränsen mellan

kroppen, själen och landskapet, mellan vardagslivets stress och skogens tystnad, mellan oron

och lugnet, mellan det egna jaget och allting annat som lever, mellan det inre livet,

barndomens landskap och den verkliga naturen” (Thurfjell, 2020, s.54). För att finna

förståelse för detta gränsland lyfter Thurfjell in ett teoretiskt ramverk, byggt på bland annat

Émile Durkheim och Mircea Eliades tankar om verkligheten och den mänskliga tillvarons två

sfärer. Dessa sfärer är den profana sfären och den heliga sfären. Medan den profana sfären

innefattar den praktiska, sociala och materiella verkligheten syftar den heliga sfären till den

ickemateriella, bortomvärldsliga verkligheten. Människan kan därmed sägas vara en religiös

varelse som har förmågan att uppleva båda dessa sfärer, vilket är en del av människans

”psykologi och hennes sätt att uppfatta verkligheten” (Thurfjell, 2020, s. 54).

Det kan, utifrån Thurfjells resonemang och slutsatser kring samtidssvenskarnas

naturrelationer, alltså sägas att det finns en framträdande verklighetsuppfattning. En

verklighetsuppfattning som vittnar om skogen som mer verklig och autentisk än det vanliga

vardagslivet. Skogen tycks för denna grupp erbjuda en tillvaro som inte går att finna på

samma sätt på andra platser i vardagen. Det kan förstås som att det är därför flera i denna

grupp tyr sig till skogen, för att komma ut i verkligheten, eller i alla fall till en högre

verklighet än den de upplever till vardags. De lämnar den profana sfären, vardagslivet, för att

nå den heliga sfären, skogen. Detta kan alltså tolkas som att det vanliga vardagliga livet i sig

inte känns fullt verkligt då Thurfjell beskriver att flera i denna grupp inte känner sig som

ursprungsmänniskor i storstäderna och i det vardagliga livet. Detta leder vidare till nästa

analysfråga, nämligen vad som kan sägas om samtidssvenskarnas människosyn utifrån

Thurfjells slutsatser i Granskogsfolk.
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2.4 Människosyn

Vad kan sägas om Thurfjells slutsatser kring samtidssvenskarnas människosyn? Hur kommer

tankar om prestation och självförverkligande till uttryck? Människosynen fokuserar på

människan, vem hon är, vart hon kommer ifrån, hur hon kommer utvecklas, om hon har en

natur eller inte, en fri vilja eller inte samt vilka kvaliteter och egenskaper som hon besitter.

Här behandlas frågor om människan är god eller ond, självisk eller osjälvisk, plastisk eller

fixerad, en avbild av Gud eller ett slumpartat resulterat av universum (Stenmark, 2016, s.13).

I Granskogsfolk finns flera intressanta kopplingar mellan Thurfjells analyser samt slutsatser

och Stenmarks beskrivning av vad en människosyn innefattar. I sitt avsnitt Känslan av

autenticitet och kroppslighet i kapitlet Känslan av en gräns berättar en av de intervjuade om

känslan att inte riktigt känna sig hemma i samhället, att känna att livet styrs av regler och

normer, skapade av människan, som man blint förväntas lyda. Därigenom tycks

ursprungsmänniskan gå förlorad. I skogen och naturen å sin sida tycks denna känsla av

instängdhet försvinna (Thurfjell, 2020, s.50). Skogen blir här en fristad där man kan vara mer

mänsklig, eller framförallt känna sig mer mänsklig. En av de intervjuade, Malin, uttrycker sig

i termer som Thurfjell beskriver på följande sätt: “Malin ger uttryck för tanken att skogens

autencitet väcker hennes egen” (Thurfjell, 2020, s.50). Det centrala är alltså att skogen är sig

själv, och genom det blir människan i skogen också sig själv. Denna känsla av att vara sig

själv tycks ha en koppling till att känna sig mer mänsklig.

Thurfjell lyfter även in individualismens framfart i samband med att han beskriver

romantiseringen av såväl naturen som av jaget. Denna individualism anser jag vara direkt

kopplad till människosyn. Individualismen, vilken kan beskrivas som romantiseringen av

jaget, växte fram i samband med moderniteten. Individualismen resulterade, förenklat sagt, i

en känna-efter-kultur som i sin tur bidrog till att industrialiseringens konsumtionssamhälle

kunde få fart och spridning. Parallellt ökade även det materiella välståndet. Trots detta tycktes

människorna i det nya samhället inte må bra. “Den nya urbana konsumtionskulturen ledde till

rotlöshet och en känsla av mållöshet. Denna erfarenhet, kombinerad med den hårda kampen

om att lyckas, skapade en människa som kastades mellan att vara rastlös och att vara

nedstämd” (Thurfjell, 2020, s.181). I och med individualismen kunde tankar om

självförverkligande och prestationskultur få fäste i det svenska samhället och Sverige har

enligt Thurfjell än idag en hög grad av individualism i jämförelse med andra länder

(Thurfjell, 2020, s.175).
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Detta går i samklang med Katarina Westerlunds forskning som hon presenterar i sitt kapitel

Vad och vem är människa? Synen på barn i kristet och samtida tänkande i boken Att

undervisa om människosyner och gudsuppfattningar. I Westerlunds kapitel ligger fokus på

barn och unga och hur synen på denna grupp förändrats från antiken till idag. Där framhåller

hon hur prestationskulturen krupit sig ner i allt lägre åldrar och hur gränsen mellan barn och

vuxna med tiden allt mer suddats ut (Westerlund, 2016, s.107). Den prestationskultur som

hon syftar till gäller den om att människan bedöms efter prestation men även den om idealet

av självförverkligande som vuxit fram i samband med den allt större frihet som finns i dagens

samhälle. En av Westerlunds slutsatser är att “när vi är fria att skapa oss själva, vår kropp,

vårt utseende och vår identitet kommer också misslyckanden att falla tillbaka på oss själva.

[...] Det finns således skäl att granska det svenska samhällets höga värderingar och förståelse

av frihet och självförverkligande eftersom det riskerar skapa en tilltro till mer radikal frihet än

vad som är möjlig” (Westerlund, 2016, s.112). Att bära tyngden av självförverkligande

beskriver Westerlund som en tung börda som för många människor kan vara svår att hantera.

För den grupp människor som Thurfjell skriver om tycks skogen och naturen bli en fristad

från detta. Skogen har inga förväntningar på självförverkligande eller prestation, utan istället

får människan upplösas i ett större sammanhang samtidigt som hon kommer i kontakt med

sitt eget autentiska jag.

Som tidigare nämnts erbjuder skogen för många människor en äkthet som lockar fram den

egna autenciteten. Denna autencitet menar Thurfjell även har en kroppslig aspekt, nämligen

att människor i skogen känner att de blir sin kropp. “En del av upplevelsen av att bli sin

kropp tycks ligga i att de sociala förväntningar som i vardagen ständigt gör en människa

medveten om sitt yttre, blir mindre påtagliga i skogen” (Thurfjell, 2020, s.51). Detta relaterar

inte bara till ovanstående tankar om självförverkligande och prestation, utan även till tanken

och känslan av att komma i kontakt med och bli sin ursprungsmänniska.

Som framgått i avsnittet Vad kan sägas om Thurfjells slutsatser kring samtidssvenskarnas

verklighetsuppfattning? finns det en utbredd tanke om en ursprungsmänniska och att komma

närmare denna genom vistelserna i naturen. Tanken om ursprungsmänniskan säger något om

förståelsen av den “vanliga”, vardagliga människan i dagens samhälle. Alltså att den

vardagliga människan, så som man upplever sig själv, inte känns fullt verklig och äkta. Mina

tolkningar av denna människosyn är att människan här hör hemma i skogen, i det större
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kretsloppet, men att hon genom det mänskligt konstruerade samhället avskärmas från sin

sanna natur. Thurfjell beskriver denna samhörighet med att skogen berättar “genom sitt

myller av liv, om en verklighet där varelser hänger samman och den inbjuder därmed till en

livsupplevelse där man själv inte är ensam utan sammanlänkad med ett större sammanhang”

(Thurfjell, 2020, s.40). Denna koppling och känsla av samhörighet till naturen som

återkommande tas upp i Thurfjells Granskogsfolk går i linje med Stenmarks tankar om hur

natursynen och människosynen förändrats med tiden: “Många kristna i väst har inte övergett

sin kristna tro men har under de senaste 40-50 åren övergett en antropocentrisk natursyn där

enbart människan antas ha egenvärde, till förmån för icke-antropocentrisk natursyn där också

andra levande varelser antas ha ett egenvärde” (Stenmark, 2020, s.43). Denna samhörighet

tolkar jag som ett uttryck för att människan inte bör ses som översittare, mer värd eller

härskare över naturen. Utan som en del utav den och som i sitt sanna väsen lever i harmoni

med skogen, naturen och dess liv - där hon blir sin kropp och sin ursprungsmänniska. När

man vänder sig bort från det mänskligt konstruerade samhällets normer, regler,

självförverkligande ideal och prestationskultur blir man sitt autentiska jag samtidigt som man

blir del av det större sammanhanget.

Sammantaget kan sägas att en människosyn här framträder tydligt, att det finns en utpräglad

prestationskultur i vårt samhälle som skogen, genom sin autenticitet, tycks befria människor

från. Att den moderna människan i skogen känner känslan av att vara del av ett större

sammanhang, ett större kretslopp, där hon inte behöver prestera eller vara någon annan än

den hon verkligen är. Samtidigt tycks människan även uppleva att hon blir sin kropp och

kommer i kontakt med sitt autentiska jag på ett djupare plan. Detta kan utifrån ett

människosynsperspektiv förstås som att människan formas och påverkas av det samhälle hon

lever i, alltså att hon är plastisk, men det antyder även något om att hon har en förmåga att

bryta sig fri från de ramar hon formas i. Alltså att hon kan känna, tänka och uppleva utanför

dessa ramar, i alla fall i en viss utsträckning.

2.5 Livsåskådningars olika uttryck

Vad kan sägas om artikulerad och levd livsåskådning, samt reflekterad och oreflekterad

livsåskådning utifrån Thurfjells Granskogsfolk? Som tidigare presenterats i teoriavsnittet gör

Stenmark skillnad mellan artikulerad och levd livsåskådning. Den uttryckta eller artikulerade

livsåskådningen beskrivs som “den som verbalt eller skriftligt förmedlas genom språket”
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(Stenmark, 2021, s.55) och den utövade, eller levda livsåskådningen, beskrivs som “den som

uttrycks genom människors handlingar och beteenden” (Stenmark, 2021, s.55). En människas

livsåskådning kan antingen bara vara levd, eller både levd och artikulerad. Som tidigare i

analysen har kunnat konstateras finns det inget givet språk, inga ord eller begrepp som helt

kan beskriva de upplevelser som Granskogsfolk berättar om. Detta resulterar i en tystnad. Det

finns inte heller några urkunder, texter eller ledare som förespråkar, beskriver eller undervisar

om denna form av naturrelationer eller naturupplevelser. Därmed kan sägas att om

Granskogsfolk ger uttryck för en livsåskådning är denna inte artikulerad. Däremot är det

tydligt att de människor som Thurfjell skriver om lever och anpassar sina liv (i högre eller

lägre utsträckning) efter naturen. De ger tid åt skogsvandringar, de låter skogen bli del av

deras vardag, av deras närmande med livet och sig själva, de låter skogen vara en

betydelsefull plats i deras liv. Detta visar alltså ett tydligt handlande, konkreta beteenden som

samspelar väl med definitionen av en levd livsåskådning; alltså vad människor faktiskt gör.

Stenmark gör även skillnad mellan reflekterade och orefklekterade livsåskådningar. Denna

åtskillnad beskriver de livsåskådningar som är “intellektuellt genomarbetade och systematiskt

organiserade och de som saknar en intellektuell bearbetning och reflektion över hur de olika

delarna eller aspekterna av livsåskådningen hänger samman” (Stenmark, 2021, s.56). En

livsåskådning kan inte vara reflekterad och oreflekterad på samma gång. På samma sätt som

gällande avsaknaden av artikulering tycks det återkommande temat vara att den grupp som

Granskogsfolk beskriver sällan reflekterar över varför de tyr sig till skogen samt varför

skogen är en så betydelsefull plats i deras liv. Naturens roll tycks vara något som de sällan

reflekterar djupare kring, trots att Thurfjell beskriver skogen som denna grupps givna plats

för existentiell reflektion. Stenmark menar att det inte är ovanligt att livsåskådningen snarare

fungerar som en horisont där livsåskådningsfrågor och djupare reflektion inte riktigt kommer

upp till ytan, men som trots detta skapar en förståelse för individen om dennes tillvaro och liv

(Stenmark, 2016, s.11).  Jag tolkar därmed att den grupp som Thurfjell beskriver i

Granskogsfolk har just denna relation till sin livsåskådning, att den finns där som en horisont

men reflekteras sällan över på ett djupare plan. Detta leder oss in på ett annat begrepp som

presenteras i det teoretiska ramverket, nämligen Livsåskådningsberättigande. Denna form av

berättigande rör frågor om “hur vi rättfärdigar eller motiverar vårt val av en viss

livsåskådning” (Stenmark, 2021, s.43) vilket det tycks som att denna grupp inte reflekterat

över. En anledning till varför denna typ av (eventuell) livsåskådning inte alltid är reflekterad
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skulle kunna bero på att den inte talas om eller har definierats vilket skulle kunna resultera i

att de berörda inte upplever att de har legitimitet för sina upplevelser och naturrelationer.

Det bör även tilläggas att det framgår olika relationer till skogen bland det svenska folket i

Thurfjells Granskogsfolk. Det finns till exempel en social aspekt inkluderad där skogen är en

plats för gemenskap och sociala aktiviteter. Här framgår inte lika tydligt att en existentiell

dimension skulle kunna vara inkluderad, utan skogen beskrivs snarare som en plats för fritid

tillsammans med nära och kära. Vad som emellertid är intressant är synen/viljan att dela med

sig av denna typ av socialt umgänge och aktiviteter i skogen, till skillnad från, vad vi tidigare

kunnat se, att aktivt tala om sina existentiella upplevelser, känslor och relation i och till

naturen. Thurfjell skriver nämligen att det inte är helt sällan de sociala skogsvistelserna

dokumenteras i form av foton, och att dessa sedan publiceras på sociala medier. “Man åker

till en naturskön plats, umgås och tar en bild på sig själv och sin familj i den vackra

omgivningen som sedan delas via sociala medier” (Thurfjell, 2020, s.19). Detta kan förstås

som att det är de existentiella upplevelserna, den existentiella dimensionen av

skogsvistelserna som är svår att vidarebefordra snarare än själva skogen och naturen i sig.

Alltså att det är vad skogen gör med människor som är det privata, personliga och

känslomässiga. Att publicera en bild på sociala medier från den älskade svenska skogen som

man avslappnat avnjuter i sällskap med sina nära, har inte denna laddning. Istället kan detta

ses som tidsenligt och eftersträvansvärt. Enligt Westerlunds påverkar sociala medier

människan gällande ”hur vi uppfattar oss själva och varandra” (Westerlund, 2016, s.95). Här

blir skogs vistelsen något man gärna visar upp.

2.6 Religiös, sekulär eller både och/varken eller?

Om Thurfjells bok Granskogsfolk faktiskt representerar en livsåskådning, kan denna i så fall

sägas vara religiös, sekulär eller både och/varken eller? Som vi sett i uppsatsens Inledning

samt Forskningsläge kategoriseras vanligen livsåskådningar som antingen religiösa eller

sekulära, utan att utrymme ges till livsåskådningar däremellan alternativt till de som är både

och/varken eller. Vad kan då sägas om detta utifrån Thurfjells Granskogsfolk? Thurfjell själv

ställer sig faktisk denna fråga redan i första kapitlet: ”Men är det då rimligt att kalla

svenskarnas naturkärlek för religion? Svaret på den frågan beror förstås på vad man lägger i

detta. Här finns inget givet svar. Religion är, precis som naturen, ett begrepp vars betydelse

formats av dess historia och vars exakta betydelsen kan variera stort” (Thurfjell, 2020, s.23).
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Thurfjell själv väljer att kalla de upplevelser som kommer i uttryck för ”existentiella” istället

för ”religiösa” (Thurfjell, 2020, s.23) men noterbart blir att han inte stänger dörren för en

religiös dimension eller benämning.

Thurfjell menar även att såväl livsåskådningar och religion som tro och existentiella frågor

får utrymme i boken (Thurfjell, 2020, s.23). Ett exempel, där Thurfjell ger plats åt gudomliga

krafter, är när han presenterar Rudolph Ottos beskrivning av den religiösa upplevelsen, där

Otto tar till det latinska ordet Numen: ”Mötet med det numinösa, menade han [Otto], manar

människor till ödmjukhet inför det storslagna och totalt annorlunda som hon ställs inför”

(Thurfjell, 2020, s.205). Kan det vara så att människor instängda i städerna, dess normer och

förväntningar upplever de det numinösa i naturen, alltså att naturen blir det storslagna,

eftersom den inte finns i deras vanliga vardagliga liv. Det tycks utifrån Thurfjells studier som

att de människor som bor i skogen vanligen har en helt annan inställning och syn på skogen

än de som bor i städerna. När religionen får en stämpel av att inte riktigt tillhöra den moderna

tiden, som något förgånget och gammalmodigt, då gör det att människor behöver finna de

storslagna på andra platser, i detta fall naturen. ”Det numinösa som möter människan är något

bortom hennes föreställningsförmåga. De kan inte tänkas fram eller begripas av förnuftet utan

bara erfaras genom enstaka skälvande möten” (Thurfjell, 2020, s.205).

Precis som Thurfjell är inne på beror det på hur man definierar religion huruvida en

livsåskådning, upplevelse eller ett beteende kan beskrivas som religiös eller inte. Ett exempel

på detta är om man jämför naturupplevelserna och naturpromenaderna med pilgrimsfärder.

Thurfjell beskriver pilgrimsfärder på följande sätt: ”I många kulturer har pilgrimsvandringar

en särskild roll i det religiösa livet. Om dessa utförs med fördjupad självreflektion som syfte

[...] ger de människor möjlighet att med sina kroppar manifestera det som sker, eller är tänkt

att ske, i själen. Det inre livets växlingar kan därmed upplevas och processas på ett konkret

och handgripligt sätt” (Thurfjell, 2020, s.33). Detta kan förstås som att en skogspromenad

skulle kunna beskrivas som religiös om den innefattar ovanstående syfte, men den skulle

likväl kunna ses ett träningspass eller en vardagssyssla om syftet saknas.

Thurfjell definierar alltså inte uttryckligen skogsupplevelserna eller naturrelationerna som

religiösa (även om den fråga han ställer sig är: hur naturen blev svenskarnas religion?).

Stenmark presenterar emellertid en möjlig definition på vad som gör en tro till just religiös

och som i detta sammanhang är relevant. “Det är inte helt enkelt att säga vad som gör en tro
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till en religiös tro [...] Men ett svar skulle vara att när det gäller gudstro eller teism blir den

först ett uttryck för en religiös tro när den är sammankopplad med vissa religiösa attityder

som tillbedjan, tillit eller kärlek till Gud” (Stenmark, 2020, s.45). Dessa religiösa attityder går

inte att finna i Granskogsfolk, vilket skulle kunna innebära att Granskogsfolk inte ger uttryck

för en religiös tro i form av gudstro.

Därmed skulle ett alternativt förhållningssätt vara att Granskogsfolk ger uttryck för religiösa

upplevelser, men inte en religiös tro. Däremot kan man fråga sig om det verkligen är

nödvändigt att definiera olika upplevelser och livsåskådningar som antingen religiösa,

sekulära, både och/varken eller? Kanske är det ibland, likt Thurfjell gör, mer relevant att låta

upplevelsen i sig stå i fokus istället för att kategorisera in den i ett särskilt fack? Därmed

tycker jag att Thurfjell gör en tydlig markering i att använda begreppet existentiell snarare än

religiös gällande de upplevelser som i beskrivs i boken. På så sätt får upplevelserna stanna

kvar i rampljuset.

Svaret på frågan: Om Thurfjells bok Granskogsfolk faktiskt representerar en livsåskådning,

kan denna i så fall sägas vara religiös, sekulär eller varken eller/både och? kan inte helt

bestämt besvaras. Det går att se tecken på att upplevelserna i sig skulle kunna benämnas som

religiösa men att tron i sig inte kan benämnas på samma sätt. Ytterligare en aspekt är att

bortse från denna form av kategorisering. Utifrån Stenmarks definition av en livsåskådning

(som finns presenterad i teoriavsnittet) går det trots allt inte att finns några antydningar till att

det är nödvändigt att kategorisera livsåskådningar som religiösa, sekulära, både och/varken

eller.

3. Slutsatser
Vad kan då sägas gällande frågeställningen: I vilken utsträckning och i vilka specifika

avseenden ger Thurfjells Granskogsfolk uttryck för en livsåskådning?.

För det första går att finna flera av Stenmarks livsåskådningskomponenter i de slutsatser som

Thurfjells i sin bok presenterar. Det går, som visats i analysen, att finna en natursyn,

språksyn, kunskapssyn, verklighetsuppfattning samt en människosyn. Vissa av dessa

komponenter kommer till uttryck mer explicit i boken, medan andra snarare implicit ger
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uttryck för en livsåskådning. I denna uppsats har dessa 5 komponenter (med undantag av

språk- och kunskapssyn som slagits samman) presenterats i separerade avsnitt. Dessa är

emellertid betydligt mer sammanvävda än vad som framgår i denna uppsats. Språksynen går

exempelvis hand i hand med med verklighetsuppfattningen som är direkt kopplad till den

människosyn och natursyn som förmedlas. Uppsatsen undersöker emellertid inte om en

historiesyn, Gudsuppfattning, etik och moral eller samhällssyn går att finna i Granskogsfolk.

Därmed går det inte utifrån denna uppsats att säga om Granskogsfolk ger uttryck för en

livsåskådning gällande samtliga komponenter utan endast att den i vissa avseenden gör det.

För det andra bygger denna uppsats på Stenmarks definition av en livsåskådning, i vilken

flera olika aspekter kan noteras. Stenmarks definition följer:

“En livsåskådning utgörs av de attityder, föreställningar och värderingar vi

har - medvetet eller omedvetet - vilka är av stor betydelse (a) för vår

grundläggande förståelse av oss själva och av tillvaron i stort (vår

livstolkning), (b) för hur vi handlar och lever våra liv vår (livsinriktning)

och (c) för vad vi kan säga, veta och rationellt tro om dessa ting (vår språk-

och kunskapssyn)” (Stenmark, 2016, s.12).

(a) I Thurfjells text framkommer det tydligt att det finns en förståelse av människan och livet

(även om denna, som framkommer i analysen, inte alltid är reflekterad). Människan är i

vardagen inte fullt sig själv, hon kan däremot genom skogsvistelserna och skogens äkthet nå

en högre autencitet och en inre ro. Skogen känns som mer verklig, och skogen och naturen

anses ha ett eget värde. (b) Den grupp, som Thurfjell beskriver i Granskogsfolk, tyr sig aktivt

till skogen och de låter skogen vara del av deras liv på grund av bland annat den relation de

upplever sig ha till naturen. Denna grupp säger sig även aktivt försöka handla i förmån för

skogen och naturens välmående (även om Thurfjell menar att detta handlande bygger på en

viss dubbelmoral). (c) Gällande kunskapssynen i Granskogsfolk finner vi att det inte är

ovanligt inom denna grupp att, exempelvis, ta till ett naturvetenskapligt språkbruk när andra

ord saknas. Detta förstås som att det även är denna kunskapssyn vissa av dessa individer

besitter. Utifrån en språksyn framgår det inte vad den studerade gruppen själva tänker kring

sin språksyn, däremot har Thurfjell flera intressanta teorier gällande detta. Det finns en tydlig

koppling mellan Thurfjells analys av språket (samt tystnaden) och hur dessa kopplas samman

med de naturupplevelser som Granskogsfolk behandlar. Vad som är anmärkningsvärt gällande
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språksynen är avsaknaden av ett givet språk för att fullt ut kunna beskriva de upplevelser och

känslor som upplevs. De slutsatser som kan dras i och med denna avsaknad av språk är:

● Att legitimiteten för upplevelserna och känslorna försvagas för de berörda.

● Att det blir svårt för de som har dessa upplevelser och känslor att sätta ord på dem när

det saknas ett språk som är representativt för dessa.

● Att Granskogsfolk inte ger uttryck för en artikulerad livsåskådning.

För det tredje beskriver analysen flera uttryck för levd livsåskådning trots dess avsaknad av

uttryck för en artikulerad sådan. Genom att se till de handlingar och beteenden som Thurfjell

skriver om drar jag slutsatsen att Granskogsfolk i en stor utsträckning och i flera avseenden

ger uttryck för en levd livsåskådning. Detta eftersom att människor, som redan kunnat

konstateras, faktiskt väljer att ge tid av sina liv till skogen. Deras handlingar visar tydligt att

skogen för dem är avgörande, att det är en plats där de kommer i kontakt med sig själva, med

ett större sammanhang, med den existentiella djupdimensionen av livet och att skogen

därigenom blir en betydelsefull fristad från det övriga livets stress, prestation och

självförverkligande. Den levda livsåskådning handlar om vad människor gör, oavsett vad de

säger, och det blir i Granskogsfolk tydligt att samtidsvenskarnas handlingar i detta fall är mer

talande än själva språket.

För det fjärde finns det vissa delar i Granskogsfolk som ger uttryck för att Thurfjell själv

eventuellt ser de naturrelationer som boken handlar om som en livsåskådning. Sverige

beskrivs inte sällan som ett av världens mest sekulariserade länder. I dessa studier menar

Thurfjell att fokus ofta är på vad “den svenska majoritetsbefolkningen i stor utsträckning

saknar, nämligen en uttalad religiös övertygelse och religionstillhörighet” (Thurfjell, 2020,

s.23). Thurfjell menar att hans fokus istället ligger på det som svenskarna faktiskt har snarare

än det som de inte har, “nämligen en i tystnad höljd djuprelation till naturen” (Thurfjell,

2020, s.23). En livsåskådning behöver inte vara reflekterad, snarare kan den enligt Stenmark

för många fungera som en horisont “som ofta inte ens uppmärksammas av dem själva, men

med vars hjälp de ändå förstår tillvaron och styr sitt handlande” (Stenmark, 2016, s.11). Här

skulle horisonten kunna utgöras av denna tysta, känslomässiga och betydelsefulla

naturrelation som beskrivs i Granskogsfolk. Det är genom det aktiva valet att ty sig till

skogen, om än oreflekterat, denna grupp möter verkligheten, möter sitt sanna jag, möter

skogens liv och det större sammanhanget.
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Sammantaget går det inte att säga om Thurfjells Granskogsfolk ger uttryck för en fullbordad

livsåskådning. Däremot kan konstateras att flera av Stenmarks livsåskådningskomponenter

går att finna samt att Stenmarks definition av en livsåskådning stämmer väl överens med flera

av Thurfjells slutsatser. Genom att se till Thurfjells slutsatser och förståelse av den

undersökta gruppens handlingar och beteenden kan dessutom konstateras att det finns goda

skäl till att se dessa som uttryck för en levd livsåskådning, även om denna framförallt

kommer i uttryck i tystnad. Slutsatsen blir därmed att Granskogsfolk i viss utsträckning och i

vissa avseenden ger uttryck för en livsåskådning,

3.1 Didaktiska konsekvenser

Denna uppsats har även ett didaktiskt perspektiv. I religionsundervisningen i svenska skolan

idag finns, som tidigare beskrivits i inledningen, ett stort fokus på religion, men även på

livsåskådning. Vilka religioner det är som förväntas behandlas i undervisningen är tydligt,

men det finns inte en lika tydlig beskrivning av vilka livsåskådning som förväntas behandlas.

Om religionsundervisningen i skolan ska vara representativ för det samhälle vi lever i bör

undervisningen inkludera den mångfald av livsåskådningar som florerar i dagens samhälle.

Det finns en relativt tydlig uppdelningen mellan å ena sidan religiösa livsåskådningar och å

andra sidan sekulära livsåskådningar i såväl kurs- och läroplaner som i religions- och

livsåskådnings forskningen. Detta gör att utrymmet för livsåskådningar däremellan inte får

något utrymme. Som vi kan se i analysen är det svårt att säga huruvida de naturrelationer och

naturupplevelser som Granskogsfolk behandlar är religiösa eller sekulära, istället är det mer

rimligt att förmoda att de antingen är både och, eller varken eller. Därmed kan det som lärare

vara svårt att veta var dessa skall placeras i religionsundervisningen.

Däremot betyder det inte att de inte är relevanta. Sverige beskrivs vanligen som ett

sekulariserat land, samtidigt som stora delar av den svenska befolkningen säger sig tro på

något. Detta något kan inte alltid beskrivas i konkreta termer, det kan inte heller med

enkelhet kategoriseras som antingen religiöst eller sekulärt. Detta menar jag säger oss något

om att det religiösa klimatet i Sveriges inte är lättkategoriserat utan komplext. Detta medför

att undervisningen också bör förmedla denna komplexitet. Att därmed undervisa om de

djupupplevelser och naturrelationer som beskrivs i Granskogsfolk tror jag hade vidgat

religionsundervisningen och frigjort den från kategoriseringar och uppdelningar av
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livsåskådningar som enbart religiösa alternativt sekulära. Därigenom hade förhoppningsvis

fler elever kunnat finna större förståelse för religionens och livsåskådningens roll för såväl

dem själva och andra människor som samhället i stort.

Dessutom är det givet att Granskogsfolk säger något om vår samtid. Statistiskt kan vi se en

ökning (om än långsam) av skogsbesök under 2000-talet. Enligt Nils Uddenbergs studie om

varför människor i Sverige söker sig till naturen uppgav 94% att de “längtade efter känslan

att känna sig avspänd och harmonisk” (Thurfjell, 2020, s.20). Efter det var det intresset för

skogen samt de sysslor skogen erbjuder som lockade, tätt följt av vad Thurfjell beskriver som

den existentiella dimensionen. 72% menade nämligen att de vill “komma i kontakt med

tillvarons sammanhang…“ (Thurfjell, 2020, s.20). Det fenomen som Thurfjell beskriver är

därmed mer vanligt än vad man kanske tror.  Religionskunskapen syftar att ”…ge eleverna

möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald”

(Skolverket, 2011). Jag menar att det finns mycket som talar för att Thurfjells Granskogsfolk

i en stor utsträckning ger uttryck för en levd livsåskådning som många svenskar tillhör. För

att undervisningen ska kunna sägas vara representativ för det svenska samhället och för att

visa på den mångfald av religioner och livsåskådningar som florerar i vårt samhälle bör även

denna inkluderas i religionsundervisningen i skolan. Det tror jag även skulle innebära att fler

elever skulle känna sig inkluderade i undervisningen och dess innehåll.

Dessutom finns i kurs- och läroplaner i religionskunskap för högstadiet och gymnasiet ett

starkt fokus på artikulerad religion och livsåskådningar. Utifrån Anderssons uppsats "Det

finns ingen värld att leva i där du inte bor": Levd religions möjligheter och utmaningar i

religionskunskapsundervisningen från 2019 visar hon att den levda religionen ofta hamnar i

skymundan medan traditionell kunskap prioriteras. En utav denna uppsats slutsatser är att

Thurfjells Granskogsfolk i stor utsträckning ger uttryck för en levd livsåskådning. Genom att

i högre grad väva in levd religion och levd livsåskådning tror jag att undervisningen skulle få

ett större djup och för allt fler elever kännas begriplig och relevant.

4 Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka levd livsåskådning i förhållande till den allt

vanligare relationen till naturen som många samtidssvenskar säger sig ha. I sin bok
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Granskogsfolk beskriver David Thurfjell hur och varför naturen blivit svenskarnas religion.

Boken innehåller bland annat historiska, samhälleliga, psykologiska och språkliga perspektiv.

Den grupp som Thurfjell skriver om upplever att de har en förbindelse till naturen, att de i

den autentiska skogen kan vara sig själva samtidigt som de blir del av ett större sammanhang.

Trots att detta handlar om en relativt stor andel av det svenska folket inkluderas de

naturrelationer som Thurfjell beskriver inte i skolans religionsundervisning. Inte heller levd

livsåskådning har något givet utrymme. Detta utgör ett potentiellt problem eftersom att

religionsundervisningen syftar att ge kunskap om och förståelse för den mångfald av

religioner och livsåskådningar som florerar i vårt samhälle. Därmed blir uppsatsens

frågeställning: I vilken utsträckning och i vilka specifika avseenden ger Thurfjells

Granskogsfolk uttryck för en livsåskådning? även relevant ur ett didaktiskt perspektiv.

Uppsatsens analysmaterial är Granskogsfolk. Det teoretiska ramverket, som är nödvändigt för

att kunna genomföra analysen samt för att kunna besvara frågeställningen, bygger på

Stenmarks, Zackariasson och Johannessons bok Förnuft och religion från 2021, samt på

Stenmarks kapitel Livsåskådning, människosyn och gudsuppfattning - några centrala

analyskategorier, i boken Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar från 2016.

Detta ramverk fokuserar på vad en livsåskådning är, hur den kan definieras, vilka byggstenar

den är uppbyggd utav samt vad en levd livsåskådning innebär. Analysen är utformad efter de

6 analysfrågor som presenteras i metodkapitlet där var och en av analysfrågorna presenteras i

varsitt analysavsnitt.

Det går sammantaget inte att säga om Thurfjells Granskogsfolk, ger uttryck för en fullbordad

livsåskådning eller inte. Vad som däremot går att säga är att den inkluderar flera av de

komponenter som Stenmark menar att en livsåskådning är uppbyggd utav samt att den på

flera plan stämmer överens med Stenmarks definition av en livsåskådning. Genom att se till

Thurfjells slutsatser och förståelse av den undersökta gruppens handlingar och beteenden kan

dessutom konstateras att det finns goda skäl till att se dessa som uttryck för en levd

livsåskådning, även om denna framförallt kommer i uttryck i tystnad. Slutsatsen blir därmed

att Granskogsfolk i viss utsträckning och i vissa avseenden ger uttryck för en livsåskådning,

men att det behövs mer forskning inom området. Därmed kan sägas att det finns goda skäl att

inkludera såväl levd livsåskådning i skolundervisningen som de naturrelationer som beskrivs

i Granskogsfolk. Detta för att undervisningen skall bli mer representativ för det svenska
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samhället, men även visa på den mångfald av religion och livsåskådning som florerar i vår

samtid.

4.1 Begränsningar och osäkerheter som återstår:

Det finns flera begränsningar och  osäkerheter som bör redovisas. Bland annat finns det en

osäkerhet i vad livsåskådningsbegreppet faktiskt innebär. Det är ett svårdefinierat begrepp

med stor bredd och ett stort antal skilda tolkning och definitioner. Därmed har denna uppsats

endast utgått från Mikael Stenmarks definition och argumentationer gällande vad en

livsåskådning är samt innehåller. Uppsatsen utgår dels från hans medverkan i boken Att

undervisa om människosyner och gudsuppfattningar från 2016, samt från Religion och

förnuft - filosofiska undersökningar, från 2021. Därmed aktualiseras frågan: Hade resultatet

blivit ett annat om uppsatsen utgick från en annan definition?

Dessutom innebär livsåskådningsbegreppets bredd att begränsningar varit nödvändiga.

Utifrån denna uppsats avgränsningar kan analysen sägas vara konsekvent genomförd, men

om man flyttar gränserna eller inkluderar än fler perspektiv finns det betydligt mer att

utforska. Bland annat presenteras det i teoriavsnittet 9 stycken komponenter som Stenmark

menar att en fullbordad livsåskådning innehåller, i denna uppsats har emellertid endast 5 av

dessa undersökts. Dessutom finns med stor sannolikhet mer material i Granskogsfolk som

hade kunnat användas i analysen gällande dessa 5 undersökta komponenter.

Ytterligare en osäkerhet bygger på det faktum att denna uppsats till stor del bygger på

tolkningar. Tolkningar av Stenmarks definitioner och Thurfjells Granskogsfolk. Alltså är det

inte uteslutet att jag missuppfattat eller tolkat dessa texter på ett annorlunda sätt än dess

ursprungliga syfte. Det är även möjligt att om någon annan hade gjort samma undersökning

skulle resultatet och tolkningarna blivit annorlunda. Trots ett strikt objektivt angreppssätt

finns risk att jag oavsiktligt påverkas av min livsåskådning, min historia och min omgivning i

min tolkning, vilket kan ge spår i såväl resultatet som analysen. Det finns även en risk att jag

påverkar resultat genom att redan från start haft en vision eller en idé om att Granskogsfolk

kommer ge uttryck för en livsåskådning. Detta beror på att uppsatsidéen från början haft ett

livsåskådningsfokus som utgångspunkt och att jag i undersökningen aktivt sökt efter

livsåskådningskomponenter i texten. Därmed har sökandet inte inkluderat att söka finna bevis
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eller komponenter som pekar i motsatt riktning, alltså att Thurfjells Granskogsfolk inte ger

uttryck för livsåskådning.

4.2 Framtida forskning:

Framtida forskning inom området är nödvändigt. Som Thurfjell presenterat är det en stor

andel av det svenska folket som faktiskt säger sig tillhöra denna grupp som upplever skogens

existentiella dimension. Att exempelvis undersöka hur samhällssyn, historiesyn,

Gudsuppfattning, etik och moral kommer till uttryck samt hur andra livsåskådnings

definitioner kan appliceras på detta område. Därigenom hade ett tydligare svar kunnat ges på

frågan: I vilken utsträckning och i vilka specifika avseenden ger Thurfjells Granskogsfolk

uttryck för en livsåskådning? Mer didaktisk forskning gällande om och hur levd

livsåskådning, livsåskådningar i mellanlandet, samt samtidssvenskarnas naturrelationer

inkluderas i religionsundervisningen i svenska skolan är också av relevans. Ytterligare en

ingångsvinkel för framtida forskning är att undersöka om Granskogsfolket skulle kunna sägas

tillhöra den semisekulära grupp som af Burén beskriver. Denna uppsats har endast kunna

beröra en bråkdel av Granskogsfolks innehåll. Thurfjells bok innehåller en mängd intressanta

analyser, argumentationer och slutsatser som inte kunnat inkluderas i denna uppsats. Detta

innebär att det finns mycket kvar att utforska och undersöka, men med denna uppsats har jag

tagit ett viktigt första steg som förhoppningsvis leder till fler undersökningar inom ämnet.
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