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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Begreppet livsåskådning är flitigt använt i ämnesplanen för religion, såväl i grundskolan som i 

gymnasiet. Detta är heller ingenting nytt – livsåskådningsbegreppet har funnits med i skolans 

styrdokument i över 50 år, och det närbesläktade begreppet livsfrågor introducerades för första 

gången i skolans styrdokument redan i 1969 års läroplan.1 Sedan dess har en mer eller mindre stark 

betoning av livsfrågor och livsåskådning närvarat. En vardaglig förståelse av begreppet 

livsåskådning är att detta sätter ord på en samling av teorier och känslor inför världen, människor 

(en själv och andra) och livet, och betraktas generellt som någonting universellt. Teorier och känslor

som kan komma till uttryck, bland annat i svar på så kallade livsfrågor, eller existentiella frågor. 

Dessa brukar avse frågor med hög angelägenhet som berör livets grundläggande delar, såsom 

relationer, etik och döden. 

Mitt personliga intresse för livsåskådningsbegreppet bottnar i faktumet att jag inte ställdes 

inför detta begrepp förrän fem år efter min studentexamen, trots att jag varit mycket 

religionsintresserad genom hela min skolgång. Religionsämnet, såsom jag själv uppfattat det i 

skolan, handlade inte om mig eller andra icke-religiösa skolkamrater. Det handlade snarare om 

religiösa teorier och praktiker och om anhängare av världsreligionerna. Om deras kläder, smycken 

och tatueringar, men också om krig, hederskultur och våld. Att ha denna minnesbild av 

religionsundervisningen är inte unikt. Universitetslektorn och livsåskådningsforskaren Malin 

Löfstedt beskriver hur hennes undersökningar av lärarstudenters erfarenheter av den egna 

skolgången förtäljer en liknande historia; att religionsundervisningen som dessa erfarit tycks ha 

cirkulerat kring världsreligionerna.2 Utifrån modern livsåskådningsforskning beskrivs ofta 

livsåskådningsbegreppet som bärare av någonting universellt, och diskussionen kring 

livsåskådningar och livsfrågor bör således kunna engagera alla elever. Det finns omfattande 

undersökningar som pekar på att barn och unga i högre utsträckning velat ha en arena för att 

samtala om livsfrågor, detta visade exempelvis Barns tankar om livet (1986) av Sven G. Hartman.3 

En färskare undersökning är Skolverkets Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. I denna 

utredning framkom att ”Mer än hälften av eleverna anser att de i skolan inte sysslat nämnvärt med 

1 Hartman, Sven G, ”Hur religionsämnet formades”, Almén, Edgar; Furenhed, Ragnar; Hartman, Sven G.; Skogar, 
Björn (red.), i Livstolkning och värdegrund : Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Vol. 37, Linköping: 
Linköpings universitet Skapande Vetande, 2000, s. 217

2 Löfstedt, Malin, ”Livsfrågornas betydelse för religionsundervisning”, Bråkenhielm, Carl Reinhold; Essunger, Maria;
Westerlund, Katarina (red.), i Livet enligt människan : Om livsåskådningsforskning, Nora: Nya Doxa, 2013, s. 387

3 Hartman, Sven G., Barns tankar om livet, Stockholm: Natur och kultur, 1986.
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de livsfrågor som de tycker är viktiga och som betonas i kursplanen”.4 Denna efterfrågan, och 

känslan av att religionsundervisningen ännu inte i tillräckligt hög grad tagit in 

livsåskådningsbegreppet gör det aktuellt att undersöka alternativa svar på varför detta ännu inte 

upplevs vara en självklar del av religionsundervisningen, trots att begreppet genomsyrar 

ämnesplanen. 

Det rådande pedagogiska paradigmet i Sverige utgör också ett argument för att intressera sig

för begreppet livsåskådning. Paradigmet sägs vara ett möte mellan den så kallade sociokulturella 

och den pragmatiska traditionen;5 detta innebär kortfattat att katederundervisning till mångt och 

mycket övergivits i svensk skola, till förmån för en undervisning som utgår alltmer ifrån elevernas 

egna erfarenheter och nivåer. Undervisningen sker i en social växelverkan mellan elever och lärare, 

och lärandet sker först när eleverna kan ta del utav kunskaperna utifrån egen erfarenhet – inte när 

undervisningen endast sker via envägskommunikation från lärare till elev.6 Inom 

religionskunskapen innebär det ibland en tuff utmaning att möta denna pedagogiska kultur i ett 

ämne som på flera sätt både kan beröra och uppröra. Risk finns för att gå för nära eller för långt bort

ifrån eleverna, och utfallet av detta kan landa i såväl kränkning som exotisering av religiositet. 

Jag menar att livsåskådningsbegreppet har potential att fylla en viktig funktion i det rådande 

pedagogiska klimatet när det kommer till religionsämnet, då det kan vara en naturlig väg att anknyta

till eleverna själva. Begreppet är viktigt för att anknyta till elevernas erfarenheter och engagemang 

och därmed också dess inlärning. När jag för första gången granskade Lgr11 och Gy11 inför en 

promemoria här på Uppsala universitet reagerade dock jag på dess vaga och ibland motsägande 

formuleringar när det kommer till livsåskådningsbegreppet och detta anser jag är relevant att ta 

chansen att gräva djupare i, varför jag väljer att ha detta som uppsatsämne. I denna uppsats avser 

jag därför att undersöka hur Skolverkets definition av livsåskådning kan förstås, och jämföra detta 

genom att granska ett antal läroböcker som i skrivande stund används på ett antal gymnasieskolor i 

Uppsala. 

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att tillgodogöra mig kunskaper om definitionen och den övergripande 

användningen av begreppet livsåskådning ifrån Skolverkets sida, samt om hur begreppet 

4 Skolverket, ”Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU -03)”, Tillgänglig: fr. 2004, 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F
%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1369, s. 63

5 Lundgren, Ulf P; Säljö, Roger; Liberg, Caroline (red.), Lärande Skola Bildning : Grundbok för lärare, (3 uppl.), 
Stockholm: Natur & kultur, 2014, s. 296ff

6 Ibid. s. 308
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livsåskådning förstås inom gymnasieskolan.7 Syftet kan därmed sägas vara tudelat. Jag vill 

undersöka:

1. Ämnesplanen för religionskunskap med tillhörande dokument.

2. Läroböcker som är dagsaktuella på ett antal gymnasieskolor i Uppsala. 

Min primära utgångspunkt är att granska Skolverkets aktuella styrdokument för religionskunskap 

med inriktning mot gymnasiet; det vill säga ämnesplanen och tillhörande dokument. Jag vill 

undersöka huruvida den definition som erbjuds i styrdokumenten motsvarar hur begreppet används i

helhet i samma dokument. Detta gör jag för att se om begreppet används på ett konsekvent sätt, för 

att på så vis kunna utläsa om, och i sådana fall hur stort tolkningsutrymmet är. 

Därefter vill jag granska ett antal läroböcker som används i olika gymnasieskolor runtom i 

Uppsala idag för att se hur dessa definierar och använder livsåskådningsbegreppet. Denna 

undersökning, menar jag, kommer att utgöra en god grund för jämförelse mot ämnesplanen då 

läroböcker kan hävdas återspegla ämnesplanen till viss del, även om dessa inte på något sätt gör 

anspråk på att vara ett fullgott eller det enda läromedlet som används i undervisningen. Syftet är 

således inte att leta efter brister i själva undervisningssituationen, utan att se vilken bild av 

livsåskådningsbegreppet som förmedlas från Skolverkets sida – en bild som också kan återspeglas i 

läromedel.

För att kunna täcka in syftet med denna uppsats ställer jag då följande frågeställning: 

– Hur används och definieras begreppet livsåskådning i Skolverkets styrdokument, och 

hur kan detta förstås i relation till läromedel?

1.3 Tidigare forskning

Det har inte skrivits några omfattande mängder om livsåskådningsbegreppets plats och/eller 

definition inom det material jag avser analysera. Malin Löfstedt som tidigare nämnts är den främsta 

som inte går att förbise när det kommer till detta uppsatsämne. Hon har behandlat 

livsåskådningsbegreppet och livsfrågornas funktion i religionsundervisning ifrån en mängd 

infallsvinklar, och skrivit om dess närvaro såväl som dess frånvaro. I antologin Livet enligt 

människan : Om livsåskådningsforskning (2013) beskriver hon dessutom utfallet av en mindre 

läroboksundersökning som hon genomfört under hösten 2011, där hon fann att läroböckerna 

tenderade att framställa livsåskådningar som alltför systematiserade, vilket inte svarar tillräckligt 

7 Avgränsningen till gymnasieskolan är av logistiska skäl
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väl emot den moderna livsåskådningsforskningen.8 Jag väljer i denna uppsats att titta på tre 

läroböcker, utgivna 2009, 2011 och 2012, så av de böcker jag avser att granska har minst en utav 

dem inte varit med i Löfstedts undersökning. Utöver detta så är mitt primära fokus att undersöka 

styrdokumentens definition av livsåskådningsbegreppet, och jämföra denna definition med den 

(eller de) definition(er) som jag möter i läroböckerna för att på så vis se om definitionen i 

ämnesplanen är att betrakta som tillräckligt tydlig. Därmed undersöker jag relationen mellan 

Skolverkets styrdokument och läroböcker, medans Löfstedt undersökt relationen mellan modern 

livsåskådningsforskning och läroböcker. 

Löfstedt nämner i samma kapitel tre hypoteser som söker att besvara frågan om 

livsfrågornas frånvaro i religionsundervisningen. Detta är av relevans att redogöra för, sett i relation

till hennes sätt att definiera livsåskådningsbegreppet: ”Livsfrågorna i sin tur är de frågor som en 

livsåskådning kan sägas besvara eller fånga in. Medan livsfrågorna är delarna, utgör 

livsåskådningen helheten”.9 Hypoteserna är att livsfrågor anges kunna vara känsligt och 

kontroversiellt att samtala om; lärare själva kan känna osäkerhet och/eller sakna kunskaper om 

livsfrågor och livsåskådningar samt; svårigheten det innebär att betygsätta denna typ av 

undervisning.10 Löfstedt utgår då ifrån den andra förklaringen vad gäller lärares eventuella brist på 

kunskap vad gäller detta ämne – och kopplar samman denna hypotes med läroboksundersökningen 

jag nämnde ovan. Där dessa misslyckas med att hänga med i den moderna 

livsåskådningsforskningen menar Löfstedt att konsekvenserna kan bli att eleverna inte upplever att 

livsåskådningar är någonting som berör dem.11 Vidare går hon in på den första hypotesen; att många

lärare kan uppleva ämnet som känsligt och svårt, och håller denna hypotes i nära anslutning till den 

andra hypotesen. I detta avsnitt redogör hon för ett moment i lärarutbildningen med inriktning mot 

religionskunskap som hon ansvarar för. Momentet innebär bland annat att reflektera över den egna 

livsåskådningen i relation till sin blivande position som religionslärare i en undervisningssituation. 

Hon menar att detta moment är av stor vikt då det krävs att lärare övat upp denna reflexivitet och 

självkännedom för att kunna förmedla kunskaper på bästa sätt i ämnet.12 

Jag har själv deltagit i detta moment under min tid som student på Uppsala universitet och 

kan intyga att det var mycket givande – men också svårt och framförallt ovant att vinkla fokus på 

det som skall studeras emot sig själv. Löfstedt menar alltså att om lärarstudenter (och lärare) får öva

sig på detta reflexiva moment kommer det att underlätta ingången till att tala om livsåskådningar 

8  Löfstedt, 2013, s. 391f
9 Ibid. s. 385
10 Ibid. s. 391
11 Ibid. s. 392
12 Ibid. s. 393ff
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och livsfrågor i en senare undervisningssituation.13

Ytterligare en livsåskådningsforskare som bör nämnas är Anders Jeffner. Jeffner är den som 

kan sägas vara den moderna livsåskådningsforskningens startpunkt, då han försåg forskarsamhället 

med en ny definition utav livsåskådningsbegreppet som än idag kan förmodas vara den mest 

tillämpade i läromedel för såväl universitetsstuderande som lägre utbildningar. Jag återkommer till 

Jeffner i nästa del, då hans definition utav livsåskådningsbegreppet utgör en viktig teoretisk 

utgångspunkt för denna uppsats.

En annan livsåskådningsdidaktisk forskare som är aktuell att ta hänsyn till är Sven G. 

Hartman, som i flera undersökningar genom åren har funnit och argumenterat för att unga har ett 

stort behov av att samtala om livsfrågor. I urvalet utav Hartmans bidrag så utgår jag främst ifrån 

Vol. 37 i serien Skapande vetande (2000), där han sammanfattar sina dittills gjorda undersökningar 

av ungas behov av att samtala om livsfrågor, någonting hans undersökning visar på, är ett stort 

behov.14 Han ger i denna text en definition av livsåskådningsbegreppet som avviker ifrån den 

definition som idag är att betrakta som mer eller mindre vedertagen inom modern 

livsåskådningsforskning, och detta erbjuder en bredare grund för analys av 

livsåskådningsbegreppets definition i en undervisningskontext. Även denna definition återkommer 

jag till i nästa avsnitt.

I övrigt är forskningsläget vad gäller livsåskådningsforskning med didaktisk inriktning med 

relevans för denna uppsats, ännu tämligen smalt. 

1.4 Teori

Jag väljer att ta avstamp i två skilda definitioner av livsåskådningsbegreppet som härrör ifrån 

Anders Jeffner och Sven G. Hartman, detta för att ge uppsatsen tydliga teoretiska begrepp. Båda 

nämnda forskare är erkända akademiker vars bidrag gjort stora avtryck inom de närbesläktade fälten

livsåskådningsforskning respektive livsåskådningsdidaktisk forskning. I Jeffners fall kan ”avtryck” i

princip ses som en underdrift då han kan menas vara den som initierade fältet som sådant.15 

Hartmans bidrag till den livsåskådningsdidaktiska forskningen är bland annat hans inom fältet 

välkända publikation Barns tankar om livet (1986) som undersöker bland annat barns människosyn 

och tankar om gudomligheter och andra existentiella aspekter.

Jeffners och Hartmans definitioner utgör grunden för min analys av materialen, och jag 

13 Ibid. 395
14 Hartman, Sven G, ”Livstolkning hos barn och unga”, Almén, Edgar; Furenhed, Ragnar; Hartman, Sven G.; Skogar,

Björn (red.), i Livstolkning och värdegrund : Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Vol. 37, Linköping:
Linköpings universitet Skapande Vetande, 2000, s. 56

15 Bråkenhielm, Carl Reinhold; Essunger, Maria; Westerlund, Katarina (red.), ”Att studera livet enligt människan”, 
Bråkenhielm m.fl. (red.), i Livet enligt människan : Om livsåskådningsforskning, Nora: Nya Doxa, 2013, s. 11
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avser att leta efter likheter och skillnader inom materialens vardera definitioner, samt dess 

användning av livsåskådningsbegreppet – utifrån min förståelse av Jeffners och Hartmans tolkning 

av detsamma. Vilka definitioner av livsåskådningsbegreppet de givit, och vad dessa innebär i 

uppsatsen återkommer jag till under rubriken 1.4.1 Begreppsdefinition i detta avsnitt.

Till sist kommer jag att översiktligt redogöra för relationen mellan och beskrivning av: 

Skolverket, styrdokument och läromedel. Detta under rubriken 1.4.2 Material för gymnasieskolan.

1.4.1 Begreppsdefinition

Det finns två begreppspar som i uppsatsen kräver stipulativ definition. Dessa är stagnant jämte 

dynamisk samt universell jämte speciell. Dessa begreppspar kommer i uppsatsen att betraktas som 

varandras motsatser på följande sätt:

Universell – Speciell

De gånger jag menar att en livsåskådning framställs som universell avser jag att en rimlig tolkning 

av definitionen gör gällande att livsåskådning angår alla människor, utan undantag.

Med speciell avser jag en tolkning utav livsåskådningsbegreppet som ger uttryck för att 

livsåskådningsbegreppet endast angår vissa människor. Om definitionen exempelvis talar om 

livsåskådningar som erkända, färdigbyggda system - där endast uttalade medlemmar utav dessa 

ingår så har denna livsåskådningsdefinition speciella drag. 

Stagnerande – Dynamisk

Med stagnerande avser jag någonting som byggs på med tiden; där de nya bitarna som faller på 

plats cementeras. Jag kommer att tala om detta karaktärsdrag i bestämd form som stagnant. Om jag 

pekar på att ett materials livsåskådningsdefinition har stagnanta drag så avser jag exempelvis att 

livsåskådningar framställs på ett sätt som gör det rimligt att tolka dessa som så integrerade i 

människor att det finns lite eller inget utrymme för att tro att en livsåskådning kan förändras; 

alternativt att livsåskådningar betraktas som färdiga system utan någon större chans för förändring. 

Med stagnant räknar jag också de gånger som livsåskådningar framställs som färdigbyggda system, 

det vill säga, att definitionen endast nämner redan etablerade livsåskådningar. 

Med dynamisk avser jag någonting rörligt. När jag menar på att en livsåskådning framställs 

som dynamisk i en definition, menar jag att det är rimligt att tolka att livsåskådningar är helt eller 

delvis föränderliga hos människor. Exempelvis skulle detta kunna ske om en person möter nya 

erfarenheter som gör gällande att hen omvärderar sina grundläggande värderingar, eller sin syn på 
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livet. 

Jeffnersk och Hartmansk definition

Det teoretiska rodret i uppsatsen utgår ifrån två definitioner av livsåskådning som skiljer sig åt 

främst vad gäller synen på livsåskådningars universalitet/specialitet och huruvida de är att betrakta 

som stagnanta eller dynamiska. Dessa två definitioner kommer ifrån tidigare nämnda Sven G. 

Hartman, samt Anders Jeffner; och kommer härefter att benämnas som Hartmansk och Jeffnersk 

definition. Jag har valt att utgå ifrån dessa två definitioner då de enligt min tolkning skiljer sig åt på 

ett sätt som är fördelaktigt för denna uppsats. 

Jeffnersk definition

Den Jeffnerska definitionen är av substantiell karaktär, det vill säga att definitionen i första hand 

betonar vilka komponenter en livsåskådning består av. En livsåskådning enligt Jeffnersk definition  

förklaras som ”de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande 

betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt 

värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning”.16 Begreppet grundhållning inom denna 

definition avser en människas attityd till/övergripande syn på livet. 

Per Jeffnersk definition utifrån ovanstående citat, blir livsåskådning någonting som berör 

alla människor och ger därmed uttryck för att vara ett universellt fenomen – alla har vi (dock mer 

eller mindre reflekterade) idéer om människan och världen, alla har vi ett värderingssystem och alla 

har vi en grundhållning. Det är inte säkert att människors livsåskådningar är konsistenta, eller att 

människor kan uttrycka den sakligt eller ens förklara dess funktion i sina liv – men enligt Jeffnersk 

definition har trots allt alla en livsåskådning. Detta säger inte att alla människors livsåskådningar är

utav dynamisk karaktär, men det lämnar öppet att så kan vara fallet. Denna definition förmedlar 

livsåskådning som ett paraplybegrepp som kan inrymma en religiös betoning men som inte måste 

det. Med religiös avses i uppsatsen att livsåskådningen helt eller delvis har en anknytning till 

någonting transcendent, i addition till den empiriska världen. En människa med religiös 

livsåskådning kan exempelvis ha teorier om människan och världen som återspeglar en etablerad 

religiös tro, och/eller att den religiösa övertygelsen kan återspeglas i denna människas värderingar. 

Jag kommer använda Jeffnersk livsåskådning när jag avser en tolkning av 

livsåskådningsbegreppet som någonting (1) universellt (2) som kan vara religiöst såväl som icke-

religiöst förankrad (3) och som är av en eventuellt dynamisk karaktär.

16 Jeffner, Anders, ”Att studera livsåskådningar”, Bråkenhielm, Carl Reinhold (red.), i Aktuella livsåskådningar. Del 1. 
Existentialism, Marxism. (3 uppl.), Nora: Nya Doxa, 1992, s. 13
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Hartmansk definition

Den Hartmanska definitionen hämtar jag ifrån ”Livstolkning och värdegrund : Att undervisa om 

religion, livsfrågor och etik” ur Skapande vetande vol. 37 (2000). Här förklarar Hartman begreppet 

livsåskådning i relation till begreppet livstolkning på följande sätt ”Jag vill göra en tydlig åtskillnad 

mellan en persons livstolkning och en mer eller mindre kodifierad livsåskådningstradition, som man

så att säga kan sätta pärmar på och föra in i de teologiska eller filosofiska källarsamlingarna. 

Livstolkning ser jag då mer som ”levd livsåskådning””.17 

I och med användningen av begrepp som ”kodifierad” och ”pärmar” så kan det hävdas att 

den Hartmanska definitionen uttrycker att en livsåskådning är någonting systematiserat, och i någon

grad etablerat. Livsåskådningsdefinitionen kan därför hos Hartman betraktas som mer eller mindre 

stagnant. Detta innebär att det inte går att hävda att livsåskådning per Hartmansk definition är 

någonting som berör alla människor – helt enkelt eftersom inte alla människor erkänner sig till en 

etablerad eller systematiserad tradition. Med anledning av detta är det relevant att kategorisera den 

Hartmanska definitionen som speciell. Livsåskådning tolkas utav Hartman som en mer eller mindre 

”dogmatisk” term, varför han hellre använder sig av begreppet livstolkning som beskrivning av den 

dynamiska processen att tyda och förhålla sig till tillvaron. Han uttrycker vidare att ”barn ställer 

livsfrågor för att bygga upp sin livstolkning. Denna företeelse ser jag som mer eller mindre skild 

från etablerade livsåskådningstraditioner”.18 Hartman ger inga direkta exempel på  livsåskådningar, 

men utifrån berört kapitel vill jag anta att han endast räknar in de traditioner som är mer eller 

mindre ”färdigbyggda” såsom humanism, islam, kristendom och buddhism för att nämna några 

etablerade traditioner. Detta är en slutsats jag drar, dels då det förefaller rimligt utifrån citaten och 

dels då det är fördelaktigt för uppsatsen att profilera den Hartmanska definitionen på detta sätt, för 

att tydligt skilja den ifrån den Jeffnerska.

I uppsatsen kommer jag alltså att använda begreppet Hartmansk livsåskådning i de fall jag 

avser en tolkning av livsåskådningsbegreppet som någonting: (1) Speciellt, som endast berör 

människor som själva räknar sig till en (2) färdigbyggd och stagnant tradition (3) med eller utan 

religiösa inslag. 

1.4.2 Material för gymnasieskolan 

Jag väljer medvetet att lägga detta avsnitt under min teoridel, då jag avser att förmedla och 

17 Hartman, ”Livstolkning hos barn och unga”, 2000, s. 71

18 Ibid.
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understryka den roll som läroböcker spelar i skolorna. Anknytningen mellan skolans mål (satta utav 

Skolverket på uppdrag av regeringen), kommuners och lärares uppgift att realisera dessa mål, samt 

bokförlagens avsikt att skapa medel för att nå målen är inte någonting som alla känner till, och 

därför vill jag här försöka tydliggöra sambanden mellan dessa tre komponenter.  Nedan följer alltså 

en översiktlig redogörelse av Skolverket och den styrning av skolan som denna myndighet ansvarar 

för – bland annat med hjälp av så kallade styrdokument, vilka innefattar bland annat ämnesplaner 

och måldokument – och hur  granskning och konsumtion av läroböcker sker.

Skolverket är en statlig myndighet som inrättades 1991, i anslutning till kommunaliseringen 

(1989) av svenska skolor. Kommunaliseringen innebar en så kallad decentralisering av skolan; att 

kommunerna övertog en stor del utav ansvaret från staten – och i samma veva så förändrades även 

styrningens format.19 Före kommunaliseringen var skolan till stor del så kallat regelstyrd. Detta 

innebar att skolan detaljstyrdes av staten, och att styrdokumenten till mångt och mycket utgjordes 

av regler, något som inte lämnade ett större utrymme till professionell frihet hos lärare20 (här vill jag

också poängtera att kommunaliseringen av skolan inte skedde utan konflikter varken på politisk 

nivå eller inom lärarkåren). 

Efter kommunaliseringen övergick formen på styrdokumenten från regelstyrning till mål- 

och resultatstyrning. Denna typ av styrning innebar  bland annat att de ämnesplaner och läroplaner 

som tillsattes framöver istället fokuserade primärt på de mål som skolans verksamhet skulle uppnå, 

men att de utelämnade de tidigare direktiv som fanns gällande hur samt med vilket material dessa 

mål skulle nås.21 Skolverkets uppgift blev således bland annat att stödja, styra, granska och följa upp

landets skolor, och att upprätta dessa (mål)styrande dokument.22 Skolverket sätter alltså upp de mål 

som kommunerna sedan har i uppgift att realisera. 

Decentraliseringen av skolan, och inrättandet av Skolverket innebar också förändringar på 

läromedelsfronten. Före 1991 förhandsgranskades allt läromedel utav Skolöverstyrelsen och Statens

institut för läromedelsinformation. Detta innebar att allt läromedel23 som användes i skolorna dittills

godkändes innan de gavs ut. När Skolöverstyrelsen upplöstes i och med inrättandet av det nya 

Skolverket så försvann detta krav på granskning. Skolverket har sedan dess återfått denna 

möjlighet, men granskning av läromedel sker nu i andra hand hos Skolverket – det åligger i första 

19 Lundgren; Säljö; Liberg (red.), Lärande Skola Bildning : Grundbok för lärare, 2014, s. 113-114
20 Edgren, Henrik, ”Folkskolan och grundskolan”, Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes (red.), i Utbildningshistoria :

En introduktion, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 115ff
21 Ibid. s. 115ff
22 Skolverket, ”Det här gör Skolverket”, http://www.skolverket.se/om-skolverket/det-har-gor-skolverket-1.61165,
      Hämtad: 2015-05-20

23 Läromedel avser  det material som lärare har att tillgå i undervisningen, t.ex. datorprogram, pedagogiska spel – och 
framförallt – läroböcker.
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hand lärarna själva (i vissa fall, arbetslaget) att välja ut de läromedel de finner lämpliga.24 Därmed 

är det upp till bokförlagen att se till att de läroböcker som ges ut håller kvalitén och svarar emot 

aktuella styrdokument på ett tillfredsställande sätt; och upp till lärare att avgöra huruvida de är 

hjälpsamma för att få elever att nå de mål som Skolverket satt. 

1.5 Metod

Metoden i denna uppsats är textcentrerad och komparativ, och det valda arbetssättet är främst 

innehållslig idéanalys. Vid genomgång av ämnesplanen för religionskunskap kommer jag att även 

att ta med en kvantitativ redogörelse av begreppets utrymme, detta för att ge en översiktsbild av 

ämnesplanen och tillhörande dokument i helhet. Den kvantitativa redogörelsen är gjord med hjälp 

utav en digital ordsökning, och är därefter kontrollerad genom närläsning. Fortsättningsvis i detta 

avsnitt när jag skriver om ”material” avser jag ett material åt gången; då jag kommer att analysera 

och presentera ämnesplanen och läroböckerna separat. 

1.5.1 Innehållslig idéanalys

Min primära metod är innehållslig idéanalys. Det vill säga; när jag angriper materialen så är min 

ambition att följa de kriterier och det syfte med innehållslig idéanalys som presenteras av Carl-

Henrik Grenholm i Att förstå religion (2006). Syftet med denna typ av analys är enligt sagd 

författare att (1) beskriva och klargöra innehållet i en text (2) klargöra textens logiska struktur och 

(3) göra en rimlighetsbedömning.25 

För att kunna uppnå detta syfte kommer jag att utgå ifrån de två definitionerna jag redogjort 

för föregående avsnitt (Hartmansk och Jeffnersk) och pröva den/de satser där en definition av 

livsåskådningsbegreppet ingår i materialet för att se om, och i så fall vilken av dessa två definitioner

som matchar materialets egen bäst. Här kommer jag att utgå ifrån de begrepp jag specificerade i 

uppsatsens teoridel, det vill säga att jag tittar på materialets definitioner och försöker kartlägga 

huruvida det framkommer att livsåskådningar är någonting stagnant eller dynamiskt, samt om 

livsåskådningar per materials definition är att betrakta som någonting universellt eller speciellt. För 

att kunna genomföra denna prövning kommer jag i vissa fall att reducera och/eller rekonstruera de 

definitioner som är alltför utbroderade eller för smala. 

Därefter vill jag försöka få en helhetsbild över materialet för att på så vis kunna kartlägga 

24 Skolverket, ”Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel?”, 
      http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras
      laromedel-1.181769, Hämtad: 2015-05-20

25 Grenholm, Carl-Henrik, Att förstå religion : Metoder för teologisk forskning, Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 213f
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den logiska strukturen. För att lyckas med detta kommer jag att se hur begreppet generellt används i

materialet i olika sammanhang. Här kommer jag att pröva huruvida satserna i vilka 

livsåskådningsbegreppet ingår (och därmed sättet som livsåskådningsbegreppet används) är 

konsistent med definitionen som angivits i materialet – eller om det används på ett sätt som avviker 

ifrån denna. Här kommer jag att vara särskilt uppmärksam på de gånger som 

livsåskådningsbegreppet står i relation till religionsbegreppet, och de formuleringar som 

framkommer för att beskriva denna relation. Här avser jag främst skillnaden i huruvida det skrivs 

”religioner och livsåskådningar” eller ”religioner och andra livsåskådningar”. Dessa är 

formuleringar som är av vikt att notera i skrifter som berör livsåskådningsbegreppet, kortfattat 

eftersom ”och”-varianten kan tolkas ställa livsåskådning vid sidan av religion; som två skilda 

fenomen inom samma kategori, medans ”och andra”-varianten kan tolkas erkänna religion som en 

typ av livsåskådning. Båda formerna (och givetvis fler därutöver) förekommer i materialen jag 

kommer att gå igenom. Min egen tolkning av dessa olika formuleringar, och vilken roll dessa spelar

återkommer jag till i uppsatsens andra del, i min analys av styrdokumenten.

I anslutning till genomförandet av analysen finns tre kriterier för att uppnå en rimlig 

tolkning, som jag kommer att ta hänsyn till. Även dessa är hämtade ifrån Grenholms Att förstå 

religion (2006). Dessa är: 

(1) Kontextkriteriet, det vill säga att det inte bara är de meningar i vilka 

livsåskådningsbegreppet ingår som är relevanta att granska. Jag måste ta hänsyn 

till såväl de olika avsnitten i vilka begreppet förekommer, som materialet i helhet. 

(2) Generositetsprincipen. Denna princip innebär att medvetet välja den tolkning 

som gör materialet i helhet så konsistent som möjligt. 

(3) Intentionskriteriet. Enligt detta kriterium bör jag ha författarens/författarnas 

intentioner i åtanke, och detta kommer jag försöka uppnå genom att ge de olika 

materialens egna definitioner en överordnad position; och den generella 

användningen av livsåskådningsbegreppet en sekundär position.26 

I analysen av styrdokumenten kommer jag främst lägga vikt vid kontextkriteriet. Detta innebär inte 

att jag helt frångår varken generositetsprincipen eller intentionskriteriet, men då mitt syfte är att 

göra en kritisk granskning för att se huruvida ämnesplanen och tillhörande dokument är tillräckligt 

konsistent kommer jag inte att vara alltför generös om jag finner motsägande bruk utav 

livsåskådningsbegreppet i detta specifika material. Här vill jag dock understryka att det givetvis rör 

26 Grenholm, Att förstå religion : Metoder för teologisk forskning, 2006, s. 239ff
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sig om min egen tolkning av satserna, utifrån den teori och metod jag hittills redogjort för, och att 

denna tolkning inte gör anspråk på att vara den enda rimliga tolkningen.

Då den generella användningen av livsåskådningsbegreppet återfinns på så pass många 

platser i materialet behöver jag göra en viss avgränsning. Ämnesplanen och dess tillhörande 

dokument drabbas inte utav denna avgränsning. Här räknar och redovisar jag alla de gånger som 

livsåskådningsbegreppet nämns samt vilket ord/vilken sats som föregår ordet. 

Läroboksundersökningen däremot, behöver avgränsas till viss del av logistiska skäl, då denna del är

av sekundär art. Här gör jag ingen kvantitativ redogörelse, och jag fokuserar primärt på en analys av

det avsnittet i vilken en definition av livsåskådningsbegreppet förekommer.

1.6 Material

I huvudsak utgår jag ifrån ämnesplanen för religionskunskap, hämtad från Gy11 via Skolverkets 

hemsida. Utöver denna finns ett dokument som heter Alla kommentarer som går att hämta i 

anslutning till ämnesplanen – här återfinns begreppsdefinitioner samt riktlinjer för hur ämnesplanen 

skall läsas och förstås.27 Min motivering till varför jag valt att primärt utgå ifrån Skolverkets 

definition av begreppet livsåskådning i denna uppsats är att ämnesplanen är ett normerande 

styrdokument. Dess val av definition har därmed en stor genomslagskraft för vad som skrivs i 

läroböcker och i förlängningen vad som – åtminstone till viss del – kan förmodas läras ut i skolorna,

vilket är en relation som jag redogjort översiktligt för i teoriavsnittet för denna uppsats.

De tre läroböcker jag granskar används på minst fyra utav Uppsalas gymnasieskolor, men 

kan inte hävdas vara det enda läromedlet som används på någon utav skolorna. Även om min 

undersökning av dessa läroböcker skulle finna mer eller mindre koherenta bruk av begreppet 

livsåskådning säger detta inte nödvändigtvis någonting om huruvida eleverna på dessa skolor får 

tillräckliga medel för att nå upp till målen i ämnesplanen för religionskunskap. 

Jag skickade ut ett mail med frågan om vilket läromedel som användes, till åtta 

religionskunskapslärare i olika skolor vars kontaktinformation jag funnit på respektive 

gymnasieskolas hemsida. Detta mail genererade tre svar. Av de svar jag fick angavs tre böcker, och 

dessa finns i minst en klassuppsättning på respektive skola. En utav lärarna som svarade arbetar i 

två utav de åtta skolorna jag mailade, och meddelade att hen använder samma lärobok i båda dessa. 

Trots att bok nummer tre, Religionskunskap för gymnasiet : Kurs A, är utgiven år 2009, det 

vill säga före 2011 när den aktuella ämnesplanen tillsattes, anser jag att den är relevant att granska, 

då den trots allt är i bruk i dags dato och därmed kategoriserats som relevant utav berörd lärare 

27 Skolverket, ”Ämne – Religionskunskap (Gymnasieskolan)”,Alla kommentarer, ”Om ämnet Religionskunskap : 
Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner”, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=REL&lang=sv, Hämtad: 2015-04-09
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och/eller arbetslag.  

(1) Jansson, Olov; Karlsson, Linda, En mosaik : Religionskunskap 1, 2. uppl., 

Stockholm: Bonnier utbildning, 2011.

(2) Göth, Lennart; Lycken Rüter, Katarina; Wirström, Veronica, Religion : för 

gymnasiet 1, Stockholm: Natur & Kultur, 2012

(3) Alm, Lars-Göran, Religionskunskap för gymnasiet : Kurs A, 3. rev. uppl., 

Stockholm: Natur och kultur, 2009

2. Analys
2.1 Styrdokument

2.1.1 Analys av begreppsdefinition

Definitionen av livsåskådningsbegreppet som används i ämnesplanen återfinns vid underrubriken 

Begrepp i ämnets syfte : Religion och livsåskådning i dokumentet Alla kommentarer. Brödtexten 

under denna rubrik är den som avser att klargöra begreppet livsåskådning – och är därmed ett stycke

text som jag kommer att ha som utgångspunkt i min analys. Jag anser att detta textstycke måste 

citeras i helhet för att göra analysen så begriplig som möjligt. Nedan följer alltså hela det stycke text

som utgör brödtexten till underrubriken Begrepp i ämnets syfte : Religion och livsåskådning: 

Med begreppen religion och religiösa livsåskådningar avses i ämnesplanen föreställningar om att 

det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i tillvaron som inte är skapad av 

människor. Begreppen avser också verklighets- och moraluppfattningar samt handlingar som tar 

sin utgångspunkt i sådana föreställningar. Det kan handla om en verklighetsuppfattning och en 

moral som innebär att man tror att handlingar i det här livet påverkar vad som händer efter döden. 

Med andra livsåskådningar avses världsbilder, moraliska system och meningssystem som

inte har sin grund i föreställningar om övermänskliga väsen och en gudomlig moralisk ordning. 

Andra livsåskådningar ska förstås i vid mening och innefattar allt från välkända, etablerade former

av sekulära livsåskådningar, som humanism och existentialism, till människors personliga 

åskådningar, som ofta är en blandning av element från olika livsåskådningar och livshållningar.28

Inledningsvis vill jag problematisera detta stycke text utifrån ett antal vinklar. Stycket avser att 

definiera begreppen: religion och religiösa livsåskådningar samt andra livsåskådningar. Det är värt 

att notera att ordföljden ”religiösa livsåskådningar” endast förekommer här, detta är alltså en 

28 Skolverket, ”Ämne – Religionskunskap (Gymnasieskolan)”, Alla kommentarer, ”Begrepp i ämnets syfte : Religion 
och livsåskådning”, Hämtad: 2015-04-09
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formulering som inte används någonstans i varken ämnesplanen eller på någon annan plats i Alla 

kommentarer. Detsamma gäller för ordföljden ”andra livsåskådningar” som används kontinuerligt i 

detta stycke, men som inte återfinns någon annanstans i styrdokumenten som berör 

gymnasieskolan. Detta är fundamentalt problematiskt i mina ögon, då författaren/författarna på ett 

så tydligt sätt tar sig an att definiera just denna ordföljd kursiverat, och sedan följer upp definitionen

med en mening som även den inleds med just denna ordföljd. Det är alltså inte livsåskådningar som

upplevs vara begreppet som skall definieras – det är ordföljden andra livsåskådningar; vilken 

primärt förklaras i negation till religiösa livsåskådningar. 

Detta kan problematiseras på ytterligare en nivå, då stycket avslutas med att förklara 

människors personliga åskådningar, som anges vara en av två ytterligheter i det spektra som andra 

livsåskådningar avses täcka in.29 Denna sista mening förklarar att personliga åskådningar ”(...)ofta 

är en blandning av element från olika livsåskådningar och livshållningar”.30 Med denna formulering

blir det svårt att utläsa huruvida dessa personliga åskådningar kan innehålla element även ifrån 

religiösa livsåskådningar, då de trots allt anges vara en ytterlighet i spektrat andra livsåskådningar 

– som tydligt tillskrivs ett avståndstagande ifrån ”(...)föreställningar om övermänskliga väsen och 

en gudomlig moralisk ordning”.31 I definitionen är detta den enda platsen där 

livsåskådningsbegreppet utan specifikation används. Detta talar för tolkningen att 

livsåskådningsbegreppet utan specificerande attribut som ”religiösa”, ”sekulära” eller ”andra”, i 

grunden definieras som ett sekulärt betonat begrepp. Samtidigt görs en generalisering då det trots 

allt står människors personliga åskådningar, och inte icke-religiösa människors. Av detta följer att 

det är svårt att avgöra huruvida definitionen som erbjuds avser att framställa 

livsåskådningsbegreppet som universellt eller speciellt. 

Jag anser därmed att definitionen av andra livsåskådningar är anmärkningsvärd, dels då den

definieras i negation till religiösa livsåskådningar, och dels då den anger denna ordföljd täcka in allt

ifrån etablerade sekulära traditioner till människors personliga åskådningar – som i sin tur beskrivs 

som ”(...)en blandning av element från olika livsåskådningar”32. Det blir alltså en delvis cirkulär 

beskrivning utav begreppet, som lämnar en del till fantasin. 

2.1.2 Prövning emot Jeffnersk och Hartmansk definition

29 Den andra ytterligheten är ”välkända, etablerade former av sekulära livsåskådningar”, och med spektra avser jag 
formuleringen ”Andra livsåskådningar ska förstås i vid mening och innefattar allt från välkända, etablerade former 
av sekulära livsåskådningar (...) till människors personliga åskådningar”.

30 Skolverket, ”Ämne – Religionskunskap (Gymnasieskolan)”, Alla kommentarer, ”Begrepp i ämnets syfte : Religion 
och livsåskådning”, Hämtad: 2015-04-09

31 Ibid.
32 Ibid.

14



Jag menar att textstycket säger för lite, men vad det trots allt säger kommer jag nu att pröva emot 

den Jeffnerska och den Hartmanska definitionen av livsåskådningsbegreppet. Med risk för att vara 

repetitiv vill jag skriva ut dessa igen, så att de kan läsas i anslutning till analysen.

• Jeffnersk livsåskådning innebär en syn på livsåskådningsbegreppet som någonting: 

(1) universellt (2) som kan vara religiöst såväl som icke-religiöst förankrad (3) och som är 

av en eventuellt dynamisk karaktär.

• Hartmansk livsåskådning innebär en syn på livsåskådningsbegreppet som någonting: 

(1) Speciellt, som endast berör människor som själva räknar sig till en (2) färdigbyggd och 

stagnant tradition (3) med eller utan religiösa inslag. 

Den Jeffnerska och den Hartmanska definitionen skiljer sig alltså primärt åt vad gäller synen på 

livsåskådningar som universella eller speciella, samt vad gäller synen på livsåskådningar som 

någonting stagnant eller eventuellt dynamiskt.

Kokas Skolverkets textstycke ned är det möjligt att plocka ur de komponenter som en 

livsåskådning anges innehålla. Dessa komponenter skiljer sig åt vad gäller de som anges för 

religion och religiösa livsåskådningar och de som anges för andra livsåskådningar, jag kommer 

därför att presentera dessa separat. Dessa skiljer sig primärt vad gäller komponenternas förankring i

följande föreställningar: 

• Övermänskliga väsens existens, och/eller en gudomlig moralisk ordning som inte är skapad 

av människor. 

Religioner och religiösa livsåskådningars komponenter:

• Verklighetsuppfattning med utgångspunkt i dessa föreställningar.

• Moraluppfattning med utgångspunkt i dessa föreställningar.

• Handlingar med utgångspunkt i dessa föreställningar.

Andra livsåskådningars komponenter:

• Världsbild som ej är förankrad i dessa föreställningar.

• Moralsystem som ej är förankrad i dessa föreställningar.

• Meningssystem som ej är förankrad i dessa föreställningar.
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Det finns alltså en substantiell skillnad, då en praktisk komponent räknas upp i anslutning till 

definitionen av religioner och religiösa livsåskådningar, och i definitionen av andra 

livsåskådningar räknas ”meningssystem” upp, vilket inte finns med i uppräkningen av 

komponenterna för religioner och religiösa livsåskådningar (värt att notera är att den praktiska 

komponenten går helt utöver både en Hartmansk och Jeffnersk definition). Det ter sig dock lämpligt

att våga slå samman dessa komponenter för att få en bild utav ett övergripande 

livsåskådningsbegrepp att träda fram; eftersom det just är ett övergripande livsåskådningsbegrepp 

som den Hartmanska såväl som den Jeffnerska definitionen anger. Denna sammanslagning innebär 

att jag frångår den tolkning jag redogjorde för på sida 14, där jag menade på att 

livsåskådningsbegreppet utan specificerande attribut kan tolkas som ett sekulärt betonat begrepp 

utifrån Skolverkets definition. Slår jag istället samman komponenterna så kan livsåskådning enligt 

Skolverkets definition anses vara:

 

• Ett uttryck för sammantaget av en människas världsbild/verklighetsuppfattning, 

meningssystem, moralsystem och de utfallande handlingarna därav, som i olika utsträckning

återspeglar hens metafysiska antaganden och föreställningar.

Utifrån denna rekonstruktion kan vi bemöta definitionen på ett hanterbart sätt i relation till den 

Hartmanska respektive Jeffnerska definitionen. Komponenterna världsbild/verklighetsuppfattning, 

moralsystem och meningssystem är att betrakta som universella, och det är att anta att våra 

handlingar på något plan korrelerar med vårat moralsystem. Den rekonstruerade definitionen 

motsvarar alltså den Jeffnerska vad gäller livsåskådningarnas universalitet. Det ligger också nära till

hands att placera den rekonstruerade definitionen nära den Jeffnerska vad gäller livsåskådningarnas 

eventuellt dynamiska karaktär – då definitionen inte förtäljer huruvida livsåskådningar är rörliga 

eller stagnanta till sin karaktär. Detta kan underbyggas om vi återgår till Skolverkets text, och ser till

den avslutande meningen som uttrycker att personliga åskådningar ofta innehar element ifrån olika 

livsåskådningar.33 Detta pekar tydligt på en rörlighet då en blandning inte kan skapas utan mötet 

med olika livsåskådningar, vilket rimligtvis sker över tid. Om livsåskådningar är att betrakta som 

universella innebär detta att den livsåskådning en människa har som barn kommer kunna förändras 

beroende på barnets senare erfarenheter. Samma mening kan dock användas som underlag för att 

peka på det motsatta, vilket bekräftar att livsåskådningar också i vissa fall kan ses som relativt 

33 Ibid.
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stagnanta. Här avser jag delen av meningen som lyder ”(...)element från olika livsåskådningar”.34 

För att kalla någonting ett ”element” från en livsåskådning krävs att elementet är en vedertagen, och

därmed i någon mening stagnerad del av en specifik livsåskådning. Det är dock rörligheten som 

primärt betonas här; varför det är rimligt att tolka Skolverkets definition som nära den Jeffnerska 

även på denna punkt. 

2.1.3 Övergripande användning : Och eller andra

I definitionen ter sig den avgörande skillnaden mellan religion/religiösa livsåskådningar å ena sidan,

och andra livsåskådningar å andra sidan bestå i huruvida verklighetsuppfattning/världsbild, 

meningssystem och moraluppfattning anknyter till föreställningar om bland annat övermänskliga 

väsens existens eller ej. Livsåskådningsbegreppet förklaras inledningsvis i negation emot 

religionsbegreppets definition – alltså – där religionsbegreppet anknyter till exempelvis någon/-ting 

övermänskligt gör andra livsåskådningar det inte. 

Jag har kursiverat ordet ”andra” i ovanstående stycke utav en anledning. När detta ord 

föregår begreppet livsåskådning (i relation till religionsbegreppet), så tydliggör detta att 

religionsbegreppet i sig, också är en livsåskådning. Vad gäller denna del i min analys så saknas mig 

veterligen vetenskapligt material för att underbygga mitt resonemang. Jag anser dock att det är 

relevant att notera skillnaden mellan formuleringarna ”religioner och livsåskådningar” och 

”religioner och andra livsåskådningar” då dessa kan tolkas ge olika innebörd åt begreppen. 

Jämförelsevis – för att poängtera vad jag avser att förmedla kan vi byta ut dessa begrepp till 

någonting som ligger på en mer basal nivå: Meningen ”katter och hundar” ger en helt annan 

innebörd än meningen ”katter och andra hundar”; där den senare formuleringen skapar viss 

förvirring, då katter inte ingår i kategorin hundar. Om vi istället läser meningarna ”katter och djur” 

samt ”katter och andra djur” är det den första formuleringen som kan tyckas skava. Eftersom en katt

onekligen är ett djur blir särskiljandet av ordet ”katt” ifrån kategorin ”djur” till synes överflödig. 

Problematiken bottnar enligt min mening i huruvida livsåskådning definieras som ett 

paraplybegrepp där religioner kan ingå – eller huruvida religioner och livsåskådningar definieras 

som två skilda fenomen inom en övergripande kategori.

I vissa utav materialen, såsom i dessa styrdokument återfinns i stort sett uteslutande ”och”-

varianten och formuleringar som ligger i linje med denna, vilket jag avser att synliggöra i den 

kommande kvantitativa redogörelsen. I andra material jag undersökt används främst ”och andra”-

varianten. Då jag lägger särskild vikt vid granskning av ämnesplanen för religionskunskap blir 

34 Ibid.
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denna del av min analys relevant – eftersom detta material ofta formulerar sig i punktform med 

kortare meningar. I denna typ av text kan det vara svårt att tolka in någon av de definitioner som 

återges under föregående underrubrik som berör Hartmansk och Jeffnersk definition – här utgör 

satsernas formulering min viktigaste angreppspunkt.

I den moderna livsåskådningsdidaktiska forskningen jag tagit del av, främst skriven utav 

Malin Löfstedt dominerar ”och andra”-formuleringen, även om detta språkliga val inte uttryckligen 

motiveras. För att pröva min tes gällande formuleringarnas vikt för tolkning av begreppet inledde 

jag en mailkonversation med Löfstedt. Jag inledde med att beskriva min egen tolkning utav de två 

formuleringarna, och vilka skilda förståelser av livsåskådningsbegreppet jag anser att de förmedlar. 

Detta är en sammanfattning av min tolkning:

Religioner och andra livsåskådningar 

Religionsbegreppet ges en tydlig uttalad relation till livsåskådningsbegreppet,  

som får en överordnad position. Livsåskådningsbegreppet inhyser 

religionsbegreppet, som är en specifik typ av livsåskådning. Religionsbegreppet 

kan utifrån detta definieras som en livsåskådning med specifika karaktärsdrag, i 

form av exempelvis en uttryckt tro på en övermänsklig transcendens.

Religioner och livsåskådningar 

Begreppen särskiljs. Religion och livsåskådning ställs vid sidan av varandra som 

två skilda fenomen inom samma kategori (t.ex. skulle denna kategori kunna vara 

tro, eller förhållningssätt till metafysiska frågor). Det ena utesluter det andra.

Efter detta ställde jag frågorna:

(1) ”Anser du att det är av vikt att notera en skillnad mellan dessa sätt att 

formulera sig?

(2) ”Om så är fallet; hur skulle du kortfattat tolka relationen mellan livsåskådning 

och religion med dessa olika formuleringar?”

I mailet påpekade jag också att jag noterat att hon konsekvent använder sig av ”och andra”-

formuleringen i det material jag kommit över. Detta svarade hon var en medvetet normativ 

formulering, och besvarade min första fråga på följande sätt: ”(...)det har en didaktisk betydelse att 

betrakta även religioner som en form av livsåskådningar. Så ja, jag anser att det är av vikt att göra 
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denna markering/inkludering”.35 Löfstedts svar på fråga två sammanfaller i stort med min egen 

analys, med tillägget att hon angav ett möjligt skäl till varför begreppen särskiljs i ”och”-varianten.

Detta menar hon skulle kunna vara dels en åldersfaktor, att religioner generellt betraktas som

de gamla traditionsrika systemen, medans livsåskådningar är ett modernt fenomen som snarare 

kategoriseras som lättviktigt, varpå det kan anses finnas en fundamental skillnad mellan dessa. Dels 

att religioner ofta anknyter till någon slags transcendens, vilket inte återfinns i alla moderna 

livsåskådningar.36 För att väva samman Löfstedts beskrivning med min tolkning av vad ”och”/”och 

andra”-formuleringarna förmedlar; och därmed tydliggöra vilken innebörd jag kommer att tillskriva

dessa formuleringar i min analys utav materialet vill jag därför ställa upp följande definitioner:

(1) Religioner och andra livsåskådningar

Religionsbegreppet ges en tydlig uttalad relation till livsåskådningsbegreppet, 

som får en överordnad begreppslig position. Livsåskådningsbegreppet inhyser 

religionsbegreppet, som är en form av livsåskådning. Religionsbegreppet kan 

utifrån detta definieras som en livsåskådning med specifika karaktärsdrag, i form 

av exempelvis en uttryckt tro på en övermänsklig transcendens. Denna 

formulering gör det aktuellt att applicera vardera materials definition av 

livsåskådning även på religiositet, och begreppen hamnar nära varandra. 

(2) Religioner och livsåskådningar 

Begreppen särskiljs. Religion och livsåskådning ställs vid sidan av varandra som 

två skilda fenomen inom samma kategori (t.ex. skulle denna kategori kunna vara 

”Förhållningssätt till metafysiska frågor”). Det ena utesluter det andra, och 

skillnaden är förankrad i en syn på livsåskådning som mer lättviktigt och 

dynamiskt än religion; som i högre grad ses som systematiserat/stagnerat och 

traditionsrikt. Denna formulering gör gällande att begreppen livsåskådning och 

religion bör läsas som två skilda fenomen.

Formuleringarna kan alltså påverka synen på såväl livsåskådning som religion, vilket understryker 

vikten av att analysera hur livsåskådningsbegreppet faktiskt används och framställs i materialet – 

inte bara hur det uttryckligen definieras. På denna punkt vill jag kritisera Skolverkets styrdokument.

35  Löfstedt, Malin, Universitetslektor i religionsvetenskap med didaktik vid Teologiska institutionen, e-
postkorrespondens med Ida Lööw, Angående: Formuleringar av livsåskådning, 2015-05-22

36 Ibid.
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2.1.4 Kvantitativ redogörelse

Tabell 1 redogör för hur många gånger som livsåskådningsbegreppet i någon form (singular eller 

plural samt i varianten livsåskådningsmässig) föregås utav ordet eller ordföljden som presenteras i 

den vänstra kolumnen, i de två dokumenten Ämnesplan : Religionskunskap (kolumn 2) samt Alla 

kommentarer (kolumn 3). Kolumn 4 anger det sammanlagda radinnehållet i kolumn 2 och 3 per rad.

De två översta ordföljderna i den vänstra kolumnen är markerade med en asterisk i anslutning till 

religionsbegreppet då detta förekommer i olika former. Ett antal gånger i plural, ett antal i singular 

och vissa gånger står det ”världsreligionerna och” eller ”nyreligiösa strömningar och”, men fokuset 

bör här ligga på själva ”och”/”eller”-begreppet. 

De rader som är gulmarkerade är de formuleringar som i likhet med ”och”-formuleringen 

förmedlar att livsåskådningsbegreppet antingen ställs vid sidan av religionsbegreppet; alternativt 

förmedlar en tolkning av livsåskådningar som färdigbyggda och/eller stagnanta. Vad gäller att jag 

gulmarkerat raden ”olika”, så används detta föregående ord i styrdokumenten främst i anslutning till

den första punkten i ämnesplanens centrala innehåll som är ”(...)Kristendomen, de övriga 

världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för 

individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden”,37 vilket gör ett särskiljande på 

livsåskådningsbegreppet, från religionsbegreppet (i detta fall världsreligionerna) i enlighet med 

analysen jag redogjort för i föregående del.

Totalt sett ställs alltså livsåskådningsbegreppet vid sidan av religionsbegreppet 42 gånger, av

de totalt 48 gånger som begreppet närvarar i styrdokumenten. Detta är formuleringar som enligt min

analys inte går i linje med analysen utav definitionen i sig. Detta tyder därav på att, givet min 

tolkning och analys, livsåskådningsbegreppet inte används på ett koherent sätt i styrdokumenten.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxixxxixxÄmnesplanxxxiixxAlla kommentarerxxxxxxxxxTotalt38

”*religion och” 20 9 29

”*religion eller” 0 4 4

”världsreligionerna och några” 3 0 3

”olika” 1 2 3

*kommatering 2 0 2

”andra” 0 2 2

”människors” 0 1 1

37 Skolverket, ”Ämne – Religionskunskap (Gymnasieskolan)”, Religionskunskap, ”Religionskunskap 1, 50 poäng : 
Centralt innehåll”, Hämtad: 2015-04-09

38 Skolverket, ”Ämne – Religionskunskap (Gymnasieskolan)”, Religionskunskap och Alla kommentarer,  Hämtad: 
2015-04-09
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”religiösa” 0 1 1

”sekulära” 0 1 1

”vilka” 0 1 1

”variationen av” 0 1 1
 Tabell 1.

Tabell 2 redogör för hur många gånger som bokstavskombinationerna i den vänstra kolumnen 

återfinns i de två dokumenten Ämnesplan : Religionskunskap (kolumn 2) samt Alla kommentarer 

(kolumn 3). Kolumn 4 anger det sammanlagda antalet av kolumn 2 och 3 per rad.

xxxxxxxxxxxxxixxxxxxxx  xxxÄmnesplan xxxixxxxxAlla kommentarer XxTotalt39

krist* 4 5 9

världsreli* 15 4 19

livsås* 26 22 48

relig* 74 118 192
Tabell 2.

2.2 Bok 1

En mosaik : Religionskunskap 1, 2. uppl.

2.2.1 Begreppsdefinition 

Bokens definition utav livsåskådningsbegreppet återfinns på sida 23. Definitionen utgör texten som 

inleder kapitel 2 vars namn är Religion (det återfinns även en kort ingress på denna sida som söker 

att fånga läsarens intresse genom att bland annat ställa ett antal livsfrågor). Upplägget i sig 

synliggör att författarna till denna bok är måna om att ge religionsbegreppet och 

livsåskådningsbegreppet en direkt anknytning, någonting som de enligt min mening lyckats väl 

med. Precis som i föregående del vill jag citera definitionen i helhet för att läsaren enkelt ska kunna 

följa med i analysen av ditto: 

En livsåskådning innehåller föreställningar om världen och livet, det vill säga hur vi ser på 

andra människor, det gudomliga, samhället, naturen och på vad som är rätt och fel. 

Eftersom ingen människa uppfattar och värderar sina erfarenheter på exakt samma sätt som

någon annan, kan man säga att alla människor har sin egen livsåskådning. Men många delar

39 Ibid.

21



också sina grundläggande uppfattningar om livet med andra, de känner att de har samma 

livsåskådning. En livsåskådning kan vara religiös eller icke-religiös, äldre eller nyare, noga 

beskriven och avgränsad eller mera vid och öppen.                                                 

Många uppfattar sig inte ha någon livsåskådning. Detta beror kanske på att de inte 

har tänkt igenom eller tagit ställning till vad de egentligen tycker, eller också har de inte 

fört ihop svaren eller sin syn på de enskilda livsfrågorna till en helhet. De har med andra 

ord ingen uttalad livsåskådning.                                                            

Oavsett om en människa har en uttalad livsåskådning eller inte, påverkar den 

hennes föreställningar, normer och beteende.40                                                                

Denna definition behöver inte reduceras för att synliggöra universalitetsaspekten eller frågan om 

huruvida livsåskådningar ses som stagnanta eller eventuellt dynamiska. Det framkommer tydligt att

livsåskådningar är någonting universellt, även om det påpekas att inte alla därmed har en uttalad 

livsåskådning. Detta går i linje med en Jeffnersk definition. 

Vad gäller livsåskådningsdefinitionens rörliga karaktär menar jag att texten mellan raderna 

ger fog för att hävda att livsåskådningar är dynamiska, även här i enlighet med den Jeffnerska 

definitionen. Denna slutsats vill jag dra dels då författarna talar i termer av vad en livsåskådning 

innehåller (det vill säga, inte vad en livsåskådning är) och dels då de presenterar en tillräckligt stor 

mångfald utav livsåskådningars karaktär, att det inte skulle vara möjligt att kategorisera 

livsåskådningar som någonting generellt färdigbyggt som så att säga, köps utav människor rakt av. 

Det enda jag kan finna som talar emot denna tolkning av rörlighet är möjligen det sista stycket. 

”Oavsett om en människa har en uttalad livsåskådning eller inte, påverkar den hennes 

föreställningar, normer och beteende.”,41 här avser jag formuleringarna ”en uttalad” och ”den”, 

vilket är ord som ger livsåskådning en stagnerad karaktär – men att välja denna tolkning framför 

den föregående ter sig inte rimligt utifrån citatet i helhet. Det ligger närmre till hands att spontant 

tolka denna bestämda karaktär som livsåskådningen i fruset format, det vill säga att stycket 

behandlar den livsåskådning som en person har vid ett specifikt tillfälle i tiden. Detta innebär inte 

att livsåskådningen kan/kommer att kunna förändras med tiden.

2.2.2 Övergripande användning : Och eller andra 

Den övergripande användningen samt framställningen av livsåskådningsbegreppet i denna bok är i 

övervägande majoritet överens med den definition som angivits. Författarna refererar till 

livsåskådningar på ett sätt som gör det aktuellt att se dessa som en myriad av olika tankegångar, 

40 Jansson, Olov; Karlsson, Linda, En mosaik : 1 / Religionskunskap, (2 uppl.), Stockholm: Bonnier utbildning, 2011, 
s. 23

41 Ibid. s. 23
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värderingar och känslor. I avsnittet som deskriptivt berör världsreligionerna samt ett urval av 

etablerade sekulära livsåskådningar så refereras de sekulära livsåskådningarna till primärt som 

rörelser och sekundärt som livsåskådningar, någonting som upplevs vara genomtänkt från 

författarnas sida för att undvika att livsåskådningsbegreppet blir synonymt med t.ex. humanism. 

Författarna använder genomgående formuleringen ”och andra” för att förmedla relationen 

mellan religionsbegreppet och livsåskådningsbegreppet, mig veterligen med endast ett undantag; 

vilket är “Symboler spelar en stor roll inom religioner och livsåskådningar”,42 men detta bör bortses

ifrån utifrån generositetsprincipen. 

Samtliga kapitel i boken avslutas med diskussions-/instuderingsfrågor. I de kapitel som inte 

är tillskrivna någon särskild religion eller annan livsåskådning (t.ex. kapitel som handlar om etik), 

används kontinuerligt termen livsåskådning som ett överspännande paraplybegrepp där religioner 

kan ingå, exempelvis “Ge exempel på hur olika livsåskådningar kan påverka föreställningar, 

normer och beteenden rörande sexualitet”.43 I vissa fall kan dessa formuleringar göra det svårt 

(åtminstone svårare) att svara på frågorna utifrån premissen att alla har individuella livsåskådningar

(vilket anges i bokens definiering) ”Ge exempel på en livsåskådning där kärlek är en 

grundläggande princip”44 är en sådan fråga. Denna typ av fråga kräver att livsåskådningen är 

namngiven (såvida eleven inte svarar t.ex. ”min egen”) och därmed är den förmodligen etablerad, 

vilket möjliggör en, åtminstone tillfällig uppfattning av livsåskådningar som någonting stagnerat. 

Generellt kan denna typ utav formulering lägga fokuset på aspekter av vad livsåskådning är, och 

därmed riskera att missa den fundamentala förankringen som livsåskådningar har i människan. 

Genom att svara exempelvis islam på denna fråga så görs en viss generalisering, då ”en 

livsåskådning” främst i dessa fall för tankarna till de namngivna traditionerna och rörelserna. Detta 

är som sagt undantag, sett till boken i helhet.

2.3 Bok 2

Religion : för gymnasiet 1

2.3.1 Begreppsdefinition

Bokens definition av begreppet livsåskådning återfinns i dess första kapitel, Att läsa om 

livsåskådningar, under avsnittet med rubriken Religionsfrihet. 

42 Ibid. s. 40
43 Ibid. s. 241
44 Ibid. s. 241
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Vi har alla en bild av världen som vi pusslat ihop från det vi känner till och har lärt oss. 

Denna världsbild förändras under livets gång – nya fakta kommer till och gamla visar sig 

felaktiga. Till exempel när vi får reda på nya vetenskapliga upptäckter.

Alla har vi också en livsåskådning, det vill säga ett sätt att se på livet. 

Livsåskådningen handlar inte bara om vår världsbild och vad som är sant enligt 

vetenskapen. Den handlar också om vad som är viktigt och vad som är rätt. Alltså om våra 

attityder och värderingar. Religionerna är en sorts livsåskådningar, men det finns också 

icke-religiösa livsåskådningar.45

Detta är det stycke text som mest ingående förklarar livsåskådningsbegreppet. För att svara på 

huruvida denna bok använder en definition av livsåskådningsbegreppet som matchar den 

Hartmanska eller Jeffnerska definitionen kan det vara fördelaktigt att reducera den. De substantiella

komponenter som i boken anges utgöra en livsåskådning är:

• Världsbild (och vad som är sant enligt vetenskapen)

• Vad som är viktigt (värderingar)

• Vad som är rätt (attityder)

Dessa komponenter (och därmed livsåskådningsbegreppet) är bärare av universalitet, någonting 

som också understryks såväl i citatet som på andra ställen i boken. Med anledning av detta är det 

rimligt att tolka att bokens definition möter den Jeffnerska definitionens kriterium på universalitet 

vad gäller livsåskådningsbegreppet. Det som talar emot universalitetsaspekten i denna definition är 

vad jag skulle vilja kalla dess västerländska syn på vetenskap. För att synliggöra detta vill jag 

plocka ur en del av citatet och problematisera detta. Kursiven i detta citat är ditlagd utav mig för att 

betona särskilt den del jag anser vara problematisk; och ingår alltså inte i den ordinarie texten.

Alla har vi också en livsåskådning, det vill säga ett sätt att se på livet. Livsåskådningen 

handlar inte bara om vår världsbild och vad som är sant enligt vetenskapen. Den handlar 

också om vad som är viktigt och vad som är rätt.46

Denna formulering lämnar utrymme att tolka det som att ”vad som är sant enligt vetenskapen” i sig 

utgör en del utav en livsåskådning, eller att det åtminstone är en vedertagen del utav människors 

världsbild. Detta må vara sant i viss mån för bland annat många västerlänningar, men det förutsätter

45 Göth, Lennart; Lycken Rüter, Katarina; Wirström, Veronica, Religion : För gymnasiet. 1, Stockholm: Natur & 
kultur, 2012, s. 11

46 Ibid. s. 11
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dels att alla människor de facto har tagit del av vetenskapliga uttalanden gällande världens 

beskaffenhet – och inte minst att alla människor tagit till sig dessa och betraktar dem som sanning. 

Någonting som inte kan sägas gälla alla människor, i världens alla hörn. Här tillämpar jag dock 

generositetsprincipen och frångår denna problematisering, detta då författarna primärt förmedlar att 

alla har en livsåskådning. Det ter sig alltså rimligast att hålla kvar vid tolkningen att denna 

definition står närmast den Jeffnerska.

Definitionen räknar som vi sett upp tre komponenter som sägs utgöra en livsåskådning, 

varav den ena är världsbild. Det poängteras att världsbilden är föränderlig ”Till exempel när vi får 

reda på nya vetenskapliga upptäckter”47 och då denna världsbild är en del av en människas 

livsåskådning finns det fog för att kategorisera livsåskådningar per denna boks definition som 

dynamisk – även på denna punkt ställs alltså definitionen i närhet till den Jeffnerska. 

2.3.2 Övergripande användning : Och eller andra

Denna bok är den mest inkonsekventa i hur författarna valt att formulera livsåskådningsbegreppet i 

relation till religionsbegreppet. I det första citatet jag hämtat ur denna bok, liksom på flertalet andra 

ställen48 poängteras det att ”Religionerna är en sorts livsåskådningar”49 med olika formuleringar – 

men samtidigt återkommer nästan lika ofta formuleringar som separerar religionsbegreppet från 

livsåskådningsbegreppet. 

Ett exempel på detta är ifrån avsnittet i boken som behandlar islam (i de delar som redogör 

för världsreligionerna nämns livsåskådningsbegreppet endast här) ”(...)alla föds som muslimer men 

uppfostras sedan in i olika religioner, livsåskådningar och kulturer”.50  En alternativ formulering 

som kanske skulle lämpa sig bättre gentemot bokens definition är exempelvis ”(...)alla föds som 

muslimer men uppfostras sedan in i olika religioner eller andra livsåskådningar och kulturer”. I 

bokens sista del förmedlas relationen mellan religionsbegreppet och livsåskådningsbegreppet fyra 

gånger på samma sida. Det formuleras på följande sätt i olika stycken och meningar:

• ”religion och livsåskådning”

• ”religioner och andra livsåskådningar”

• ”Religioner och livsåskådningar”

• ”religioner och andra livsåskådningar”51

47 Ibid. s. 11
48 Exempelvis s. 188,214, 215,217, 251, 
49 Göth; Lycken Rüter; Wirström, Religion : För gymnasiet. 1, 2012, s. 11
50 Ibid. s. 129
51 Ibid. s. 216
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Då författarna på många andra ställen i boken dels är måna om att specificera 

livsåskådningsbegreppet med ett attribut såsom ”icke-religiösa”,52 ”sekulära”53 eller ”religiösa”,54 

samt dels tydliggör på flertalet ställen i boken att religioner är livsåskådningar lämnar denna 

blandning utav formuleringar ett utrymme för förvirring. Även för denna bok kan det understrykas 

att definitionen och framställningen av ett begrepp inte nödvändigtvis är samma sak.

2.4 Bok 3

Religionskunskap för gymnasiet : Kurs A, 3. rev. uppl.

2.4.1 Sammantagen analys

I analysen av denna bok kommer jag inte att använda samma underrubriker som i analysen av de 

två föregående böckerna. Detta då definitionen av livsåskådningsbegreppet i detta fall är utbroderat 

i en så pass lång text att den översiktliga användningen och definitionen helt enkelt inte är 

fördelaktiga att skilja på. Jag har därför valt ut de delar utav texten som jag anser har störst relevans 

för att kunna ställa definitionen emot den Hartmanska och Jeffnerska, och utgår ifrån dessa även 

vad gäller den översiktliga användningen.

Första gången som livsåskådningsbegreppet nämns i boken är i detta stycke, som står i 

direkt anslutning till en text som behandlat livsfrågor:

Det finns ett antal stora, genomtänkta försök att besvara livsfrågorna. De kallas 

livsåskådningar. Exempel är kristendomen, buddhismen och humanismen. 

Många har bidragit till att utforma livsåskådningarna. De allra flesta människor känner sig 

därför nöjda med någon av dem. De godtar de svar som livsåskådningen ger på 

livsfrågorna och gör dem till sina.55

Utifrån denna första del ur bokens definition ligger det onekligen nära till hands att dra slutsatsen 

att författaren definierar livsåskådningar som etablerade och stagnanta system av svar på 

livsfrågorna; och att en människa saknar en livsåskådning tills hen godtagit eller fostrats in i någon 

utav de etablerade traditionerna. Den primära betydelsen av livsåskådningsbegreppet anges trots allt

52 Ibid. s. 215
53 Ibid. s. 250
54 Ibid. s. 248
55 Alm, Lars-Göran, Religionskunskap för gymnasiet: Kurs A, (3 rev. uppl.), Stockholm: Natur & Kultur, 2009, s. 8
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i detta stycke vara ”(---)ett antal stora, genomtänkta försök att besvara livsfrågorna”.56 Det kan även

vara av vikt att notera hur boken framställer begreppet livsfrågor i sig. Dessa talas om i bestämd 

form, som om livsfrågor avser ett färdigt antal specifika frågor. Författaren gör därefter en 

substantiell definition utav livsåskådningsbegreppet, där han tar upp och förklarar tre komponenter 

som sammantaget sägs utgöra en livsåskådning, dessa är: 

(1) Tankar om hur verkligheten är beskaffad och om världen och människan.

(2) Tankar om hur vi bör handla. 

(3) En grundhållning.57

Denna del avslutas med meningen: “Livsåskådningen berör alltså flera sidor av vår personlighet: 

våra tankar, vårt sätt att handla och våra känslor. Det är därför den är så viktig”.58 Även om 

komponenterna i sig är av universell art, så kan dessa likväl användas för att förklara en redan 

stagnant livsåskådning; denna substantiella definition i anslutning till det första citatet ger därför 

fortfarande främst intrycket av att livsåskådningar är stagnanta, speciella system som endast berör 

de människor som själva räknar sig till livsåskådningen. Efter detta avsnitt ställer sig dock 

författaren den retoriska frågan, om alla har en livsåskådning, och besvarar denna fråga på följande 

sätt:

 Jo - alla människor har en livsåskådning, men de flesta tänker inte särskilt mycket på den 

och kan inte uttrycka den klart och tydligt. Vi har nämligen tagit emot vår livsåskådning 

omedvetet. Vi har fått den genom den uppfostran som våra föräldrar gett oss, genom 

umgänget med kompisar, genom skolan, genom det vi sett på TV och det vi läst i tidningar 

och böcker. 

Sverige har länge varit ett enhetligt land vad gäller befolkning, 

levnadsförhållanden, seder och bruk. Därför har människorna här haft ganska likartade 

åsikter om livsfrågorna. De har inte haft någon anledning att diskutera sådana saker särskilt

mycket. Alltså har de inte heller behövt vara så noga med att uttrycka sin livsåskådning för 

sig själva eller för andra. De har ju tyckt ungefär likadant allihop. Men så är det inte 

längre.59

Här uttrycker författaren att alla människor har en livsåskådning. Begreppet tillskrivs härmed en 

56 Ibid. s. 8
57 Ibid. s. 8
58 Ibid. s. 8
59 Ibid. s. 8
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universell karaktär; men det står fortfarande inte utom rimligt tvivel huruvida livsåskådningar är att 

betrakta som stagnanta eller som eventuellt dynamiska. Trots att citatet uttrycker att vi ”fått” vår 

livsåskådning igenom det vi upplevt under vår uppväxt, och att detta rimligtvis bör ha skett över tid 

kan detta ändå tolkas i enlighet med min analys av det första citatet ur boken; det vill säga att vi 

varit utan livsåskådning från början och fått den bit för bit, men att dessa bitar cementerats och att 

livsåskådningen trots allt är stagnant till sin karaktär. Nästa stycke på följande sida förmedlar hur 

ökad migration givit oss en möjlighet att lära av varandra:

“Ju mer man lär sig om andra människors livsåskådningar, desto större utbyte har man av 

mötet med dem. Man får se att det går att resonera kring livsfrågorna på andra sätt än vad 

man är van vid. Samtidigt får man anledning att tänka efter vad man själv tycker, och 

fundera kring skillnader och likheter.

Ett av syftena med ämnet religionskunskap är att ge oss alla sådana kunskaper om 

olika livsåskådningar att vi kan möta varandra utan fördomar.”60

Detta stycke talar om ett utbyte. Det understryker också att mötet med andra livsåskådningar ger 

utrymme för att tänka efter vilka svar en själv har på livsfrågor, och jämföra dessa – men det finns 

ännu inte en formulering som på ett tillfredsställande sätt erkänner livsåskådningarnas eventuellt 

dynamiska karaktär. Det poängteras att alternativa svar på livsfrågor kan synliggöras i mötet med 

människor som har en annan livsåskådning, och att en kan fundera över likheter och skillnader 

mellan dessa svar. Författaren uttrycker här att det är möjligt att möta varandra utan fördomar, och 

att därmed acceptera alternativa svar, men det uttrycks inte huruvida ens svar kan komma att 

utmanas och förändras. Detta stycke, samt det föregående tycks snarare förmedla hur mötet med 

andra livsåskådningar har väckt intresset för den egna, än att detta möte skulle förändra den.

Överlag framställs livsåskådningar som stagnanta, med fasta komponenter som berör såväl 

teori och praktik. Det talas sällan eller aldrig uttryckligen om livsåskådningar som dynamiska till 

sin karaktär eller som ett hopplock av olika traditioner och normer – vilket förekommer i  olika 

utsträckning i de övriga materialen. Däremot uttrycker författaren ett antal gånger att alla 

människor har en livsåskådning. Denna framställning och definition av livsåskådningsbegreppet 

gör det svårt att ställa den till antingen Jeffnersk eller Hartmansk. Den erkänner ett universellt drag 

i likhet med Jeffnersk definition, men framställer livsåskådningar som stagnanta i likhet med 

Hartmansk definition. 

Då denna konflikt uppstår är det i enlighet med Grenholms nämnda kriterier, av vikt att 

60 Ibid. s. 9
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lägga extra vikt vid generositetsprincipen, och välja den tolkning som gör texten maximalt 

konsistent och logiskt sammanhängande. Spontant vore det mest generösa för just denna bok att 

helt frångå försöket att tolka in bokens definition som Jeffnersk eller Hartmansk, då dessa mallar 

uppenbarligen inte är fullt lämpliga för bokens definition. Det finns dock ett annat 

tolkningsalternativ som jag vill presentera som en möjlig lösning på denna konflikt, trots att detta 

alternativ är att betrakta som långsökt.

Denna tolkning skulle då kunna vara att kompromissa med min tidigare tolkning utav 

bokens formulering gällande att ”(---)alla människor har en livsåskådning”.61 Denna formulering 

skulle kunna tolkas att endast gälla människor som uppnått en viss mognadsgrad, som innehavare 

en livsåskådning. Med mognadsgrad kan avses de som fått tillräckligt med erfarenhet att de kan 

sägas ha emottagit/tillgodogjort sig en fullständig livsåskådning, uttalad eller ej. Någonting som 

skulle kunna underbygga en sådan tolkning, åtminstone till viss del, är en del ur det andra 

blockcitatet jag presenterat ifrån denna bok, som anger att vi har emottagit vår livsåskådning ifrån 

bland annat uppfostran, skolan och det vi kommit över i diverse populärkultur.62 Att tala om att 

människor tar emot någonting kan antyda att vi inte tidigare hade det som vi sägs ta emot, i detta 

fall en livsåskådning (jämförelsevis har de flesta människor t.ex. förmågan att se sedan födseln, de 

har inte emottagit denna förmåga senare i livet, även om synen förändras). Med denna tolkning så 

förändras definitionen från universell till speciell. Då begreppet ”människa” även bör inräkna unga 

människor kan inte längre definitionen anses uppfylla universalitetskriteriet vad gäller ”alla 

människor utan undantag”; och därmed blir bokens definition speciell. Definitionen går då till fullo 

att räkna som Hartmansk utifrån båda kriterierna. 

Vidare så finns det flera avsnitt i boken som fortsätter att beskriva livsåskådningar som mer 

eller mindre stagnanta63 och detta är som vi sett definitionens utgångspunkt i boken – men det finns 

en formulering som frångår denna trend. Det gäller då en utav diskussionsfrågorna som återfinns i 

slutet av det första kapitlet. Denna lyder

7. Tänk efter. Vad har du själv för tankar och känslor inom de tre delar som en 

livsåskådning består av? Skriv ner dem och spara denna skiss över din livsåskådning. Gör 

samma sak vid kursens slut: tänk efter och skriv ner. Jämför sedan de två skisserna. Har du 

ändrat dig? Varför det?64

61 Ibid. s. 8
62 Ibid. s. 8 
63 Avsnittet i boken som heter ”Två slags livsåskådningar” är ett av många exempel på detta.
64 Alm, Religionskunskap för gymnasiet: Kurs A, (3 rev. uppl.), 2009, s. 11
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Detta citat pekar på att livsåskådningar kan vara av dynamisk karaktär, i annat fall skulle rimligtvis 

inte denna fråga ställas till den läsande eleven. Detta är dock en formulering som är att betrakta som

undantag, snarare än regel. Överlag skulle jag i enlighet med analysen som genomförts kalla bokens

definition för Hartmansk, trots att detta kräver en tolkning utav livsåskådningsdefinitionens 

speciella anspråk, som kan upplevas som relativt konstlad.

3. Resultat

3.1 Komparativ redogörelse

Tabellen nedan är tänkt att fungera som hjälpmedel i den kommande uppsatsdelen, då resultatet av 

mina analyser spretar åt olika håll för samtligt material. Den anger i raderna ”Jeffnersk” och 

”Hartmansk” vilket material som har en definition i linje med någon av dessa. I raden ”Koherens” 

anges det material som har en framställning utav livsåskådningsbegreppet som går i linje med 

bokens definition. Strecket indikerar att det saknas koherens i materialet, krysset indikerar att 

koherens finns mellan framställning och definition.

x

xixx..xMaterialxxxxxxxxxxxxJeffnerskxxxxxxxiiiixxHartmanskxxxxxxxxxxixxKoherens

Styrdokument x -

Bok 1 x x

Bok 2 x -

Bok 3 x x
Tabell 3.

Av min analys framkommer en definition av livsåskådningsbegreppet som går i linje med en 

Jeffnersk definition av samma begrepp i följande tre material: Skolverkets styrdokument, Bok 1 

samt Bok 2. Dessa material definierar enligt analysen att livsåskådningar är någonting universellt, 

eventuellt dynamiskt och som kan vara av såväl religiös som icke-religiös karaktär. En definition 

som efter viss tvekan och omtolkning går i linje med en Hartmansk definition är då följaktligen Bok

3. Denna bok definierar enligt analysen att livsåskådningar är speciella, och av stagnant karaktär 

samt kan vara såväl religiösa som icke-religiösa.
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De materialen som sedermera har en framställning utav livsåskådningsbegreppet som 

generellt går i linje med samma materials definition är främst Bok 1, som formulerar sig på ett sätt 

som främjar en fortsatt tolkning utav livsåskådningsbegreppet enligt definitionen som materialet 

anger – och här bör även Bok 3, nämnas. Dessa böcker är mer eller mindre konsekventa i sin 

framställning av livsåskådningar, även om det i båda fallen finns enstaka formuleringar som lämnar

utrymme för tvivel. 

Styrdokumenten har en definition som matchar med en Jeffnersk, men framställer därefter 

genomgående livsåskådningsbegreppet på ett sätt som separerar det helt eller delvis ifrån 

religionsbegreppet. Denna separation är inte att betrakta som godkänd, sett till en definition som 

anger att livsåskådningar kan vara av religiös såväl som icke-religiös art. Bok 2 har även den en 

definition i enlighet med den Jeffnerska, men har ett inkonsekvent språkbruk som växlar mellan att 

framställa religionsbegreppet och livsåskådningsbegreppet som skilda fenomen, och att framställa 

livsåskådningsbegreppet som ett paraplybegrepp. Det är alltså endast hälften av de analyserade 

materialen som också konsekvent förmedlar livsåskådningsbegreppet på ett sätt som går i linje med

materialets egen definition. 

3.2 Begreppets utrymme

Vad gäller livsåskådningsbegreppets utrymme i läroböckerna, så återfinns detta främst i böckernas 

första samt sista del. Den stora massan däremellan vigs generellt åt världsreligionerna, som talas 

om i termer av just; religioner, med undantaget av de etablerade sekulära livsåskådningarna som 

samtliga böcker avslutar detta mittenstycke med. Jämförelsevis nämns religionsbegreppet drygt 

dubbelt så många gånger som livsåskådningsbegreppet i ämnesplanen för religionskunskap. 

3.3 Avslutande diskussion

Jag anser att det finns gott om utrymme för förbättring vad gäller Skolverkets formuleringar, både 

vad gäller den stipulativa definitionen och vad gäller framställningen av begreppet i helhet. 

Ämnesplanens formuleringar, och begreppsdefinitionen som erbjuds är sammantaget inte 

tillfredsställande sett i relation till en modern livsåskådningsforskning, detta främst då definition 

och framställning inte går hand i hand, och tolkningsutrymmet riskerar att bli för stort. Jag finner 

det därav föga förvånande att läroböckernas definitioner och framställningar går åt olika håll både 

mellan, men även ibland inom materialen – någonting jag anser vara problematiskt. 

Det finns stora fördelar med att framställa livsåskådningsbegreppet som någonting 
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universellt, inte minst för att engagera eleverna och uppmuntra dem att resonera kring livsfrågor, 

värderingar och religiositet på ett sätt som förenar istället för att framställa livsåskådningar som 

stagnanta rörelser. Jag tror också att tanken på att en inte ”kommer undan” sin livsåskådning gör att 

reflektion över livsfrågorna i högre grad kan komma att aktualiseras. Ett livsåskådningsbegrepp 

som istället uttrycker en grundläggande universalitet, men som också betonar varje människas mer 

eller mindre dynamiska och unika livsåskådning torde minska risken för exotisering och därmed 

också göra våra mångkulturella klassrum till en mer harmonisk plats.  Livsåskådning bör således 

definieras på ett sätt som inbjuder eleverna att själva reflektera över livsåskådningars universella 

aspekter, där livsåskådning ställs som ett paraplybegrepp som kan innefatta religiositet, men som 

dessutom ger icke-religiösa elever en personlig anknytning till religionsämnet; inte bara för att 

enklare kunna ha en undervisningssituation som utgår ifrån det aktuella pedagogiska paradigmet, 

utan också för att ge de icke-religiösa eleverna en arena för att reflektera över livsfrågor 

tillsammans med andra. Detta är en åsikt som i stort sammanfaller med röster ifrån den didaktiska 

livsåskådningsforskningen. Jag anser dessutom att det är av vikt att tillåta en sådan definition att stå 

klart och tydligt från Skolverkets sida, för att minska risken för en föråldrad 

livsåskådningsdefinition att befästas ytterligare i läroböcker.

3.3.1 Religionsbegreppet

Definitionen i Skolverkets styrdokument ger förvisso uttryckligen en arena för icke-religiösa 

livsåskådningar, men samtidigt saknas en betoning av andra livsåskådningar i materialet i helhet. 

Till sist och syvende ställs livsåskådning vid sidan av religion, istället för att kontinuerligt påbjuda 

tolkningen om att religioner är att betrakta som en slags livsåskådning. Detta hade kunnat avhjälpas

bland annat genom att konsekvent skriva religioner ”och andra” livsåskådningar, istället för att nöja 

sig vid ett ”och”.

Att de dessutom formulerar definitionen på ett sådant sätt att ”människors personliga 

åskådningar” hamnar i anslutning till definitionen av ”andra livsåskådningar” (vilket är en 

definition med utgångspunkt i icke-religiositet) förbises eventuellt den personliga livsåskådningen 

hos människor som räknar sig till en etablerad religion. Det kan upplevas som om religiösa 

människor får nöja sig med att refereras till i egenskap av dess religiositet i detta anseende, vilket 

missar de religiösa individerna.

Jag skulle därav vilja argumentera för att formuleringen av styrdokumenten drabbar även 

religionsbegreppet på ett negativt sätt. Religiositet tenderar ofta att framställas som någonting 

annorlunda. Människor med en specifik religiös tillhörighet buntas ihop och tillskrivs såväl åsikter 
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som praktiker på ett sätt som gör att det till slut kan bli lätt att missa faktumet att det är just 

människor det handlar om. När ett särskiljande kontinuerligt görs mellan livsåskådningsbegreppet 

och religionsbegreppet på det sätt som förekommer i två av de fyra material jag analyserat tappar 

livsåskådningsbegreppets påstådda universalitet sin mening, eftersom det torde vara enkelt att 

glömma bort att religiositet inte bör vara att betrakta som ett alternativ till att ha en livsåskådning. 

Särskiljandet av religionsbegreppet från livsåskådningsbegreppet riskerar att religioner framställs 

som en grupp individer med färdigbyggda, stagnanta livsåskådningar – och endast hos icke-

religiösa individer betonas livsåskådningen som en blandning av element, inspirerade av och 

hämtade hos olika livsåskådningar och livshållningar. Det är nämligen primärt i texter om just 

livsåskådning som detta beskrivs – avsnitten om religion tenderar att vara inramade och i högre 

grad deskriptiva till sin karaktär. Återigen kan Bok 1 ställas som en god förebild för hur en lärobok 

enligt min mening bör eftersträva att se ut i religionskunskap. Denna bok klarar av det ämnesplanen

misslyckas med, det vill säga att konsekvent förmedla en Jeffnersk definition utav 

livsåskådningsbegreppet, med goda möjligheter att förena.

I analysen utav styrdokumenten anförde jag ett resonemang gällande formuleringarna ”och” 

jämte ”och andra”. För att inledningsvis förklara vad jag avsåg exemplifierade jag med några fraser 

varav den ena var ”katter och djur”. Jag avsåg att påpeka det paradoxala med att hävda att religioner

är en slags livsåskådning – för att sedan kontinuerligt tala om dessa i termer av ”religioner och 

livsåskådningar”. Frågan är hur länge vi skulle kunna repetera frasen ”katter och djur” innan vi 

börjar betrakta ”katter” som en egen kategori av varelse. Här kan det vara intressant att betänka hur 

många människor ser på relationen mellan människa och djur.

3.4 Nya frågor

Resultatet av denna analys väcker, åtminstone för egen del, nya frågor. Framförallt kan det vara 

aktuellt att söka reda på hur de som har i uppgift att tolka styrdokumenten ser på definitionen och 

framställningen som anges i dessa – det vill säga; för att ta detta ämne ett steg längre kan det vara 

lämpligt att framöver vända fokus emot lärare och lärarstudenter. 

I anslutning till denna uppsats sammanställde jag en enkätundersökning för att få insyn i de 

olika inriktningar som går att välja här på Uppsala universitet, där jag samlade in svar ifrån 

lärarstudenter. Den inriktning jag själv går har ett lågt antal blivande lärare i jämförelse med 

inriktningen Religionshistoria och Religionsbeteendevetenskap. På grund utav låg svarsfrekvens, en

(för) sent upptäckt misslyckad frågeformulering samt platsbrist utgår denna enkätundersökning. 

Utan att lägga någon vetenskaplig tyngd i resultatet på de frågor vars formulering var tillräckligt 

god, så synliggjordes en viss skillnad både vad gäller livsåskådningsbegreppets utrymme och 
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huruvida studenterna ansåg att inriktningen gav dem möjligheter att utveckla sin förståelse för 

livsåskådningsbegreppet. Det är dock inte rimligt att dra några slutsatser utifrån undersökningen 

med tanke på det låga svarsantalet – men det vore intressant att se hur perceptionen av 

livsåskådningsbegreppet, och dess utrymme upplevs i den inriktning som de flesta lärarstudenter 

väljer att gå. Utbildningen är trots allt tongivande för ens framtida yrkesliv som lärare även om 

fortbildning sker. Mina tankar gällande detta är att om innebörden av ett begrepp som livsåskådning

upplevs som svårfångat även efter universitetsstudier inom religionsvetenskap, kan det leda till att 

lärare de första åren inom yrket lutar sig mot läromedlen och den definition som förekommer i 

dessa samt – framförallt – i styrdokumenten. Går dessa definitioner inte samman, alternativt om de 

sedan inte framställs på ett sätt som understöder definitionen vill jag anta att det är lätt att försöka ta

omvägar kring detta, och att livsåskådningsbegreppet hamnar i bakgrunden. Alternativt att en 

föråldrad livsåskådningsdefinition fortsätter att befästas. 

Det skulle även vara intressant att genomföra en analys där det teoretiska ramverket 

utvidgades, och även tog in t.ex. en livsåskådningsdefinition med funktionell betoning, såsom 

förekommer i bland annat den som författats utav Tage Kurtén, för närvarande professor och 

prodekanus för den teologiska institutionen på Åbo akademi, för att se om det återfinns skillnader 

mellan framställningen utav livsåskådnings- och religionsbegreppet utifrån en funktionell aspekt. 

Eller att genomföra en analys som fokuserar på framställningen utav livsåskådningsbegreppet 

och/eller religionsbegreppet med ett teoretiskt ramverk utav essentialistiska och konstruktivistiska 

teorier för att se hur begreppen tenderar att framställas. Om, och i de fall som dessa begrepp 

framställs som essentiella, hur framställs detta i relation till de avsnitt som behandlar 

religionsfrihet? I arbetet med denna uppsats noterade jag också att begreppen kultur och 

privatreligiositet framställs på ett sätt som ofta på många sätt korrelerar med 

livsåskådningsbegreppet – men att kultur och privatreligiositet, i likhet med 

livsåskådningsbegreppet också framställdes som i olika grad integrerade i människor. I detta 

anseende fördes mina tankar till en avhandling från Uppsala universitet jag kommit över, författad 

av Universitetslektorn Jörgen Mattlar; Skolbokspropaganda? : En ideologianalys av läroböcker i 

svenska som andraspråk (2008). Jag har inte möjlighet att gå in på detta mer än ytligt tyvärr, men 

han tar i denna avhandling upp många intressanta tankegångar kring bland annat etnicitetsbegreppet

som kan väcka flertalet idéer på ingångar till materialet.
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4. Sammanfattning
Jag har i uppsatsen genomfört en analys utav styrdokumenten i ämnet religionskunskap med 

inriktning mot gymnasieskolan, samt tre läroböcker i samma ämne. För att göra detta har jag utgått 

ifrån två skilda livsåskådningsdefinitioner som teori, och jämfört materialens vardera (1) 

definitioner och (2) övergripande användning utav livsåskådningsbegreppet med dessa, och i min 

analys har jag funnit att vardera material har en kombination utav (1) definition och (2) 

framställning utav begreppet som är unik. Givet min analys, utifrån den specifika teoretiska 

bakgrunden har jag därmed dragit slutsatsen att livsåskådningsbegreppet sammantaget framställs på

ett inkonsekvent sätt i de undersökta materialen. För att återvända till min konkreta frågeställning, 

och svara på denna:

– Hur används och definieras begreppet livsåskådning i Skolverkets styrdokument, och hur

 kan detta förstås i relation till läromedel?

Begreppet livsåskådning definieras på ett sätt, och används på ett annat i Skolverkets styrdokument,

och i de läromedel jag analyserat framkommer spridda definitioner och framställningar på olika 

sätt. Jag förstår det som om definitionen i styrdokumenten lämnar ett för stort tolkningsutrymme 

och att detta kan vara en möjlig förklaring till varför läroböckerna i sin tur förmedlar i olika grad, 

och på olika sätt, spridda definitioner och/eller framställningar av livsåskådningsbegreppet.
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