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Abstract 
 
The purpose of this study is to investigate whether the new Swedish 

curriculum, GY11 brought with it changes to how non-religious world-views are 
presented in five different books in religious education, RE. The method used to 
analyze the material was a qualitative content analysis as well as counting the 
pages that dealt with secular world-views. This was later analyzed using 
philosopher Charles Taylors description and theory on secularization. This was 
used to identify secular processes as well as to define wether the books definition 
and description of secular world-views using Taylors concept of ”exclusive 
humanism”. 

The research questions are: 
 
• What are the authors writing about when describing the secular world-

views? 
• What differences and similarities are there between the different editions 

prior and after the implementation of the new curriculum, GY11? 
• Are the secular world-views presented in a way that is compatible with 

Taylors concept of ”exclusive humanism”? 
 
The results that are being presented are, first of all that the change between 

the different editions are not big. Nor are secular world-views given much space 
in the books to begin with. On a quantitative level the amount of pages given to 
secular world-views is actually decreasing with the new curriculum.  

Different non-religious world-views are presented in different ways, for 
instance humanism is often as a movement with a certain focus on the Swedish 
secular humanism organization, Humanisterna. This can be contrasted to 
existentialism which is potrayed almost entirely as a result of certain individuals 
and their ideas.  

When it comes to Taylors concept of exclusive humanism this study shows 
that this corresponds with the defentions of non-religoius world-views in some of 
the cases. Two of the books are not defining non-religious world-views in a way 
that is coherent with Taylors term exclusive humanism.   
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1. Inledning 
 
Sekulariseringsfrågan är en av de mest omdebatterade frågorna inom 

religionssociologin, dels för att svaret inte är helt enkelt och för att samhället som 
ändå studeras är så komplex. Frågan går tillbaka ända till både Karl Marx och 
Max Weber för vilka de viktigaste komponenterna av sekulariseringen varit: 
strukturell differentiering, privatisering av religion och att religiös tro och 
religiösa institutioner fått en minskad roll i samhället (Asad, 2003, s. 180). Denna 
tes har efter det stått sig i och med att den varit ganska outmanad under större 
delen av 1900-talet. Det är egentligen under de sista 20 åren som 
sekulariseringstesen kommit att utmanas, nyanseras och ifrågasättas, inte minst av 
forskare såsom Eisenstadt, Casanova, Beyer & Asad. 

Sverige är unikt på så vis att det är ett land som tillsammans med resten av 
Skandinavien anses vara ett av de tydligaste sekulära exemplen. En stor del av 
svenskarna ser sig inte som särskilt troende, siffrorna som anges i forskningen 
pendlar mellan 46 % upp till 82 % som inte säger sig tro på en gud, samtidigt som 
bara 17 % anser sig vara ateister. Siffrornas variation vittnar om svårigheterna i att 
mäta ateism, på samma sätt som att religiositet är svårt att mäta (Zuckerman, 
2007, s. 49). Detta samtidigt som Svenska Kyrkan tappat både medlemsantal och 
antalet konfirmander gått från omkring 80,000 år 1970 till omkring 30,000 år 
2013 (Svenska kyrkan, 2013, s. 2). Procentenheten över hur många som går i 
kyrkan är under 10 % vilket har fått forskarna att tala om en ”avkyrkifiering”. 
Även om i det avseendet står exempelvis USA som kontrast, där samma trender 
inte alls återfinns (Nynäs, Lassander & Utriainen, 2012, s. 34). Istället tycks den 
religiositeten som finns fragmenterats ner i mindre enheter, något som 
komplicerar bilden eftersom detta skapar en ökad religiös pluralism och 
tillsammans med andra faktorer såsom globalisering och invandring gör det 
religiösa landskapet svåröverblickat (Nynäs et. al, 2012, s. 42-43).  

Det finns fog för att tala om att sekulariseringstesen i bemärkelsen att 
religionen helt skulle försvinna varit fel och att det finns fog att tro att religion 
som företeelse håller på att få en ökad roll, i alla fall om man ska tro Casanova 
såväl som Habermas, båda har nämligen talat om termen post-secular istället för 
sekularisering i ett försök att kunna beskriva det nya religiösa landskapet vi nu ser 
(Bangstad, 2012, s.78-79; Nynäs et. al, 2012, s.27f). En fråga som går att ställa är 
hur detta påverkar det religiösa landskapet både i Europa såväl som i Sverige i 
takt med att majoritetskyrkan fått en minskad roll och med ett allt mer pluralistiskt 
samhälle. Globaliseringen har också, vilket Grace Davie (2007) noterar, en 
påskyndande effekt på pluralism utöver emigration och immigration eftersom 
tankar och idéer nu kan röra sig mellan kontinenter obehindrat av nationella 
gränser tack vare internet (Davie, 2007, s. 57).  

Europa som haft en stark tradition av nationalstater och en religiös 
homogenitet på så vis att den kristna kyrkan haft en stark maktposition och man 
kan tala om en stark majoritetskyrka. Sedan har den givetvis kunnat vara av 
varierad inriktning beroende på var i Europa man befinner sig. Detta har kommit 
att förändras och i synnerhet i en svensk kontext där immigration tillsammans 
med en genomgående sekularisering omformat det religiösa landskapet 
(Andersson & Sander, 2009, s. 27f). I sammanhanget är det intressant att ställa 
frågan hur nya religiösa minoriteter påverkar religiösa majoriteter. Davie (2007) 
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menar att samhällen som tidigare haft en religiös pluralism har lättare att 
omfamna nya grupper i samhället, samtidigt som det är vanligare med motstånd i 
samhällen som tidigare haft ett religiöst monopol (Davie, 2007, s.164). Sverige 
borde alltså utifrån detta vara en konfliktzon mellan religiösa minoriteter och den 
religiösa majoriteten. Asad (2003) menar att religion är något som återigen håller 
på att breda ut sig och att en av anledningarna till att detta kan ske i det offentliga 
samhället är att liberaler tagit avstånd från den mer konservativa högerns 
ambitioner till religiös och kulturell assimilering genom att öppna offentliga sfärer 
för religiös närvaro (Asad, 2003, s.159f).  

Om man ska hitta exempel på båda dessa teser så är den nästan årliga 
debatten i Sverige kring skolavslutningar eller andra ceremonier i kyrkan som 
sker i skolans regi ett bra sådant. Även om en väldigt liten del som regelbundet 
går i kyrkan eller tror på en gud så blossar debatten upp med jämna mellanrum. 
Ett annat exempel inom Sverige på religiös grogrund är att det fram tills ganska 
nyligen som bara staten har haft möjlighet att bedriva skolverksamhet, något som 
efter 1996 öppnats upp även för religiösa friskolor (Svanberg & Westerlund, 
2008, s.379). Den religiösa minoriteten har på så vis lyckats öka religiös närvaro 
hos majoriteten. Båda två är exempel på hur religion inte är på väg att försvinna, 
utan tycks klänga sig kvar och i viss mån också expandera i ett samhälle som 
beskrivs som sekulärt. 

Detta har inte bara fått religiösa krafter att vakna till utan det har även fått 
andra grupper att vakna till. Detta rör sig först och främst om humanister, ateister 
& skeptiker som har som syfte att motverka religiöst inflytande i samhället och 
som betonar religionsfriheten (som i ”fri-från-religion”). De kommer hädanefter 
att gå under samlingsnamnet sekularister (att skilja från sekularisering som syftar 
på processen och inte grupperingen). Uppkomsten av dessa rörelser har förutom 
av dessa strukturella faktorer påverkats av händelser såsom Rushdie-affären och 
terrorattacken i New York den 11 september 2001 (Bradley & Tate, 2010, s. 83-
84). Startskottet för den så kallade ”ny-ateistiska” (som jag vill stoppa in under 
paraplybegreppet ”sekularistisk rörelse”) rörelsen brukar benämnas omkring 2004 
och några år efteråt då fyra bestseller-böcker med ateistiska teman skrivna av 
Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennet och Christopher Hitchens släpptes 
(Bullivant, 2010, s. 109-111). Stephen Bullivant beskriver bland annat två viktiga 
faktorer till böckernas framgångar och det stora genomslaget de fick. Först och 
främst fanns det i synnerhet i USA ett stigma kring ordet ”ateist” och att beskriva 
sig själv som ateist. Det innebar helt enkelt att bli misstrodd om man kallade sig 
ateist, varför det bland individer fanns ett undertryck behov av att yttra tankar och 
åsikter. Något som böckerna bidrog till på så vis att de satte ämnet på 
dagordningen samt att detta bidrog till att skapa en identitet och självförståelse 
inom gruppen. En annan viktig faktor som Bullivant (2010) ser är att man haft 
tydliga fiender att samlas gentemot, i första hand militant islamism. Inte minst 
efter terrorattackerna i New York 2001 men också efter de provokativa 
Muhammed-karikatyrerna i Jyllands-posten. Numera kan man kanske även addera 
attackerna mot satirtidningen Charlie Hebdo. En annan tydlig huvudfiende som 
man kunde samlas kring var förespråkare av intelligent design/kreationism och 
religiösa friskolor (Bullivant, 2010, s. 115-116). I en skandinavisk kontext så går 
sekularister under svenska sekulär-humanistiska organisationen Humanisterna och 
i Norge Human-etiskt forbund (Bangstad, 2012, s. 10-11).  

I denna mycket turbulenta och röriga tid så står den svenska skolan och 
vilket denna uppsats kommer att lägga fokus på: religionsundervisningen. En 
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grundfråga är hur skolan ska tackla ett mer och mer pluralistiskt religiöst 
samhälle. Inte bara mellan olika religioner utan även mellan andra, sekulära 
livsåskådningar som för enskilda elever kan ha samma funktioner och värde som 
en religion. Hur undervisar skolan om religioner och sekulära livsåskådningar 
tillsammans och i vilken mån bör den göra det? Ett av de viktigaste redskapen i 
undervisningen är läroböckerna trots att vi lever i en digital tidsålder och skolan 
håller på att anpassa sig till den så har forskning visat att skolböcker fortfarande 
har en betydelsefull roll för den undervisning som bedrivs i klassrummet. 
Skolverket (2006) har låtit undersöka läromedlens roll i undervisningen i ämnena 
bild, engelska och samhällskunskap. Rapportens resultat visar att det finns flera 
sorters läromedel att tillgå och att lärare också väljer olika läromedel och att detta 
också varierar mellan ämnena. Extra intressant är resultaten kring 
samhällskunskap, eftersom detta gränsar till och ligger ganska nära ämnet 
religionskunskap i skolan. Skolverkets rapport visar att läroböcker har en fortsatt 
mycket stark roll i undervisningen och att andra läromedel snarast skapar en 
kompletterande bild av vad läroböckerna säger. Samt att det finns en ganska 
diffus linje mellan begreppen läroböcker och läromedel varpå lärare gärna sätter 
likhetstecken dem emellan (Skolverket, 2006, s. 104-105, 130). Någon liknande 
forskning finns inte kring ämnet religionskunskap, men det pekar mot att 
läroböcker fortfarande har en signifikant roll i klassrummet i flera ämnen. 

I och med detta är det intressant att undersöka läroböckernas förhållande till 
ett mer pluralistiskt, religiöst landskap. Ett landskap som innehåller inte bara 
religiositet utan också olika former av sekulära livsåskådningar och om denna på 
något vis formar läroböckerna. Skolan har ganska nyligen, 2011, fått nya 
styrdokument i form av en ny en ny läroplan, GY11. Den sociologiska frågan i det 
här är hur och om skolan påverkas av ett mer pluralistiskt samhälle i vilket det 
förekommer mer religiös pluralism än tidigare, samtidigt som det förekommer fler 
sekularistiska grupper än tidigare. Ännu mer specifik: hur läroböcker i 
religionskunskap gör det. 

 
 
 

1.1 Skillnader & likheter i den nya kursplanen för religionskunskap 
 
En viktig utgångspunkt för att eventuellt kunna förstå eventuella 

förändringar i läroböcker är vilka skillnader som finns mellan den gamla 
läroplanen, GY2000, och den nya GY11. Det som jämförs här är ur 
introduktionskurserna för gymnasiet, alltså religionskunskap A respektive 
religionskunskap 1. Finns det stora skillnader mellan de båda läroplanerna så är 
det heller inte så konstigt om det är stora skillnader mellan läroböckerna, de ska ju 
trots allt operationalisera styrdokumenten.  

Vad som är slående med kursplanerna utifrån ramarna för denna 
undersökning är att ordet ”sekulär” inte nämns i någon av kursplanerna en enda 
gång. Närmast till hands ligger istället ”livsåskådningar” som avskiljs från 
religionsbegreppet. Vilket är tydligt i syftesbeskrivningen från GY11 där det står 
följande om livsåskådningar:  

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

och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika 
tolkningar när det gäller dessa (Skolverket, 2011, s.137). 
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 Samt att ”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 

hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och 
livsåskådningar” (Skolverket, 2011, s.137). Detta kan då jämföras mot det som 
står i GY2000:  

 
Ämnet religionskunskap syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner 

inom olika religioner och andra livsåskådningar och skapa nedlåtenhet om att begrepp, 
kunskaper och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Utbildningen 
ger därmed fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika religioner 
och livsåskådningar. (Skolverket, GY2000) 
 
Vad ämnesinnehållet för de båda kursplanerna beträffar så är dessa skrivna 

lite olika. I religionskunskap 1 från GY11 återfinns detta underrubriken ”centralt 
innehåll” där ordet livsåskådning står i 3 av 7 punkter. Nämligen följande: 

 
• ”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras 

kännetecken och hur de tar sig i uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i 
omvärlden.” 

• ”Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion 
och livsåskådning utifrån exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida 
händelser.” 

• ”Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga 
världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.” (Skolverket, 
2011, s.138).  
 
GY2000 var istället målorienterad och under rubriken ”mål” finns följande 

att läsa om livsåskådningar: 
 

Eleven skall kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i 
människors sätt att handla. Känna till kristendomen och några världsreligioners och andra 
livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer [ytterligare en paragraf följer 
om att dessa grundläggande uttrycksformer, tro och idéer ska kunna relateras till vardags- 
och yrkesliv]. (Skolverket, GY2000). 
 
Efter att ha tittat på båda så ser man ganska snart att skillnaderna mellan de 

två läroplanerna är mycket små. Det står nästan exakt samma sak sånär som på 
ordval som ”olika livsåskådningar” och ”andra livsåskådningar”. Vad som också 
är intressant är att man inte gör någon egentlig skillnad på religionens och 
livsåskådningens funktion för individen eftersom det är samma innehåll som ska 
studeras för dem. Därför tycks skolverket heller inte ha någon bild eller definition 
av eller göra någon skillnad mellan sekulära livsåskådningar eller andra. Därmed 
lämnas det helt till läroboksförfattarna att definiera skillnader och välja vilka 
livsåskådningar som tillhör vilken kategori. Skolverket har själva publicerat ett 
kortare kommentarsdokument med titeln Jämförelse med kursplan 2000 i vilket 
de summerar de nya förändringarna i läroplanen till två områden: religion och 
vetenskap samt intersektionalitet.  

Rent logiskt borde skillnaden mellan läroböckerna ifråga om sekulära 
livsåskådningar vara tämligen liten i och med detta. Den här undersökningen 
ställer dock frågan om det är så att det också blivit så i praktiken, eller om yttre 
parametrar såsom att andra delar i läroplanen förändrats har påverkat innehållet 
och därmed framställningen av sekulära livsåskådningar.  
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1.2 Syfte och mål 
 
I framförallt västvärlden och i Sverige återfinns alltså ett antal sekularistiska 

rörelser och sekulära livsåskådningar. Detta föder frågor om hur dessa påverkar 
samhället och specifik religionsundervisningen. Syftet med den här uppsatsen blir 
därför att studera den huruvida framställningen av sekulära livsåskådningar 
förändrats i och med den nya läroplanen GY11 i läroböcker.  
 

 
 

1.3 Frågeställning  
 

Min frågeställning kommer således att beröra de förändringar som gjordes i 
och med den nya läroplanen dessa påverkade det konkreta innehållet i 
läroböckerna. De frågeställningarna som uppsatsen ska besvara är följande:   

 
• Vad skriver läroboksförfattarna om de sekulära livsåskådningarna i 

läroböckerna? 
• Vilka skillnader och likheter finns i läroböckers beskrivningar av sekulära 

livsåskådningar direkt före och direkt efter införandet av GY11?  
• Presenteras de sekulära livsåskådningarna på ett, utifrån Taylors 

perspektiv, sekulärt sätt utifrån begreppet ”exklusiv humanism”?  
 
Den intressanta frågan av dessa tre är den andra frågan. Den tredje frågan 

(Taylor kommer att avhandlas under teorikapitlet) handlar om att ge ett teoretiskt 
underlag för att kunna analysera eventuella förändringar i och med den nya 
läroplanen och kunna placera dessa i en sekulariseringsprocess. Detta kommer att 
göras utefter Taylors sätt att se på sekularisering och begreppsram.  

 
 
 

1.4 Avgränsning 
 

En avgränsning som görs är vilken nivå som studeras. I kursplanen för 
religion ur GY2000 så fanns två kurser i religionskunskap, Religionskunskap A & 
B. Motsvarande i kursplanen från GY11 heter Religionskunskap 1 & 2. I denna 
studie kommer jag emellertid bara att studera läroböcker från grundkurserna 
(Religionskunskap A & 1) eftersom dessa lästs av alla elever på gymnasiet och för 
att de är jämförbara med varandra. På så sätt blir det möjligt att göra en rimlig 
jämförelse av innehållet i läroböckerna.  

I och med att det som ska undersökas är vad som har förändrats i läroböcker 
före och efter en specifik läroplan så blir en avgränsning ganska enkelt att göra. 
Avgränsningen består helt enkelt av läroböcker före och efter som är relaterade till 
läroplanen, GY11. Avgränsningen är på så vis redan gjort i och med att 
läroböckerna måste vara skrivna för respektive läroplan. Ingen av läroplanerna har 
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varit i bruk under en särskilt lång tid, varför den mängd läroböcker som går att 
använda är tydligt avgränsad. GY2000 togs i bruk just år 2000 och var i bruk fram 
tills GY11 tog vid, vilket gör de årtal som går att selektera läroböcker att 
undersöka ur är väl definierade. Utefter detta så är avgränsningen gjord på så vis 
att bara de kapitel som handlar om sekulära livsåskådningar, eftersom det är dessa 
stycken som är relevanta för studien.   

En invändning man skulle kunna ha gentemot valet läroböcker är att skolan 
håller på att bli mer och mer digitaliserad och att läroböcker numera även kan 
erbjudas i digital form. Att läroböcker håller på att digitaliseras är helt sant, 
däremot så ska båda svara på vad läroplanen kräver av läromedlet vilket gör att 
skillnaderna inte torde (och detta säger jag hypotetiskt, utan att veta) vara 
innehållsligt särskilt stora. En annan anledning att gå denna väg är att tiden före 
GY11 inte var lika digitaliserad vilket innebär att om skillnader finns mellan 
digitala läroböcker och fysiska böcker så är anledningen desto större att ha ett 
material som är så enhetligt och likt som möjligt.  

 
 
 

1.5 Forskningsläge 
 

Denna uppsats befinner sig i gränslandet mellan vad man kallar 
religionsdidaktik såväl som religionssociologi. Med andra ord lyder frågan; hur 
ser tidigare forskning på området kring sekularisering och sekulära rörelser såväl 
som det om hur sekulära livsåskådningar framställs i läroböcker?  

Hur man placerar sekularistiska rörelser i kontexten av sekularisering och i 
en ny pluralistiskt, moderniserande värld är inte helt självklar. Michael Ian Borer 
(2010) menar att det finns en tendens inom den ny-ateistiska rörelsen att, dels att 
vilja återgå till att se på samhällets sekularisering som en definitiv process, men 
också att vilja sakralisera vetenskap på ett sätt som får det att likna religion 
(Borer, 2010, s. 134). Förutsatt att man intar ett perspektiv i vilket man har en 
funktionell syn på religion så skulle alltså de sekularistiska rörelserna kunna ses 
som en bland andra rörelser som bygger på livsåskådningar. Dessa sekularistiska 
värdesystem skulle alltså utifrån det kunna ha liknande funktioner för individen 
när det kommer till att skapa mening och förståelse av världen. Något som 
givetvis har en rad funktioner och förklaringar. Det innebär att även om en 
sekularisitiskt livsåskådning bygger på fakta och rationalism så fungerar dessa 
åskådningar för individen på samma sätt som en religiös livsåskådning, något som 
sociologen William Bainbridge pekar på (Bainbridge, 2010, s. 87-89). William 
Stahl poängterar just detta genom att kalla de båda sidor av gudsdebatten är i 
symmetri med varandra och har en viss tendens att spegla varandra, trots att de 
ibland ser sig som fundamentalt olika. Exempel som Stahl tar upp är att båda är 
lika säkra och fixerade vid sin version av sanningen (Stahl, 2010, s. 98-101). 
Anledningarna till varför denna beskrivning av sekularistiska rörelser är viktig är 
två. För det första så legitimerar detta det teoretiska underlag som jag kommer att 
utgå ifrån. Nämligen filosofen Charles Taylors (2007) beskrivning av hur det 
sekulära samhället vuxit fram och hans syn på det sekulära samhället. Hans syn är 
nämligen en ganska relativistisk syn på det sekulära samhället där både 
sekularistiska och religiösa rörelser fungerar på samma sätt. Mer om detta under 
kapitlet ”teori”. För det andra så legitimerar detta min egen utgångspunkt. 
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Nämligen den att även om den nya läroplanen inte tycks ha inneburit några 
egentliga förändringar när det kommer till sekulära livsåskådningar så finns det ett 
intresse av att granska förändringar i läroböcker som inte är kopplade till 
läroplanen. I och med de olika sekularistiska rörelserna så kan det alltså finnas ett 
visst tryck från dessa och en viss vilja att påverka bilden av sin livsåskådning men 
också bilden av sin egen rörelse. 

En grundproblematik är hur man ska placera skolan och närmare bestämt 
religionsundervisningen i en sociologisk kontext. Ola Alfredsson har tittat på hur 
läroplaner under den senare delen av 1900-talet förändrats samtidigt som han 
jämfört med samhällsutvecklingen i övrigt. Något som givetvis är en alldeles för 
stor sak att göra i en c-uppsats. Emellertid finns det några intressanta linjer ifrån 
denna. Alfredsson finner att sedan 1960-talet så har religionskunskapen gått från 
att heta kristendomskunskap och att vara studium i religionen till att bli ett 
studium om religionen utifrån ett pluralistiskt och humanistiskt perspektiv 
(Alfredsson, 2012, s. 30). Utifrån det kan man skönja en viss anpassning till ett 
mer pluralistiskt samhälle där religionsundervisningen i skolan har en annan 
funktion än tidigare. I Alfredssons (2012) material ingår bland annat den nya 
läroplanen, GY11, problemet är emellertid att Alfredsson inte kan säga särskilt 
mycket om hur detta faktiskt påverkat själva undervisningen.  

Som kontrast till Alfredssons resultat kan man ställa Ingrid Lundfelt (2012) 
som i sin uppsats undrat hur anpassade läroplanen är till dagens samhälle. Hennes 
slutsats är att det, i enlighet med Alfredsson, har skett en förändring och 
anpassning av läroplanerna samtidigt som hon pekar på flera förbättringsområden 
(Lundfelt, 2012, s. 28). Viktigt i sammanhanget är att det skett förändringar och 
anpassningar utefter samhället, och som jag skissat i inledningen så finns det flera 
sekularistiska rörelser i samhället idag som potentiellt kan påverka innehållet i 
religionsundervisningen. Dessa undersökningar är emellertid riktade mot 
läroplaner och inte läroböcker. De säger heller inte något specifikt om 
livsåskådning som begrepp och än mindre sekulära livsåskådningar. 

Vad forskning på sekulära livsåskådningar och läroböcker beträffar finns 
egentligen ganska lite att tillgå om man jämför med hur mycket granskningar som 
finns kring världsreligionerna. Den forskning som är gjord är dessutom gjord på 
läroböcker som är utkomna enligt äldre läroplaner än GY11. Däremot ger de 
underlag för en bild av hur läroböcker framställt livsåskådningsbegreppet innan 
den läroplanen togs i bruk. Madelene Bergström (2012) har i sin uppsats bland 
annat studerat hur ateism framställs i läroböcker från 1960-talet och framåt. 
Hennes slutsatser är att ateismen generellt sätt framställs i ganska dålig dager i 
och med att den kopplas till marxismens brott under 1900-talet. Hon har dessutom 
funnit att ateismen fått ett allt mindre utrymme i läroböcker från 1970-talet, till att 
idag vara fattigt i både fråga om historik och begreppsmässig precision 
(Bergström, 2012, s. 31-32).  

Lina Rönnemo har gjort en diskursanalys av hur tre läroböcker framställer 
religiösa och icke-religiösa livsåskådningar. Alla böcker är utkomna på 2000-
talet. Hennes slutsats stämmer ganska väl med vad Bergström (2012) konkluderar; 
sekulära eller icke-religiösa livsåskådningar får ett ganska litet utrymme i 
läroböcker. Rönnemo menar att läroböckerna har en tendens att klumpa ihop de 
sekulära livsåskådningarna med varandra, samt att de beskrivs otydligt. En av de 
läroböcker hon studerat, nämligen en av böckerna som ingår i den här studien, En 
mosaik. Religionskunskap A beskriver sekulära livsåskådningar i anslutning till 
nya religiösa rörelser. Hon menar dessutom att läroboken lägger mer vikt på icke-
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religiösa livsåskådningar än vad som läggs på livsåskådningar som inte räknas 
inom ramen för religion (Rönnemo, 2014, s. 25, 28).  

Andreas Backström (2009) har i en annan uppsats undersökt just vilket 
utrymme livsåskådningar får i läroböcker. Han finner bland annat att 
livsåskådningar får ett litet utrymme i läroböckerna och att i förhållande till andra 
religioner så har kristendomen en särställning när det kommer till djup och 
detaljrikedom. Han menar dock att samtliga av de fyra böcker han granskat för en 
diskussion om skillnaden mellan religiösa och icke-religiösa livsåskådningar men 
att icke-religiösa livsåskådningar är underordnade religiösa (Backström, 2009, s. 
42). 

Sammantaget går det alltså säga att tidigare forskning om icke-religiösa 
livsåskådningar pekar på brister i framställningen av dessa. Detta gäller både vad 
gäller omfång men också i fråga om vilken framställning som ges till dem. Den 
tidigare forskningen har emellertid mestadels avhandlat böcker som är skrivna 
före den nya läroplanen GY11 alternativt studerat läroplaner. Vi vet alltså 
egentligen ganska lite om förändringar i de nya läroböckerna som är anpassade 
efter den nya läroplanen och hur och om den nya läroplanen har gett upphov till 
förändringar i innehållet. Det är i denna kontext som min frågeställning passar in.  

 
 
 

1.6 Material & urval 
  

 Det materiella underlaget består alltså av fem läroböcker som är skrivna 
utifrån den gamla läroplanen och fem som är skrivna i den nya, GY11. Som 
diskuterats i inledningen så har det framgått att detta kan motiveras av att 
läroböcker fortsatt har en ganska stark ställning som läromedel. I skrivande stund 
har det kommit ut några läroböcker anpassade till den nya läroplanen, GY11. 
Urvalet är gjort utifrån att syftet är att jämföra läroböcker skrivna för GY2000 och 
som är skrivna för GY11. För att komma ifrån yttre påverkansfaktorer såsom att 
det mellan böckerna är olika författare eller olika utgivare/förlag så har jag valt att 
reducera urvalet till läroböcker som har kommit ut i en upplaga anpassade efter 
den gamla läroplanen och som sedan släpps i en ny uppdaterad utgåva. Detta gör 
det möjligt att jämföra före och efter införande av läroplanen. De läroböcker som 
har valts ut återfinns i följande tabell ”läroböcker översikt” nedan.  

 
 

Tabell 1: Läroböcker översikt 
GY2000 GY11 

Janson, O. & Karlsson, L. (2009). En mosaik. 
Religionskusnkap. A. (1. uppl.) Stockholm: 
Bonnier utbildning.  

Janson, O. & Karlsson, L. (2012). En mosaik. 
Religionskusnkap. 1. (2. uppl.) Stockholm: Bonnier 
utbildning.  

Ring, B. (2009). Religion och sånt: 
religionskunskap kurs A. (3. [rev.] uppl.)  
Stockholm: Liber. 

Ring, B. (2013). Religion och sånt. 1. (4. [utök.] uppl.) 
Stockholm: Liber. 

Mattsson Flennegård, M. & Eriksson, L. 
(2009). Söka svar: religionskunskap kurs A. 
(2. uppl.) Stockholm: Liber. 

Mattsson Flennegård, M. & Eriksson, L. (2012). Söka 
svar: religionskunskap kurs 1 och 2. (4. omarb. och 
utök. uppl.) Stockholm: Liber. 
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Tabell 1: Läroböcker översikt 
Tidman, N. & Wallin, K. (2008). Relief - 
livsvägar: religionskunskap för A-kursen. 
Malmö: Gleerup 

Tidman, N. & Wallin, K. (2012). Relief - livsvägar: 
religionskunskap för kurs 1. (2., [rev.] uppl.) Malmö: 
Gleerup 

Thulin, B. & Elm, S. (2007). Religion A. (2. 
uppl.) Limhamn: Interskol.  

Thulin, B. & Elm, S. (2010). Religion 1. (3. uppl.) 
Limhamn: Interskol.  

 
 

 
Utöver detta så finns det ett bokpar till som stämmer in på ovan nämnda 

urval. Börje Ring har även skrivit en lärobok vid namn Religion och sammanhang 
som skulle kunna ingå i studien. Ring finns emellertid redan representerad som 
författare i Religion och sånt. Ytterligare en anledning till varför den boken valts 
bort är att en stor del av texten och övriga innehållet i Religion och sammanhang 
är densamma som i Religion och sånt.  

En annan sak att omnämna är just att när det gäller Söka svar så är den nya 
upplagan omgjord så att den ska passa både för religionskunskap 1 & 2 till 
skillnad från den andra. Detta innebär att den har ett större omfång totalt sett 
något som ska tas i bekanting vid värderingen av resultatet.  
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2. Teori 
 
Som beskrivits i både inledningen och i forskningsläget så har tanken på 

sekularisering länge inneburit en digital syn på sekularisering - man förväntar man 
sig att religion som fenomen slutligen kommer att försvinna helt. Denna hypotes 
skulle kunna vara just det, en hypotes och att vi inte kan ha en så deterministisk 
syn på religionens vara eller icke vara.  

Detta är utgångspunkten för filosofen Charles Taylor som i sin bok A 
secular age (2007) skissar upp en alternativ bild av det sekulära samhället och 
framväxten av de sekulära rörelserna. Taylor ser sekularisering som ett helt och 
hållet västerländskt fenomen, även om sekularitet som fenomen kan uppkomma 
på andra platser med men dock i annan form. Detta har med två saker att göra. För 
det första så menar han att sekularisering är en produkt av förändringar inom den 
kristna kyrkan i Europa och för det andra så är sekularisering en produkt av 
uppfinningar, nya idéer, nya självförståelser med relaterande praktiker. Att 
sekularisering är en process som i grunden möjliggjorts på grund av förändringar 
inom den kristna kyrkan är inte oomstritt. Personer i den vetenskapliga, 
humanistiska upplysningen under 1700-talet får relativt liten plats i Taylors 
historieskrivning, vilket ofta får kritik och man menar att dessa rörelser och 
personer borde få större utrymme (Bangstad, 2012, s. 51-52).  

Det som driver sekulariseringsprocessen enligt Taylor är som ovan nämnt 
nya uppfinningar, idéer och därmed också nya självförståelser. Centralt för det 
som styr sekularisering är att under de senaste 200 åren kommit att förändra vår 
syn på gud, främst på grund av att västervärlden fått en jämnare och liknande 
levnadsstandard och levnadsvillkor samt utbildning (Taylor, 2007, s. 424). Taylor 
ser detta exempelvis i hur gudskonceptet först kom att tas från kyrkan, till att 
landa på en kungs axlar. Vi har gått ifrån ett samhälle i vilket det inte varit möjligt 
att inte tro på en gud till ett samhälle i vilket även de som tror också menar att 
gudstro bara är en av flera möjligheter. Nya uppfinningar och idéer har alltså 
förändrat den mängd olika positioner som finns. Taylor menar inte att gudstro 
försvunnit utan att antalet tänkbara positioner ökat, och nu sträcker sig mellan 
fundamentalistisk teism, till militant ateism. Dessa är alltså i grunden två sidor av 
samma mynt.  

Denna process kallar Taylor för ”nova-effekt”, de gångbara positionerna blir 
fler (Taylor, 2007, s. 299). Taylors syn på sekularisering bygger inte, till skillnad 
från Marx och Weber på att religionen försvinner utan snarare på nova-effekten 
och att sekulära positioner har hamnat i hegemoni gentemot religiösa 
utgångspunkten, vilket är möjliggjort utifrån nya uppfinningar, idéer med mera. 
Gud eller det transcendenta som koncept måste i och med detta inte försvinna i ett 
sekulärt samhälle, utan Taylor ser det snarare som att det transcendenta i det 
västerländska samhället har försvunnit in i andra former i samhället. Detta enligt 
samma mönster som ovan nämnt där det heliga gått från att vara kopplat till 
gudsnärvaro eller en kyrka till att personifieras av en kung enligt ”kung av guds 
nåde”. Det handlar alltså om att det transcendenta som tidigare var kopplat till en 
gud eller helig man snarare flyttar in i andra objekt.  

Ett sekulärt samhälle för Taylor är alltså inte ett samhälle där det sakrala 
försvunnit utan ett samhälle i vilket en pluralism råder och att olika positioner kan 
leva i harmoni med varandra och samexistera på lika villkor. Taylor (2007) 
skriver till exempel att han menar att USA skulle kunna ses som ett exempel på ett 
sekulärt land utifrån denna position (Taylor, 2007, s. 3, 19-20). Med samma logik 
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skulle alltså ett land som Frankrike i vilket statens funktion snarare varit att hålla 
religionen undan det offentliga samhället ses som mindre sekulärt. På så vis 
skiljer Taylor på det som oftast åsyftas med ordet sekularisering, nämligen att 
religionen försvinner och syftar med ordet sekularisering snarare på ett skifte i vad 
tro innebär och innehåller.  

 I hjärtat av sekulariseringen så finns vad Taylor kallar för ”exklusiv 
humanism” eftersom dessa rörelser gjorde det möjligt att uppnå det tillstånd som 
Taylor ser som sekulärt (Taylor, 2007, s. 21). Exklusiv humanism är ett system 
som för det första klarar av att stå för sig själv (det vill säga att humanismen står 
fri ifrån andra tankesystem såsom att man kan vara kristen humanist) och därmed 
kan den stå fri ifrån tro på en gud (Bangstad, 2012, s. 50). Taylor ser alla olika 
positioner som olika sätt att nå samma mål för individen nämligen att förklara 
världen och på så vis få en befriande, bekräftande känsla av välbefinnande efter 
att ha gjort detta (Taylor, 2007, s. 19).  

I och med detta så finns det ett samband mellan sekulära rörelser och 
sekulära livsåskådningar. På samma sätt som att kapitel som handlar om 
kristendomen eller islam i viss mån måste beskriva kristna eller muslimska 
rörelser, även om kapitlet handlar om kristendomen som religion och 
livsåskådning. Utifrån detta så blir det mycket viktigt hur olika positioner, både 
religioner och andra livsåskådningar framställs i läroböcker. Skolan och därmed 
läroböcker är nämligen en plats där bilder av andra och fördomar kan bli 
nedmonterade men också skapade, vilket gör det mycket relevant hur dessa 
framställs i läromedel. I metodkapitlet kommer det därför att presenteras några 
analysfrågor som bygger på ovan beskrivna teori. 

Den tredje frågeställningen åsyftar huruvida det går att säga, utifrån Taylors 
teoretiseringar, att läroböckernas definitioner överensstämmer med Taylors 
begrepp ”exklusiv humanism”. Detta föder motfrågan, hur det utifrån Taylors teori 
kan säga något om hur sekulära läroböckerna är. Med andra ord; vilka kriterier 
finns det egentligen för att kunna säga att en lärobok är sekulär eller inte? Dessa 
frågor är väldigt viktiga att kunna besvara om resultatet ska ha någon form av 
vetenskaplig bäring. Det kriterium som Taylor har för att något ska kallas sekulärt 
är att både religiösa och sekulära positioner går att inta och att dessa framstår som 
olika faktiska positioner. I och med detta så kommer kriteriet för att läroböckerna 
ska kunna uppfattas som sekulära att deras definition och framställning av 
sekulära livsåskådningar stämmer med Taylors begrepp ”exklusiv humanism”. 
Det vill säga att dessa beskrivs som självständiga livsåskådningar utan gudstro. 
En annan rimlig fråga är varför den frågan är intressant att ställa? Anledningen till 
detta är för att om Taylors teoretiseringar innehåller någon form av sanning, så 
bör ett väl fungerande samhälle vara sekulärt. Det vill säga accepterande för olika 
positioner och livsåskådningar. Rimligtvis borde en religionsundervisning i ett 
pluralistiskt samhälle också kunna hantera detta på samma grunder. Det ska 
förtydligas här att Taylor på så sätt är ganska preskriptivt när det kommer till vad 
som är sekulärt och inte, snarare än deskriptiv. Detta kommer givetvis att påverka 
analysen utifrån hans begrepp eftersom dessa i viss mån också är preskriptiva. 
Fördelen med Taylors perspektiv är inte att diskussionen om religionens vara eller 
inte fastnar i vilket håll vindarna blåser, utan snarare vart religionen tar vägen.  

 Analysfrågor som är inspirerade av Taylors teori kommer att presenteras i 
metodkapitlet.  
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2.1 Arbetsprocess 
 

Utifrån Taylors teori har ett par analysfrågor skapats. Det Taylor för till 
bordet är alltså ett analytiskt redskap som ämnar kunna besvara frågan kring 
huruvida religionsundervisningen kan ses som sekulär eller inte utifrån Taylors 
syn på sekularism. Det vill säga om det är så att framställningen är fokuserad på 
livsåskådningar som företeelse eller om dessa knyts till en specifik rörelse eller 
inte. Ett annat syfte med att använda dessa begrepp i analysen av läroböckerna är 
för att kunna knyta och göra kopplingar om förändringar i dessa till 
sekulariseringsprocesser som sker utanför de sidor som ingår i läroböckerna. Det 
skulle gå att omformulera detta till en övergripande fråga: hur ser 
sekulariseringsprocesser ut i läroboken? Sådana processer är emellertid mycket 
stora och omfattande varför en sådan analysfråga är alldeles för stor att ställa till 
materialet. Däremot så går det att ställa analysfrågor kring de begrepp och 
koncept som Taylor anför. Tanken är att om det går att hitta manifestationer av de 
processerna i läroböckerna så går dessa att koppla till Taylors teori och på så viss 
sättas i ett större sammanhang. Taylor är filosof i första hand, varför hans 
resonemang kanske inte har någon verklighetsförankring (att han varit sociolog 
hade inte varit en garant för det heller). Om det är så att de förändringar som 
återfinns i läroböckerna går att koppla till hur Taylor menar att de borde vara så 
finns det en möjlighet att Taylor har en poäng. De analysfrågor som används 
utifrån Taylors teoretiska underlag är följande: 

 
• Framställs sekulära livsåskådningar på ett sätt som är förenligt med det 

Taylor kallar exklusiv humanism, det vill säga att livsåskådningarna klarar av 
att stå för sig själva? 

• Återfinns utifrån eventuella förändringar den nova-effekt Taylor beskrivit? 
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3. Metod 
 

Den metod som primärt har valts för undersökningen är en kvalitativ 
innehållsanalys. Detta kommer att göra det möjligt att dels få en övergripande bild 
av innehållet samt att kunna jämföra äldre utgåvors innehåll med nyare utgåvors 
innehåll. Innehållsanalysen härstammar egentligen från ett kvantitativt paradigm, 
men har sedan utvecklats till att även kunna göras kvalitativt. Inom 
innehållsanalysen har man sedan kommit att skilja på det manifesta och latenta 
innehållet. Det manifesta innehållet är det som borde uppfattas av alla som läser 
texten, medan det latenta är det dolda som kanske bara kan ses av vissa personer. 
Vad som tillhör vilken kategori påverkas också av vem som läser det, såsom med 
nästan all kvalitativ analys (Rosengren & Arvidsson, 1992, s. 216-217). Innehållet 
kodas och sedan kategoriseras dessa koder till teman eller kategorier utifrån vilka 
mönster och förhållanden analyseras fram induktivt (Berg, 2004, s. 240).  

I analysen av läroböckerna så kommer det att fokuseras på det manifesta 
textlagret. Anledningen till detta är att det som ses som intressant är det som 
väldigt konkret står om diverse livsåskådning. Det blir på så vis mindre av 
kvalitativ tolkning, vilket oavsett hur väl man gör det, ökar avståndet mellan den 
faktiska texten och det som sedan presenteras som resultat. Utöver detta så ska 
studien också ha en komparativ del, vilket gör att jag vill att innehållet i de olika 
upplagorna som jämförs inte ska vara färgade av en djupare analys där tolkningar 
är involverade mer än nödvändigt.  

För att konkretisera och fokusera analysen av materialet så har några 
analysfrågor konstruerats. Vissa av dessa är inspirerade och skapade utifrån 
Taylors sekulariseringsteori vilket gör att jag utgått från hans sätt att se på 
sekularisering och sekulära livsåskådningar. Några av dem är konstruerade på ett 
sätt så att de ska synliggöra skillnader i hur sekulära livsåskådningar framställs 
läroböckerna emellan, men också livsåskådningarna sinsemellan. Följande frågor 
kommer alltså användas för att analysera läroböckerna: 

 
• Defineras sekulära livsåskådningar i läroböckerna och i sådana fall hur?  
• Finns det skillnader mellan upplagorna? 
• Hur beskrivs olika sekulära livsåskådningar i fråga om: 

A. bakgrund? 
B. som rörelse eller som enskilda aktörer? 
C. kopplas de till några andra organisationer eller rörelser? 
D. skillnader i beskrivningen av olika sekulära livsåskådningar mellan 

böckerna finns? 
 
 
 
Det finns emellertid livsåskådningar som endast förekommer i ett av 

bokparen alternativt bara i en av upplagorna. Veganism, darwinism och 
naturalism är livsåskådningar som inte förekommer i fler böcker än en varför en 
tematisk eller en komparativ analys av vad de innehåller inte är möjlig på samma 
sätt som de andra. De analysfrågor som valts ut är inte tillämpbara på dem varför 
dessa kommer utelämnas från analysen. Det är helt enkelt inte möjligt att göra en 
jämförbar analys som är jämförbar med de livsåskådningar som dyker upp i fler 
läroböcker. Det skulle vara som att jämföra äpplen och päron.  
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Det kommer även att finnas kvantitativa inslag i undersökningen. 
Anledningen till detta är att det också är en typ av förändring och säger något om 
hur hög prioritet sekulära livsåskådningar får. Något som dessutom skickar 
signaler till både elever men också lärare. Att undersöka huruvida omfånget ökar 
eller inte är ett sätt att ge en kompletterande bild av framställningen. Materialet 
som räknats har varit vad jag kallar ”pedagogiskt innehåll” alltså sådant som ska 
förmedla kunskap eller ge en bild av religionen eller livsåskådningen. Det innebär 
att sidor som har bilder eller uppgifter har också räknats med. Detta säger alltså 
inte mycket om hur mycket text som finns på själva sidorna, eller hur djupgående 
den är. Rätt och slätt handlar det om vilket omfång och utrymme en religion eller 
livsåskådning får. Det totala omfånget är räknat på samma sätt, vilket innebär att 
innehållsförteckningar och index har räknats bort ifrån sidomfånget. Jag vill 
understryka att de livsåskådningar som valts bort i den kvalitativa analysen är 
medräknade i den kvantitativa. Detta därför att de i den formen är jämförbara med 
de andra livsåskådningarna.  

Resultatet av dessa frågor kommer sedan att utifrån Taylors teoretiska 
ramverk, exklusiv humanism och nova-effekt att analyseras för att på så vis 
kunna beskriva och identifiera sekulariseringsprocesser. 
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4. Resultat 
 
 

4.1 Sekulära livsåskådningars sidomfång   
 
Tabell 2: Läroböcker sidomfång 

Lärobok GY2000 
antal 
sidor 

Sidor med 
sekulära 
livsåskådni
ngar 

Procent GY11 antal 
sidor 

Sidor med 
sekulära 
livsåskådning
ar 

Procent 

Söka Svar 256 24 9,3 % 411 19 4,6 % 

Religion 
och sånt 

209 3 1,4 % 210 5 2,3 % 

En mosaik 243 6 2,4 % 245 7 2,8 % 

Religion 183 9 4,9 % 162 10 6,1 % 

Relief: 
livsvägar 

218 1 0,45 % 228 1 0,43 % 

 
 
Vid en analys de sekulära livsåskådningarnas sidomfång så får man ganska 

snart en bild av att utrymmet för sekulära livsåskådningar i läroböcker är ganska 
litet både före och efter GY11. Relief - livsvägar har exempelvis bara en sida i 
båda upplagorna och trots att den senare upplagan som är anpassad för den nya 
läroplanen har fått ett större omfång så har inte fler sidor ägnats åt sekulära 
livsåskådningar. Detta samtidigt som Söka svar som bok har fått en väsentlig 
minskning i omfång och är därmed den enda läroboken som minskat omfånget 
kring sekulära livsåskådningar. Tre av fem läroböcker har emellertid ökat sitt 
omfång även om två av dessa bara gjort det med en sida så för den enskilda boken 
och hur mycket innehåll som får plats så är skillnaden inte så stor. Flera 
läroböcker har utöver detta utökat sitt totala sidomfång, men en relativt liten del 
har getts åt sekulära livsåskådningar. Snarare har det ökade omfånget tillägnats 
andra område.  

Vad man kan slå fast utifrån dessa siffror är att det är större skillnad mellan 
böckerna än vad det är mellan upplagorna. I tabell 3 redogörs det totala omfånget 
mellan upplagorna och läroplanerna. 
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Den minskning som skett är mycket marginell och rör sig endast om en sida 
totalt. Det som går att säga på det stora hela är att sekulära livsåskådningar som 
helhet får väldigt lite utrymme i läroböckerna om man jämför med hur stort 
utrymme som de får i läroplanen. Detta är i synnerhet sant när det kommer till 
Relief - livsvägar som i båda upplagorna tar upp sekulära livsåskådningar på 
endast en sida vilket får ses som klart underdimensionerat utifrån läroplanen. 
Detta utifrån att sekulära livsåskådningar omnämns i tre av sju punkter i GY11 
vilket antyder att skolverkets inställning är att det borde finnas fler sidor som 
avhandlar dessa. Ännu mer tydligt blir detta när man jämför med Söka svar som 
utifrån samma läroplan gett sekulära livsåskådningar mindre utrymme. 

 

 
 

4.2 Kvalitativ genomgång av läroböckerna 
 

4.2.1 Skillnader mellan äldre och nyare upplagor 
 
Som det framgår av sidomfångsanalysen så är förändringen mellan de 

upplagor som studerats mycket liten när det kommer till sidomfång. Detta är 
också något som återkommer när man tittar på textinnehållet. Det vanligaste är att 
textinnehållet inte förändrats alls mellan upplagorna, utan den gamla texten har 
istället återanvänts i den nyare. Fyra av fem läroböcker har inte förändrat något 
vad gäller textinnehållet som beskriver de sekulära livsåskådningarna. Däremot så 
finns mindre förändringar såsom uppdaterade rubriker och att text flyttats. 
Exempelvis så har Religion ändrat rubriksättningen på sitt kapitel om sekulära 
livsåskådningar från ”Värdeföreställningar - livsåskådningar utan Gud” (Thulin & 
Elm, 2007, s. 142) till ”Religion och vetenskap” (Thulin & Elm, 2010, s. 123). En 
annan viktig förändring är att i den del som handlar om humanismen så har det 
tillkommit ett stycke med rubriken ”Organiserade humanister” (Thulin & Elm, 
2010, s.128). I Söka svar har själva faktatexten inte förändrats något, i den nyare 
upplagan har man dock tagit bort några övningsuppgifter vilket förklarar varför 
sidomfånget har minskad.  

Den bok som har förändrats mest i fråga om innehåll är Börje Rings 
Religion och sånt där sidomfånget fått sig en ökning såväl som att texten 
reviderats och ändrats. Den äldre upplagan hade med tre stycken livsåskådningar; 
humanismen, existentialismen och veganismen. I den nyare har emellertid 
veganismen tagits bort till förmån för en längre diskussion om definitionen av 
begreppet livsåskådning och icke-tro som återfinns hos sekulära samt att texten 
som behandlar humanismen och existentialismen har blivit längre. I den senare 
upplagan har Ring också tagit ateism från att ha varit en konkret livsåskådning 

Tabell 3: Totalt sidomfång 
 
Läroplan Totalt antal sidor Sidor med sekulära 

livsåskådningar 
Procent 

GY2000 1109 43 3,8 % 

GY11 1256 42 3,3 % 
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som han tar som exempel under diskussionen av vad en sekulär livsåskådning är, 
till att helt byta riktning och nu ägna ett stycke åt att förklara vad ateism är och 
konstatera att ateism bara betyder icke-tro på en gud och inte innehåller några 
andra uppfattningar om omvärlden (Ring, 2009, s. 9-11; Ring, 2013, s. 8-11).  

 Nedan följer en tabell för att ge en översikt av vilka läroböcker som tar upp 
vilka livsåskådningar. Denna vittnar också om att det är ganska stor skillnad 
mellan olika böcker när det kommer till vilka sekulära livsåskådningar som tas 
upp. Den visar också att det verkar vara ganska otydligt för läroboksförfattarna 
vilka sekulära livsåskådningar som ska tas upp eller vilka som överhuvudtaget är 
livsåskådningar.  

 

Tabell 3: Sekulära livsåskådningar översikt 

Läroplan Söka Svar Religion och 
sånt 

En mosaik Religion Relief: livsvägar 

GY2000 Existentialism
, Feminism, 
Marxism, 
Ekosofi 

Humanism, 
Existentialism, 
Veganism 

Humanism
, Ekosofi, 
Feminism, 
Marxism 

Darwinism, 
Socialism, 
Existentialism, 
Naturalism, 
Ekosofi 

Humanism 

GY11 Existentialism
, Feminism, 
Marxism, 
Ekosofi 

Humanism, 
Existentialism 

Humanism
, Ekosofi, 
Feminism, 
Marxism 

Darwinism, 
Socialism, 
Existentialism, 
Naturalism, 
Ekosofi 

Humanism 

 

 

4.2.2 Läroböckers definition av sekulära livsåskådningar  
  

I de olika läroböckerna återfinns några olika sätt att presentera sekulära 
livsåskådningar, men det finns också en skillnad i hur författarna till läroböckerna 
väljer att definiera sekulära livsåskådningar. För det första kan man säga att det 
tycks finnas tre tillvägagångssätt i hur man skapar de kapitel i vilka de sekulära 
livsåskådningarna lyfts fram. Beroende på vilket sätt som används så blir också 
definitionen av sekulära livsåskådningar påverkat.  
 I vissa läroböcker får sekulära livsåskådningar ett eget kapitel som 
exempelvis heter ”Sekulära livsåskådningar” (Jansson & Karlsson, 2009, s.173; 
Jansson & Karlsson, 2012, s. 177) eller ”Livsåskådningar utan Gud” (Mattson 
Flennegård & Eriksson, 2009, s. 245; Mattson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 
405). Även Thulin & Elm (2007) gör på detta vis med rubriksättningen 
”Värdeföreställningar - livsåskådningar utan Gud” (Thulin & Elm, 2007, s. 142) 
På så vis särskiljs dessa på ett effektivt sätt ifrån andra religioner och 
livsåskådningar varför det också blir en mycket tydligare avgränsning. Detta gör 
också att det blir mycket lättare för läroböckerna att effektivt förklara för läsaren 
vad en sekulär livsåskådning innebär. Särskiljandet görs emellertid på olika sätt. I 
Söka svar uttrycks det exempelvis att icke-religiösa livsåskådningar har tankar om 
rätt och fel, människan men att dessa inte tror på någon gud eller något gudomligt 
(Mattson Flennegård & Eriksson, 2009, s. 245; Mattson Flennegård & Eriksson, 
2012, s. 405). Det finns således ett innehåll i livsåskådningen enligt den 
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definitionen. En sådan definition återfinns även i Thulin & Elm som uttryckligen 
skriver att även icke-religiösa livsåskådningar också har en uppfattning om 
livsfrågor. Att icke-religiösa inte tror på en gud exemplifieras sedan med 
”ateismen” (Thulin & Elm, 2007, s. 142; Thulin & Elm, 2010, s. 123). Vad som 
inte blir helt klart här är huruvida man anser om ateismen är en livsåskådning eller 
inte eller om ateism i deras mening enbart innebär icke-tro. Detta kan jämföras 
med En mosaik som i sin förklaring av sekulära livsåskådningar enbart tar upp det 
faktum att dessa livsåskådningar inte tror på något överjordiskt. För att få en bild 
av att sekulära livsåskådningar faktiskt innehåller något så måste man gå till en 
egen särskild ruta där det står:  
 

För många i dagens samhälle är tron på gudomliga krafter oviktigt eller till och 
med förkastligt. Viktiga värden som kärleken till livet och omsorgen om världen kan 
försvaras utan en religiös tro (Ring, 2009, s. 173; Ring, 2012, s. 177). 

 
 Konsekvensen av detta blir framförallt två saker. För det första finns det 
inte en enhetlig definition som är lätt och överskådlig. För det andra; av precis den 
anledningen så riskerar författaren att en läsare som inte läser i den särskilda rutan 
går miste om hela definitionen. Även om man läser båda fast vid olika tillfällen så 
är det inte säkert att dessa kopplas ihop varför också den bild som läsaren får av 
sekulära livsåskådningar riskerar att blir haltande. 
 Det andra sättet som används för att definiera sekulära livsåskådningar 
återfinns i Björn Rings Religion och sånt. Utmärkande är att de livsåskådningar 
som ses som sekulära hamnar under livsåskådningskapitlet vilket gör att det inte 
är helt tydligt huruvida en livsåskådning är sekulär eller inte. Här finns en viss 
skillnad i hur detta görs mellan upplagorna, men att de sekulära livsåskådningarna 
ingår under temat livsåskådningar i och med rubrikerna ”Livsåskådning - 
religion” (Ring, 2009, s. 9) och ”Livsåskådningar” (Ring, 2012, s. 8) är sant i båda 
fallen. Ring är den författare som ändrat mest i sin text och mellan den äldre och 
nyare upplagan så har sättet på vilket han definierar livsåskådningar förändrats 
och blivit tydligare. I upplagan från 2009 skriver han:  
 

Alla människor har en livsåskådning. Det innebär att man har tankar om livet, 
världen och människan. Dessa tankar kan vara mer eller mindre genomarbetade, men en 
livsåskådning har alla. Exempel på andra livsåskådningar är ateismen som inte tror på 
Guds existens, humanismen som sätter människan i centrum och existentialismen som 
menar att den val vi gör formar våra liv (Ring, 2009, s. 9).  

 
I den senare så har han nyanserat denna definition ytterligare på så vis att 
livsåskådning som begrepp fått en tydligare och mer utförlig definition. Detta har 
emellertid inneburit att Ring (2012) avstått från att skriva ut någon sekulär 
livsåskådning tydligt tills skillnad från tidigare. Han nämner förvisso att man kan 
välja att inte tro på en gud, men omnämner exempelvis humanismen som en 
livsåskådning som kan vara både sekulär och religiös (Ring, 2012, s.8). Detta gör 
att gränslandet mellan religiös och icke-religiösa livsåskådningar krymper och blir 
mindre tydligt. 
 Det tredje sättet på vilket läroböckerna lyfter fram sekulära 
livsåskådningar är under de kapitel som handlar om vetenskap. Den äldre 
upplagan av Thulin & Elm från 2007 satte sekulära livsåskådningar under ett 
kapitel som namngivits utifrån att livsåskådningen inte har någon gud. I den nya 
har rubriken istället skiftat till rubriken ”Religion och vetenskap” (Thulin & Elm, 
2010, s. 123). Denna rubriksättning kan kopplas ihop med Relief - livsvägars som 
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istället heter ”Att tro och att veta” (Tidman & Wallin, 2008, s. 212; Tidman & 
Wallin, 2012, s. 222). De utgår snarare ifrån en diskussion kring tro och vetande 
och saknar därför en egentlig definition av sekulära livsåskådningar. I Relief - 
livsfrågor utgår författarna ifrån ett konfliktperspektiv där det utmärkande draget 
för sekulära livsåskådningar är de som tillhör sådana menar att ”religionen inte 
håller” (Tidman & Wallin, 2008, s. 217; Tidman & Wallin, 2012, s. 227). Att 
gudstro inte förekommer hos de sekulära livsåskådningarna påstås även av Thulin 
& Elm tillsammans med ett kortare stycke som även menar att en sekulär 
livsåskådning ska hjälpa till och svara på de existentiella frågorna (Thulin & Elm, 
2007, s. 142; Thulin & Elm, 2010, s. 123). I och med detta sammanhang och den 
sparsmakade definitionen så framstår sekulära livsåskådningar snarast som en 
anti-tes till religionen, inte som funktionella meningssystem vilka hjälper 
människor på samma sätt som religioner. Skulle man dra en parallell till 
religionerna så skulle man kunna välja att beskriva kristendomen som en antites 
till judendomen eller islam snarare än att ha ett fokus på innehållet i religionen.  
 
 

 

4.2.3 Beskrivningen av sekulära livsåskådningar 
Trots att det är fem olika böcker som tar upp flera olika livsåskådningar så 

finns det vissa teman kring enskilda livsåskådningar som återkommer i flera av 
dem. 

Den livsåskådning som är vanligast att böckerna tar upp är humanismen, den 
enda boken som inte gör detta är Söka svar som utelämnar humanismen i både 
den gamla och den nya upplagan. Ett genomgående tema när humanismen 
presenteras är att dess historiska rötter lyfts fram, om än på lite olika vis. Tre 
egentliga faser lyfts fram såsom filosoferna i antika Grekland, renässansen och 
upplysningen. Dock har böckerna lite olika fokus. Exempelvis Religion som är en 
av de böcker som har ett stort fokus på religions och vetenskap har ett stycke för 
varje era under vilka nyckelpersoner kort beskrivs. Det ska nämnas att dessa inte 
ligger i direkt anknytning till enbart humanismen utan ska tjäna som bakgrund till 
övriga sekulära livsåskådningar med. I själva texten om humanismen knyts det 
dock an till denna tidigare text (Thulin & Elm, 2007, s. 142-143, 147; Thulin & 
Elm, 2010, s. 123-124, 128). En tydlig återkoppling till historisk bakgrund 
återfinns även i En mosaik (Jansson & Karlsson, 2009, s. 173; Jansson & 
Karlsson, 2012, s. 177) och Religion och sånt (Ring, 2009, s.10; Ring, 2013, s. 8).  

Ett annat återkommande tema när det gäller humanismen är kopplingen till 
det sekulär-humanistiska förbundet Humanisterna som i flera av böckerna 
refereras (Jansson & Karlsson, 2009, s. 174; Jansson & Karlsson, 2012, s. 178; 
Tidman & Wallin, 2008, s. 217; Tidman & Wallin, 2012, s. 227; Thulin & Elm, 
2010, s. 128 ). Av de fyra böcker som tar upp humanismen så har tre av dem en 
kortare presentation av Humanisterna och deras arbete. En skillnad kring detta 
återfinns emellertid mellan de olika upplagorna av Religion då det i den äldre 
upplagan inte finns ett eget stycke om förbundet Humanisterna vilket har 
tillkommit i den senare upplagan. Avståndet mellan förbundet och 
livsåskådningen har alltså minskat i denna upplaga. Detta bidrar till att ge en bild 
av humanismen som en organiserad rörelse som är levande och aktiv i samhället. 
Detta förstärks även av ännu en koppling till Förenta Nationerna (FN) där 
författarna till två av böckerna gör kopplingar till de mänskliga rättigheterna som 
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de menar är inspirerade och formade av humanistiska idéer som görs i både 
Religion såväl som Religion och sånt (Ring, 2012, s. 9; Thulin & Elm, 2007, s. 
147; Thulin & Elm, 2010, s. 128). De olika läroböckerna framställer 
Humanisterna olika utifrån vad organisationen har för funktion och syfte. En 
mosaik framhåller exempelvis Humanisternas fokus på att ta fram nya, sekulära 
ceremonier och traditioner. Religion lyfter istället fram de aspekter av 
humanisterna som en organisation som motsäger religion och förespråkar 
rationalitet och vetenskap.  Trots detta så är flera av författarna noga med att 
belysa att humanismen inte är en enhetlig rörelse och att den inte nödvändigtvis 
heller är sekulär utan kan vara kopplad till en religion (Jansson & Karlsson, 2009, 
s. 174; Jansson & Karlsson, 2012, s. 178; Ring, 2009, s. 10; Ring, 2012, s. 12; 
Thulin & Elm, 2007, s. 147; Thulin & Elm, 2010, s. 128). I detta avseende är 
Relief - livsvägar intressant eftersom boken endast tar upp humanisterna och har 
dessutom en kritisk hållning gentemot dem. Boken gör heller ingen skillnad 
mellan humanism, religionskritik eller förbundet humanisterna. Bland annat 
omnämns Richard Dawkins som en av företrädarna där det förklaras att han och 
humanisterna utgår från att religionen inte håller. Därefter ägnas en del av texten 
åt att berätta om de humanistiska rörelserna och nästan halva texten hamnar under 
ett stycke som lyder ”Kritik mot humanisterna” (Tidman & Wallin, 2008, s. 217; 
Tidman & Wallin, 2012, s. 227).  

 Om humanismen beskrivs i form av en rörelse så kan man säga att 
existentialismen fungerar som en ganska bra motpol gentemot detta. Den beskrivs 
nästan uteslutande som en samling idéer som framförallt den franske 
existentialisten Jean-Paul Sartre utvecklat. Detta blir tydligast i Söka svars 
framställning av existentialismen som ägnar ganska mycket tid åt att förklara 
existentialismens bitvis komplicerade utgångspunkter och idéer. Detta görs nästan 
uteslutande med citat och referenser till Sartre. Andra företrädare omnämns inte i 
texten, Simone de Beauvoir omnämns bara som existentialism och ”en av 
feminismens viktigaste teoretiker” i en bildtext (Mattson Flennegård & Eriksson, 
2009, s. 245-249; Mattson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 405-409). Det finns på 
så vis ingen vidare koppling till att existentialismen haft en påverkan på sin 
omvärld eller att det är någon som kallar sig existentialist. Flera andra böcker tar 
emellertid upp Sartre såväl som de Beauvoir och den tidigare Sören Kirkegaard 
men dessa personers idéers implikation på omvärlden (Ring, 2009, s. 10; Ring, 
2012, s. 12; Thulin & Elm, 2007, s. 147-148; Thulin & Elm, 2010, s. 129). Det 
kan summeras ner i vad som står i slutet av Söka svars framställning av 
existentialismen: ”Existentialismen är en extremt individualistiskt lära” (Mattson 
Flennegård & Eriksson, 2009, s. 249; Mattson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 
409).  

I vissa böcker framgår det inte helt klart huruvida existentialismen ses som 
sekulär eller inte av författarna. Detta av den anledningen att Kirkegaard 
omnämns som kristen samtidigt som Sartre benämns som ateist vilket gör det 
oklart om livsåskådningen kan vara både sekulär och religiös eller om det bara var 
filosofernas egna åsikter (Ring, 2009, s. 10; Ring, 2012, s. 12; Thulin & Elm, 
2007, s. 147-148; Thulin & Elm, 2010, s. 129). I och med att Söka svar inte alls 
tar upp Kirkegaard utan enbart baseras på Sartres tankar som utgår från hans egen 
ateistiska position så råder inte samma tveksamhet där (Mattson Flennegård & 
Eriksson, 2009, s. 249; Mattson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 409).  

Feminismen får utifrån det ett slags mellanläge då det i beskrivningen av 
den framkommer båda delarna, alltså både viktiga personer, såväl som 



 

  21 

feminismen som rörelse samtidigt som viktiga idéer och tankar inom feminismen. 
Detta görs exempelvis i Söka svar som lyfter fram de Beauvoir som en 
nyckelperson samtidigt som en sida används åt att ge en kortare historisk 
bakgrund där både rörelsen och fler viktiga personer lyfts fram (Mattson 
Flennegård & Eriksson, 2009, s. 252, 254; Mattson Flennegård & Eriksson, 2012, 
s. 410, 413). Det finns dock en svårighet som skapar en spänning mellan 
läroböckerna då det finns en svårighet mellan hur politiskt feminism ska 
beskrivas. I En mosaik står det bland annat:  

 
Reformer och lagstiftning som ökar jämställdheten inom exempelvis arbetsliv och 

familjepolitik är en del av den feministiska åskådningen. De allra flesta i det svenska 
samhället stöder utvecklingen som syftar till jämställdhet mellan könen (Jansson & 
Karlsson, 2009, s. 177; Jansson & Karlsson, 2012, s. 181). 
 
Detta är intressant av två skäl. Dels för att beskrivningen är binär och 

kategoriskt om vad feminism är och vad feminister står för, men också för att 
detta ger legitimitet i och med att det påstås att de allra flesta står för detta. På så 
vis skiljer sig den text som återfinns i Söka svar där författarna snarare använder 
ett utanförperspektiv och skriver om ”den feministiska rörelsen” (Mattson 
Flennegård & Eriksson, 2009, s. 250; Mattson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 
410). Texten nyanseras emellertid efteråt genom att peka på de olika riktningarna 
inom feminismen angående särarts och likartsfeminism och huruvida kön är en 
social eller biologisk konstruktion (Jansson & Karlsson, 2009, s. 177; Jansson & 
Karlsson, 2012, s. 181). Söka svar tar utgångspunkt ifrån just denna diskussion 
ifrån de Beauvoirs klassiska citat ”Man föds inte till kvinna, man blir det” för att 
knyta den delen av diskussionen till existentialismen på så vis att individer själva 
måste definiera vad det innebär att vara kvinna (Mattson Flennegård & Eriksson, 
2009, s. 250; Mattson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 410). Av den anledningen 
så blir framställningen starkt präglad av existentialismen (som är föregående 
avsnitt) och utgångspunkten blir att kvinnor själva måste definiera vad det innebär 
att vara kvinna. Jämför man det perspektiv som framgår i En mosaik så är detta 
snarare preskriptivt vilket Söka svar inte är och har dessutom ett bredare, 
makroperspektiv: ”Feminismen går emellertid längre genom att beskriva 
orsakerna till orättvisor mellan män och kvinnor och hävda att synen på könen 
behöver omvärderas från grunden” (Jansson & Karlsson, 2009, s. 177; Jansson & 
Karlsson, 2012, s. 181). I och med att feministiska perspektiv i viss mån hänger 
ihop med politiska perspektiv så uppstår en viss problematik mellan hur 
författarna å ena sidan ska beskriva den del som tillhör livsåskådningen utan att 
tangera för mycket av det politiska perspektivet. För så snart de kommer in på 
politiska perspektiv så kommer motfrågorna till så generella formuleringar: 
”Finns det inte fler sätt att vara feministisk på; vems feminism beskriver ni?”. Nu 
är texten så pass kort att de inte återkommer till fler sådana spänningsfält. Söka 
svar undviker detta genom att hålla ett existentialistiskt, individualistiskt fokus på 
feminismen. Dessutom finns det en större klarhet i Söka svar på grund av den 
historiska bakgrunden som ges i vilken man snarare utgår från att feminismen är 
ute efter att skapa ett lika människovärde, snarare än att det blir knutet till 
specifika politiska frågor.  

Samma tendenser återfinns i den beskrivning som Söka svar ger av ekosofin. 
Det vill säga allmänna beskrivningar som ska beskriva någon form av allmän 
uppfattning. Följande citat går att hitta: ”Inte mindre än tre fjärdedelar av svenska 
gymnasieelever anser att djur och människor har samma värde” (Mattson 
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Flennegård & Eriksson, 2009, s. 258; Mattson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 
417). En mosaik uttrycker sig på ett lite annat sätt, den beskriver snarare själva 
rörelsen och att denna anser att djur och människor har samma värde (Jansson & 
Karlsson, 2009, s. 175; Jansson & Karlsson, 2012, s. 179). I det här fallet är den 
enda nyckelpersonen som omnämns filosofen Arne Naess som får ta plats i 
samtliga tre böcker som tar upp ekosofin och beskrivs som grundare av rörelsen. 
Söka svar drar paralleller på samma sätt som författarna drog paralleller mellan 
feminism och existentialism, ekosofin med marxismens koncept med det klasslösa 
samhället och ekosofins syn på rätten till självförverkligande för både djur och 
människor (Mattson Flennegård & Eriksson, 2009, s. 258; Mattson Flennegård & 
Eriksson, 2012, s. 417). 

Nära till hands ligger marxismen som på många sätt har likheter med 
feminismen när det kommer till framställning. Båda är exempelvis 
livsåskådningar som har politiska perspektiv som utgångspunkt. Marxismen är 
ganska speciell i och med detta eftersom den varit en grund för styret i forna 
Sovjetunionen och fortfarande i Kina och på Kuba. Återigen uppstår då frågan; 
hur mycket bör läroböckerna skriva om dessa exempel, det vill säga ska de 
förhålla sig till grundtanken utan att bland in politik? Läroböckerna har angripit 
denna fråga på lite olika sätt. Söka svar beskriver marxismen helt utan att ta upp 
dessa exempel utan fokuserar helt på att förklara livsåskådningens grundläggande 
idéer. Detta gör att läsaren får en positiv och harmonisk bild av marxismen.  

 
Självförverkligandet sker genom skapandet. Och skapandet sker främst genom ett 

roligt, omväxlande och kreativt arbete som utvecklar hela människan, både kroppen och 
tänkandet. Idealet skulle kunna vara ett liv där vi kunde tänka, skriva och musicera på 
förmiddagen, hoppa bungy jump, rida, fiska eller ägna oss åt andra kroppsaktiviteter på 
eftermiddagen. (Mattson Flennegård & Eriksson, 2009, s. 255; Mattson Flennegård & 
Eriksson, 2012, s. 414). 
 
Marx andra tankar om klasskampen och revolution får betydligt mindre 

utrymme. I Religion uttrycks exempelvis att för att rätta till samhället så måste en 
våldsam revolution till. Detta samtidigt som man kopplar ihop marxismen med 
religionskritik och militant ateism. Samtidigt så nyanserar författarna 
framställningen genom att koppla ihop marxism med socialism och på så vis även 
med Olof Palmes gärningar (Thulin & Elm, 2007, s. 146; Thulin & Elm, 2010, 
s.127). Det ena måste inte utesluta det andra, men det ger helt olika bilder av 
marxismen beroende på om författarna väljer bort något av exemplen. I En mosaik 
ges en liknande bild som den i Religion. Den omnämner Marxs syn på 
klassamhället som förtryckande och att detta kan brytas genom revolution 
samtidig som Sovjetunionen, Kina och Kuba. Utöver detta så omnämner man 
även den befrielseteologin som marxismen tillskrivs ha inspirerat till i Sydamerika 
(Jansson & Karlsson, 2009, s. 178; Jansson & Karlsson, 2012, s. 182). I och med 
detta så pendlar beskrivningarna mellan att beskriva marxismen som våldsam eller 
icke-våldsam.  
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4.3 Analys utifrån Taylors teori 
 

Taylors utgångspunkt i hans beskrivning av vad ett sekulärt samhälle och en 
sekularisering innebär är alltså inte kopplad till religionens försvinnande utan 
snarare att det som anses heligt och sakralt flyttar in i den offentliga sfären. I och 
med detta så kommer de större religiösa strukturerna att falla och omformas vilket 
är kopplat till hur samhället ser ut idag. När det kommer till 
religionsundervisningen så borde vi utifrån det antagandet få en mer pluralistisk 
och blandad undervisning om alla livsåskådningar, sakrala såväl som sekulära. 
Inte bara mellan olika religiösa positioner utan även mellan sekulära och religiösa. 
Detta borde rimligen också gälla läroböcker om de i Taylors mening ska kunna 
betraktas som sekulära.  

Ser man först och främst till det sidomfång som sekulära livsåskådningar 
ges så är det mycket litet. Utgår man från den nya läroplanen så omnämns alltså 
livsåskådningsbegreppet i tre av sju punkter i det centrala innehållet. Utgår man 
från tabell 2 så är det tydligt att utrymme de sekulära livsåskådningarna får inte är 
proportionerligt i förhållande till läroplanen. Endast 3,3 % av sidorna i de 
studerade läroböckerna ges åt livsåskådningarna som är sekulära. Taylors (2007) 
syn på det sekulära samhället handlar emellertid om ett pluralistiskt samhälle där 
alla positioner finns representerade och får samma villkor (Taylor, 2007, s. 3). 
Därmed finns det utifrån detta perspektiv en dissonans mellan hur samhället ser 
ut, hur Taylor menar att det borde se ut samt hur det ser ut i läroböcker. Intressant 
i sammanhanget är att Taylor ser att det finns en sekulär hegemoni, varför 
religionen nu fått ett minskat inflytande. Detta borde teoretiskt kunna yttra sig på 
två sätt. Det första är att läroböckerna utgår från ett sekulärt perspektiv, det vill 
säga framställningen av religion och livsåskådning sker på ett sätt där båda ses 
enbart som olika positioner. Rent tekniskt skulle alltså böckerna vara skrivna på 
ett sätt där båda perspektiven anses gångbara. Det andra skulle vara betydligt 
tydligare, nämligen att det råder en dominans av sekulära livsåskådningar i 
läroböckerna. De skulle med andra ord få betydligt mycket större utrymme. Det 
sistnämnda alternativet är uppenbarligen inte sant eftersom endast 3,3 % av 
sidorna behandlar sekulära livsåskådningar.  

Återgår vi istället till att låta diskussionen utgå ifrån det första alternativet 
det vill säga huruvida sekulära livsåskådningar lyfts fram på ett sätt som gör att de 
framstår som ett av flera alternativ. Vilket är ett krav enligt Taylors begrepp 
exklusiv humanism (Taylor, 2007, s.21). Här går det att hitta en grundsyn i de 
olika läroböckernas definition av sekulära livsåskådningar. Som ovan beskrivits så 
finns det lite olika sätt att ta upp sekulära livsåskådningar på, något som tycks 
påverka hur och huruvida sekulära livsåskådningar definieras överhuvudtaget. 
Böcker såsom En mosaik, Söka svar och Religion och sånt har alla ägnat ett 
stycke åt att förklara och definiera hur författarna ser på och vad sekulära 
livsåskådningar är. Dessa utifrån livsåskådningsbegreppet och adderar till denna 
avsaknad på gudstro eller tro på något överjordiskt. I och med detta så möjliggörs 
en hållning enligt vilken sekulära livsåskådningar kan betraktas som ett komplett 
och fungerande alternativ till en religion. Utifrån Taylors syn på vad tillståndet att 
vara sekulariserad innebär så skulle dessa böcker i sin beskrivning och definition 
av sekulära livsåskådningar kunna betraktas som sekulära. De reflekterar vägval 
snarare än att sätta perspektiv mot varandra för att på så vis skapa en diskussion 
om rätt och fel.  
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Detta uppfylls emellertid inte av alla läroböcker, såsom Relief - livsfrågor 
och eftersom alla inte dedicerar utrymme åt att definiera sekulära livsåskådningar. 
Såsom framkommit av definitionskapitlet så har dessa snarare lyft upp sekulära 
livsåskådningar i ett sammanhang av ”religion och vetenskap” varför dessa 
snarare blir en motsägande anti-tes till religion. Denna diskuterar i och med detta 
inte heller vad en sekulär livsåskådning innebär. Vilket är en konsekvens av att 
boken enbart tar upp humanismen. Den korta presentation som ges av 
humanismen utgår ifrån ett konfliktperspektiv, första meningen lyder: ”Många 
människor som har ställt religion och vetenskap mot varandra har kommit fram 
till att religionen inte håller” (Tidman & Wallin, 2008, s. 217; Tidman & Wallin, 
2012, s. 227). Vad humanismen innehåller är alltså sekundärt efter att dessa 
motsäger religion.  

Den enda lärobok som gjort någon form av progression i det här 
sammanhanget och som stödjer påståendet att det skett en förändring i 
sekulariserande riktning är Religion och sånt eftersom denna gått ifrån att vara, 
förvisso definierande, men till att blir mer utförlig och klarare i sin definition. 
Denna förändring stämmer ganska bra ihop med Taylors begrepp ”nova-effekt” 
som innebär just den breddning av vilka positioner som är gångbara (Taylor, 
2007, s. 299). I praktiken och i en lärobokssituation borde denna breddning 
innebära fler positioner. Ser vi till resultaten som framkommit kring antalet sidor 
som ägnas åt sekulära livsåskådningar så tycks detta inte återfinnas. Inte heller 
när det kommer till vilka sekulära livsåskådningar som ges utrymme där det 
snarare har försvunnit positioner även om det bara rör sig om veganismen i just 
Religion och sånt.  

 

 

4.4 Slutsatser 
 
Uppsatsen syftade till att undersöka om innehållet i läroböcker kring 

sekulära livsåskådningar på något sätt påverkats av den nya läroplanen, GY11. De 
frågeställningarna som utgåtts ifrån är: 

 
• Vad skriver man om de sekulära livsåskådningarna i läroböckerna? 
• Vilka skillnader och likheter finns i läroböcker direkt före och direkt efter 

införandet av GY11?  
• Presenteras de sekulära livsåskådningarna på ett, utifrån Taylors 

perspektiv, sekulärt sätt utifrån begreppet ”exklusiv humanism”? 
 
Resultatet visar först och främst två viktiga saker. För det första att det inte 

tycks ha skett någon egentlig förändring kring sekulära livsåskådningar i 
läroböcker. I alla fall i de böcker som haft tidigare upplagor knutna till den 
tidigare läroplanen. 4 av 5 bokpar har inte förändrats något alls i hänseende till 
texten, ett par av dem har bytt ut en rubrik eller bild vilket får ses som mycket små 
förändringar av innehållet. För det andra, vilket också är andra undersökningars 
fynd, vilket knyter an till forskningsläget, så får sekulära livsåskådningar en liten 
del av läroböcker. Utifrån den sammanställning som gjorts av det totala 
sidomfånget av materialet samt det totala sidomfång som handlar om sekulära 
livsåskådningar så finns det en liten minskning i det omfång som ägnas åt 
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sekulära livsåskådningar. Minskningen har skett på två sätt, för det första har 
antalet sidor som ägnas åt sekulära livsåskådningar minskat. Minskningen har 
också skett procentuellt i och med att det totala sidomfånget har ökat samtidigt 
som antalet sidor för sekulära livsåskådningar minskat. Detta har lett till en 
minskning med 0,5 procentenheter, från 3,8 % till 3,3 % av det totala omfånget.   

Den enda bok som förändrats i någon större utsträckning är Börje Rings 
Religion och sånt som bland annat gjort om sin text på sådant vis att diskussionen 
och definitionen av livsåskådningsbegreppet och därmed definitionen av sekulära 
livsåskådningar. Ring har också plockat bort veganism ur boken för att dels ge 
plats åt de två andra livsåskådningarna humanism och existentialism men också 
den vidare definitionen. Dessutom har ateism gått från att vara ett exempel på en 
livsåskådning till att enbart betyda icke-tro. Läroboken Religion som har 
genomgått ett par små, men intressanta förändringar vilka är intressanta utifrån de 
premisser som finns för uppsatsen. För det första gäller det i Religion där rubriken 
”Värdeföreställningar - livsåskådningar utan Gud” fått byta namn till ”Religion 
och vetenskap” vilket ligger linje med det Skolverket menat ha varit en av 
skillnaderna mellan den gamla och nya läroplanen. Nämligen att ett av de 
områden som skrivits fram är just religion och vetenskap. Vad som är intressant är 
att detta då gett en förändring kring det kapitel som handlar om just sekulära 
livsåskådningar.  

Den andra intressanta förändringen förekommer i det stycke som handlar om 
humanismen som livsåskådning i vilket ett stycke om förbundet humanisterna har 
tillkommit. Detta går att koppla till det syfte som funnits med uppsatsen nämligen 
att se huruvida det finns förändringar kopplade till rörelser i samhällsklimatet. 
Denna förändring må vara liten men tycks vara en indikation på att så är fallet. 
Varför det skett en förändring är emellertid omöjligt att säga något om. Det skulle 
rent hypotetiskt kunna röra sig om lobbyverksamhet, men kanske mer sannolikt är 
det att förbundet Humanisterna blivit så pass stora att läroboksförfattarna ansett 
att de är intressanta att nämna i sammanhanget. Det tycks utifrån det finnas 
tendenser till att det samhällsklimat som målas upp i inledningen kan ha haft en 
viss påverkan. Sedan om detta varit medvetet från sekularistiska rörelser eller inte 
är som sagt svårt att uttala sig om. 

De olika sekulära livsåskådningarna som tas upp av de olika läroböckerna 
tas upp på lite olika sätt, både mellan de olika böckerna såväl som att sättet de tas 
upp på skiljer sig åt livsåskådningarna emellan. Humanismen beskrivs ofta med 
hjälp av en vetenskapshistorisk bakgrund i vilken den framstår som en rörelse 
kopplad till samtiden. Detta stärks dessutom av att livsåskådningen kopplas till 
den sekulär-humanistiska organisationen Humanisterna som i flera böcker 
exemplifieras. På så vis finns ett mindre fokus på enskilda tänkare eller andra 
centrala figurer även om sådana förekommer i exempelvis Religion. Detta kan 
jämföras med hur existentialismen framförs som nästan uteslutande beskrivs med 
citat och referenser till centrala figurer inom rörelsen. Söka svar använder 
exempelvis endast Jean-Paul Sartres sätt att se på existentialismen, vilket innebär 
att endast hans sätt att se på den framkommer. Det finns således ingen utblick till 
omvärlden. Söka svar är dessutom den bok som kopplar ihop olika 
livsåskådningar med varandra allra mest. Den drar exempelvis existentialistiska 
paralleller mellan feminismen och existentialismen och paralleller kring 
rättigheter mellan ekosofi och marxism. Ekosofin, marxismen och feminismen 
beskrivs på liknande sätt, det återfinns beskrivningar av både viktiga personer 
inom rörelsen och att dessa faktiskt beskrivs som rörelser.  
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Den sista frågan, huruvida läroböckernas definition av sekulära 
livsåskådningar är kompatibelt med Taylors begrepp exklusiv humanism har inte 
ett helt entydigt svar. Detta skiljer sig mellan läroböckerna. Om i ser till den 
kvantitativa analysen så är två saker tydliga. Den första att sekulära 
livsåskådningar har litet utrymme i läroböcker. För det andra; jämför man med 
hur läroplanen är skriven så får de mindre utrymme än vad de kanske borde ha i 
förhållande till hur stort utrymme de har i läroplanen. Taylor har skrivit om att det 
i samhället rör sig om en sekulär hegemoni, något som inte alls verkar överförbart 
eller som avspeglar sig när det kommer till utrymmet i läroböckerna. Ser man då 
till hur framställningen av sekulära åskådningar så får är slutsatserna utefter 
Taylors teori att de flesta böckerna är sekulära då dessa ägnar tid åt att definiera 
sekulära livsåskådningar. Dessa definitioner och därmed framställningar stämmer 
väl överens med den definition Taylor har för begreppet ”exklusiv humanism”. 
Det finns i alla utom just Relief - livsvägar som är den enda som inte diskuterar 
begreppet livsåskådning alls. Utan sätter humanismen, den enda livsåskådningen 
som tas upp, som en anti-tes gentemot religionen i diskussionen mellan religion 
och vetenskap.  

De förändringar som återfinns är svåra att koppla till Taylors nova-effekt 
eftersom förändringarna är så små att det skulle kunna röra sig om en slump. 
Den enda boken som följer det utefter Taylors resonemang förväntade resultatet 
är just Religion och sånt. Detta innebär inte per se att Taylor har fel eftersom 
breddningen av positionen kan ha skett i religiösa positioner som inte fångats upp 
på grund av studiens urval. Det kan rent hypotetiskt vara så att nova-effekten 
återfinns i läroböckerna, men ibland de sidor som tillkommit i läroböckerna, som 
inte handlar om sekulära livsåskådningar. Om man skulle jämföra nova-effekten 
med en slags pendelrörelse mellan religiösa och icke-religiösa så skulle 
pendelrörelsen möjligtvis snarare ha gått från en breddning av icke-religiösa 
livsåskådningar till att snarare bredda och nyansera antalet religiösa 
livsåskådningar. Vad som emellertid tycks vara uppenbart är att en eventuell 
breddning mellan läroplanerna tycks inte vara fallet. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Metodisk och teoretisk discussion 
 

Det första som jag vill under denna rubrik vill lyfta är det urval som gjorts 
för den här undersökningen. Resultatet pekar ganska tydligt på att 
läroboksförfattarna inte har reviderat och förändrat sina texter och sitt innehåll 
särskilt mycket. Förutom några små förändringar så fanns det en bok som gjorde 
det, Religion och sånt. Vilken snarare var undantaget som bekräftade regeln. Det 
finns dock en viss anledning att tro att mitt urval har påverkat resultatet. Kanske 
är det så att man för att upptäcka fler skillnader hade behövt vidga detta urval och 
undersöka även de böcker som inte utkommit upplagor före och efter. Det kan ha 
varit så att det för författarna inte funnits någon egentlig anledning att revidera 
sina texter i och med att detta inte krävts av den nya läroplanen. Om en författare 
skriver helt nya böcker så finns det eventuellt en större benägenhet att först och 
främst tänka nytt, men också en större anledning att gå tillbaka och granska äldre 
läroböcker med kritiska ögon i och med att man ämnar skriva en ny, bättre. Det 
finns visst fog att tro detta om man ska se till resultatet, i Religion skedde en av 
förändringarna enligt det Skolverket i Jämförelser med läroplan 2000 anser sig ha 
ägnat mer fokus på i GY11, nämligen vetenskap och religion. Kanske är det så för 
att se förändringarna, om det finns några, så behöver man granska de läroböcker 
som tillkommit som eventuellt har större anledning att försöka förändra 
framställningen. Gissningsvis så är förändringarna större mellan sådana upplagor. 
Därmed är det inte sagt att generella förändringar hade varit lättare att identifiera 
eftersom det lika gärna skulle kunna röra sig om påverkan från olika författare och 
förlag.  

Vad gäller metodik och teori så har dessa syftat till att utröna skillnader och 
förändringar mellan nyare och äldre upplagor. Samt att studera huruvida dessa, 
utifrån Taylors perspektiv, kan kopplas till dels hans syn på vad det innebär att 
vara sekulär men också om dessa förändringar kan kopplas till de 
sekulariseringsprocesser Taylor menar bör finnas i samhället. Detta innebär att det 
är en viss specifik syn på dessa begrepp som framkommer varför det alltid behövs 
flera studier för att kunna styrka eller avfärda att den begreppsramen återfinns så 
konkret i läroböcker. Detta gäller inte bara när det kommer till att finna liknande 
eller samma tendenser i anda läroböcker utan det hade varit intressant att 
undersöka liknande saker i andra kontexter och inte minst i läroböcker från andra 
länder. Det vill säga är mina resultat generaliserbara. Taylors teori är 
ursprungligen inte gjord för att studera läroböcker utan den är modifierad för att 
användas till detta, varför det skulle kunna röra sig om ett missvisande resultat 
vad sekulariseringsprocesser beträffar. Det som stödjer generaliserbarheten i 
resultatet är emellertid att det inte sticker ut och avviker från tidigare forskning. 
Det liknar helt enkelt vad tidigare forskning konstaterat. Det jag har gjort är att 
titta under en kortare period än exempelvis Ola Alfredssons studie, som rör sig 
över betydligt större tidsramar. Av den anledningen är kanske förändringar väldigt 
små. Rent hypotetiskt skulle det kunna vara så att förändringar i läroböcker tar 
längre tid än några år och att anpassningar till läroplaner kanske inte är så stora 
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som jag antagit i denna studie. Materialet är dessutom ”överlappat” på så vis att 
jag testat material i slutet på en era och jämfört med materialet i början på en era. 
Kanske hade det varit en mer ”rättvis” studie gentemot materialet om man gjort 
studien några år in i framtiden, då läroböckerna fått tid att ”mogna”. 
 
 

5.2 Vetenskapligt bidrag  
 

Så vad har den här undersökningen faktiskt bidragit med till forskningen? 
Den har som ovan diskuterat gett upphov till fler frågor som behöver svar innan 
man kan säga något generellt om läroböcker och i vilken riktning dessa utvecklas 
eller inte. Det andra viktiga resultatet är just det att läroböcker inte tycks ha 
utvecklats särskilt mycket när det kommer till sekulära livsåskådningar i och med 
den nya läroplanen. Detta innebär att resultat som framkommit i tidigare 
forskning, jag tänker främst på Backström (2009), Rönnemo (2012) och 
Bergström (2012) faktiskt är relevanta även i den nya läroplanen. Frågan är 
kanske om dessa tre undersökningar, givetvis tillsammans med andra samt denna 
undersökning, pekar på vissa brister och problem med framställning och frånvaro 
av sekulära livsåskådningar. Det önskvärda i sammanhanget hade kanske varit att 
kunna peka på att det skett en förändring vilket det inte tycks ha gjort. Frågan som 
går att ställa i sammanhanget är vilket ansvar läroboksförfattare har att utvecklas 
även om läroplanen inte konkret ställer krav på det.  

 
 
 

5.3 Religionsdidaktiska implikationer 
 

Förutom det som diskuterats ovan så vill jag även lyfta fram en diskussion 
till, nämligen vad detta får för implikationer och konsekvenser för det som händer 
i klassrummet och för lärandet. Det resultatet pekar emot är nämligen att 
innehållet i läroböckerna skiljer sig åt, i vissa fall skiljer de sig ganska mycket 
ifrån varandra och utifrån läroplanens formuleringar så är frågan vad som krävs 
för att uppfylla de krav som ställs på innehåll i en lärobok. Eftersom 
livsåskdåningsbegreppet har en relativt stark ställning i läroplanen i förhållande 
till vad dessa får i läroböckerna. Detta ställer krav på den enskilda lärarens 
kompetens när det kommer till att välja vilken bok som ska användas i 
undervisningen, men det ställer också didaktiska krav kring att kunna förklara och 
utveckla de olika sekulära livsåskådningarna. Det finns givetvis inga gränser för 
var information och lärandematerial om olika sekulära livsåskådningar finns att 
hämta idag, men det kräver också kunskap och kompetens att sålla och välja ut det 
materialet. Vilket säkerligen är en av anledningarna till varför läroböcker har en 
så pass stark ställning fortfarande. 

 
 
 
 



 

  29 

 

5.4 Avslutande discussion 
 

Avslutningsvis finns det några tankar som jag vill ventilera. För det första är 
det så att det i min mening var mycket förvånande när jag började titta i materialet 
att det skiljer sig så mycket mellan läroböckerna i sig, men också att det utrymme 
som sekulära livsåskådningar får är mycket litet. Både utifrån läroplanen såväl 
som den statistik som finns kring gudstro och religion i Sverige. Kanske är det så 
att religionskunskapen borde få nytt fokus och faktiskt byta namn till 
livsåskådningskunskap. Detta vore i linje med tidigare förändringar för ämnet som 
bytt namn från kristendomskunskap till religionskunskap. Om man uppfattar 
Sverige som ett sekulärt samhälle finns det kanske ett visst intresse att undervisa 
baserat på det religiösa och icke-religiösa landskap som vi ser.  

Mot detta kan man, och man bör nog göra det ställa den andra funktionen i 
skolan nämligen just att utbilda. Man skulle kunna resonera på så vis att sekulära 
åsikter ventileras i tillräcklig utsträckning så som det är idag, varför det finns en 
rimlighet i att man försöker lyfta fram religiösa perspektiv. Särskilt om vi går mot 
ett mer pluralistisk samhälle så finns det ett egenvärde i att förstå varandras 
utgångspunkter, vilket kräver att skolan får en balans i vilka livsåskådningar lyfts 
fram. Så frågan är var den balansen finns och hur den ser ut, kanske är det så att 
läroböckerna behöver bredda sitt innehåll vad gäller både sekulära 
livsåskådningar såväl som mindre religioner i Mellanöstern eftersom i 
klassrumsmiljön så kommer dessa olika perspektiv att behöva förstå varandra i 
någon mån.  
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Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte var att med bakgrund av ett mer pluralistiskt samhälle i 

form av fler religiösa och sekulära grupper undersöka huruvida någon påverkan i 
beskrivning av sekulära livsåskådningar skett. Detta utifrån att den nya 
läroplanen, GY11, inte har förändrat det från Skolverket begärda innehållet vad 
sekulära livsåskådningar beträffar, varför det blivit intressant att undersöka 
förändringar som kan ha kommit till av tredje part. Fem läroböcker i 
religionskunskap, utkomna i upplagor skrivna före och efter GY11 har undersökts. 
Totalt har alltså tio läroböcker i religionskunskap undersökts. 

En kvalitativ innehållsanalys har genomförts utifrån några analysfrågor och 
resultatet av denna har sedan analyserats utifrån filosofen Charles Taylors teori 
och begreppsram kring sekulariseringsprocesser och definition för sekulär. Utöver 
detta har även en mindre sammanställning av kvantitativ art gjort av det totala 
sidomfånget i läroböckerna och det sidomfång som givits åt sekulära 
livsåskådningar. De frågeställningar som har besvarats utifrån detta är följande:  

 
• Vad skriver man om de sekulära livsåskådningarna i läroböckerna? 
• Vilka skillnader och likheter finns i läroböcker direkt före och direkt efter 

införandet av GY11?  
• Presenteras de sekulära livsåskådningarna på ett, utifrån Taylors 

perspektiv, sekulärt sätt utifrån begreppet ”exklusiv humanism”? 
 
Det resultat som presenteras är att sekulära livsåskådningar ges litet 

utrymme och att detta minskat mellan upplagorna i förhållande till det totala 
sidomfånget i läroböckerna. Endast en lärobok hade ökat sitt omfång om sekulära 
livsåskådningar och förändrat sitt innehåll. Ytterligare en hade gjort mindre 
förändringar som ligger i linje med Skolverkets ambition att ägna mer fokus åt 
området ”religion och vetenskap” samt lagt till ett styck om förbundet 
Humanisterna under kapitlet humanisterna. Utifrån det finns det alltså små 
tendenser att anpassa läroböckerna utefter samhällsprocesser.  

 Livsåskådningarna presenteras på olika sätt mellan läroböckerna, 
humanismen beskrivs generellt sett utifrån sin historiska bakgrund och som en 
rörelse i samhället. Vilket kan konstateras med existentialismen som bildar en 
slags motpol där stort fokus ligger på, för livsåskådningen, viktiga nyckelpersoner 
såsom Jean-Paul Sartre.  

Utifrån Charles Taylors definition på vad ett sekulärt samhälle har det 
utifrån läroböckernas egen definition av sekulära livsåskådningar gått att dra 
slutsatsen att flera har definitioner på sekulära livsåskådningar som är sekulära 
enligt Taylors begrepp ”exklusiv humanism”. Det finns dock exempel på 
läroböcker som inte uppfyller detta, utan som beskriver humanism i 
konfliktområdet mellan religion och vetenskap. 
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