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Sammanfattning 

Syfte med denna studie är att utveckla kunskap om hur begreppet livsåskådning karaktäriseras och 

framställs i läroböcker genom att undersöka hur stort utrymme religiösa och sekulära livs-

åskådningar har i läroböckerna. I den tidigare forskningen som berör livsåskådningsbegreppet 

visar det sig att läroböcker tenderar att framföra en enkelspårig förklaring av begreppet. Det 

framgår även att undervisning i religionskunskap fokuserar på grundläggande fakta av livsåskåd-

ningar och att sekulära livsåskådningar får för lite utrymme i undervisningen. 

 

I studien tillämpas textcentrerade kvalitativa och kvantitativa innehållsanalyser för att besvara 

uppsatsens syfte. Studien innefattar även en komparativ analys för att bidra med en tydligare 

undersökning. Fyra livsåskådningsdefinitioner utgör utgångspunkten för att i studien analysera 

läroböckernas karaktärisering av livsåskådningsbegreppet och dessa definitioner klargörs i uppsat-

sens teoretiska utgångspunkt, i samband med ett förtydligande av religiösa och sekulära livs-

åskådningar. Det material som används i studien är läroböcker som anses passa årskurs 4–6. 

Samtliga läroböcker är publicerade 2011 eller senare för att bokförlagen ska haft möjlighet att 

anpassa sitt läromedel till Lgr11. Det finns därmed en tydlig didaktisk relevans att genomföra en 

studie utifrån uppsatt syfte eftersom grundskolans kursplan i religionskunskapsämnet beskriver 

att elever ska utveckla kunskap om begreppet livsåskådning och om religioner och andra livs-

åskådningar. 

 

Resultatet i denna studie visar att läroböcker för årskurs 4–6 endast framställer begreppet 

livsåskådning med en allmän definition, vilket involverar ett mer vardagligt språkbruk. Resultatet 

visar även på att de vetenskapliga livsåskådningsdefinitionerna substantiell, funktionell eller 

kontextuell definition är helt frånvarande i alla läroböcker. Dessutom finns i övervägande fall 

endast religiösa livsåskådningar representerat i läroböckerna. Slutsatsen av studiens resultat är att 

läroböckerna inte kan anses framställa en fullständig helhetsbild av livsåskådningsbegreppet 

eftersom majoriteten av läroböckerna endast framställer religiösa livsåskådningar, väljer att räkna 

bort sekulära livsåskådningar och framställer en ytlig definition av livsåskådningsbegreppet.  
 
Nyckelord: livsåskådning, läromedelsanalys, religion, årskurs 4–6.  
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1. Inledning 

Undervisningen i den svenska skolan styrs av läroplaner och kursplaner men valet av under-

visningsmetod är upp till lärare och skola. Läroböcker är en resurs som använts under lång tid 

och som ur ett historiskt perspektiv nyttjats som styrmedel för att skapa en likvärdig och enhetlig 

skola (Skolverket, 2006, s. 9). Sedan 1991, då Statens institution för läromedelsgranskning lades 

ner, finns ingen statlig läromedelsgranskning i Sverige (Skolvärlden, 2014). Ansvaret har därmed 

hamnat på lärare, skola och bokförlagen att granska vilka läromedel som överensstämmer med 

läroplanens värderingar, centrala innehåll och kunskapskrav.  

 

I Skolverkets kursplan för ämnet religionskunskap inleds syftesbeskrivningen med följande for-

mulering: ”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kun-

skaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen” 

(Lgr11, 2017, s. 209). Elever i grundskolan förväntas utveckla kunskap om hur religioner och 

andra livsåskådningar har betydelse för människors livsstil, identitet och grupptillhörighet. Livs-

åskådning har en stor betydelse för människans sätt att beskriva hur de föreställer livet, världen 

och deras förhållande till andra människor (Löfstedt, 2011, s. 55). Genom den växande 

sekularisering som skett i Sverige har behovet av alternativa livsåskådningar vuxit fram eftersom 

människor har stort behov av att reflektera över och verbalisera sina tankar om omvärlden (ibid.).  

 

Mitt forskningsintresse för begreppet livsåskådning påbörjades i samband med kursen religions-

kunskap för grundlärarprogrammet med inriktningen 4–6 vid Uppsala Universitet. Jag hade inga större 

förkunskaper om begreppet sedan tidigare utan mina erfarenheter av religionsämnet innefattade 

undervisning om de fem världsreligionerna. Malin Löfstedt, lektor och livsåskådningsforskare vid 

Uppsala Universitet, lyfter i sina undersökningar fram att lärarstudenters erfarenheter om under-

visning i religionsämnet i huvudsak fokuserar på faktaförmedling av världsreligionerna (Löfstedt, 

2013, s. 387). Då kursplanen i religionskunskap tydligt formulerar att elever ska utveckla kunskap 

om religioner och andra livsåskådningar samtidigt som tryckta läromedel har en stark ställning i 

skolundervisningen växte det fram ett intresse för denna uppsats. Jag vill undersöka hur 

begreppet livsåskådning framställs i läroböcker i religionskunskap för årskurserna 4–6. 
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2. Bakgrund 

Begreppet livsåskådning blev allt mer uppmärksammat i forskarvärlden under 1960-talet i sam-

band med en växande sekularisering i Sverige (Westerlund, 2016, s. 44). Livsåskådningar har länge 

undersökts inom olika forskningsdiscipliner men själva begreppet livsåskådning har uteslutits 

(Bråkenhielm, 2001, s. 8). Dessa åskådningar har fått olika namn beroende på vetenskapsgren och 

utvecklats utifrån olika syften. Inom Sociologin används begreppet ”attityder”, inom antro-

pologin används ”världsbilder”, inom statsvetenskapen diskuteras (politiska) ”ideologier” och 

inom filosofin används begreppet ”metafysik” (ibid.). Livsåskådningsforskningen i Sverige har till 

stor del bedrivits inom teologiska institutionerna vid Uppsala och Lunds Universitet samt 

Institutionen för framtidsstudier i Stockholm (ibid., s. 9). 

 

Bakgrunden till att begreppet livsåskådning växte fram i Sverige beror delvis på att de kristna or-

ganisationerna förlorade inflytande och delvis på att kristen tro fick mindre betydelse för männi-

skors tolkningsramar (Westerlund, 2016, s. 48). Då människor har ett behov av att reflektera över 

sin omvärld, sina värderingar och teoretiska antaganden resulterade sekulariseringen i ett ökat be-

hov av alternativa livsåskådningar (Löfstedt, 2011, s. 55). Då dagens Sverige även är alltmer 

mångkulturellt jämfört med 50 år tillbaka har människors tankar om omvärlden och sätt att be-

trakta livet differentierats. Nya sekulära livsåskådningar, det vill säga icke-religiösa åskådningar, 

som existentialism, humanism och veganism har därför profilerats i det svenska samhället 

(Westerlund, 2016, s. 47). Undersökningar bland elever visar att religionsundervisning blivit 

alltmer impopulärt samtidigt som det finns ett stort intresse för livsfrågor (Hartman, 2011, s. 32). 

Skolverkets nationella utvärdering från 2003 visar även den på elevers efterfrågan att diskutera 

livet och existensen (Skolverket, 2003, s. 52). Då samhällets mångkulturalitet och differentiering 

även syns i skolans elevrepresentation ökar tänkbarheten att en efterfråga finns för samtal om 

olikartade livsåskådningar.  

 

Debatten kring livsåskådningars roll i religionsundervisningen har stegvis ökat och diskussioner 

om ”religioner och andra livsåskådningar” har hamnat i fokus. Det har antytts att livsåskådningar 

som skiljer sig mot de traditionella religionerna har ställts i skuggan i den svenska skolan. I boken 

Religionsdidaktik: Mångfald, livsfrågor och etik i skolan påvisar Sven Hartman, professor emeritus i 

pedagogik vid Stockholms Universitet, att perspektivet på skolans religionsundervisning har blivit 

mer politiskt laddat (2011, ss. 19–21). Han menar att religionsundervisningens förutsättningar och 

praktik har förändrats i och med samhällets utveckling (ibid.). Ett av Sveriges olika 

livsåskådningssamfund som kritiserat sekulära livsåskådningars roll och utrymme i svensk 

religionsundervisningen är Humanisterna. Samfundet säger att många läromedel inte ger 

tillräcklig information eller i vissa fall en missvisande bild av sekulär livsåskådning (Humanisterna, 
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skolverksamhet). I sitt idéprogram föreslår samfundet bland annat att skolans religionskunskap 

borde byta namn till livsåskådningskunskap och att sekulära och religiösa livsåskådningar bör tas 

upp i lika stor grad (Humanisterna). Carl Reinhold Bråkenhielm, seniorprofessor i empirisk 

livsåskådningsforskning vid Uppsala Universitet, delar Humanisternas uppfattning när han 

debatterar i sin debattartikel i Svenska Dagbladet att religiösa och sekulära livsåskådningar bör 

likställas i det svenska samhället (Svenska Dagbladet, 2017). Vad gäller religiösa och sekulära 

livsåskådningar hävdar Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid Uppsala Universitet, att 

gudstro inte längre är den uppenbara tolkningen i det svenska samhället och sekulära 

livsåskådningar som ateism, naturalism och teism framgår som möjliga tolkningar i människors 

liv (2016, ss. 45–48).  

2.1 Problemformulering 

Idag finns det ett stort utbud av läromedel för årskurs 4–6 i religionskunskap, såväl digitala som 

tryckta läromedel, men ingen statlig läromedelsgranskning. Det krävs alltså en förmåga hos lärare 

att kritiskt granska och reflektera över vilka läromedel som passar undervisningen. Lärare 

behöver förhålla sitt material till skolverkets läroplan och kunskapsplan i syfte att eleverna når 

kunskapsmålen. En lärares förmåga att reflektera, tolka och värdera texters innehåll i relation till 

elevernas behov och kunskapskrav kallar Johan Wickström för didaktisk textkompetens (2011, 

s.167). Syftet för lärare är att sträva mot att bli reflekterande praktiker genom att reflektera före, 

under och efter undervisningstillfället (ibid.). Lärare behöver därför tänka på vilka möjligheter 

och konsekvenser ett val av läromedel har för att skapa en mångfaldig och inkluderande 

skolmiljö. Detta gäller särskilt religionskunskap eftersom ämnet inkluderar personliga frågor som 

berör elevers existens och sätt att betrakta sin omvärld, någon som lärare generellt tycker är svårt 

att undervisa inom (Löfstedt, 2011, s. 59). Undersökningar visar dessvärre att lärares val av 

lärobok ofta sker utifrån vad som redan används och finns på skolan (Wickström, 2011, s. 157). 

Lärarens möjlighet att påverka och utveckla undervisningens innehåll i religionsundervisningen 

styrs därmed av skolans ekonomiska möjligheter (ibid.). Samtidigt visar en undersökning som 

Skolvärlden gjort bland 1500 lärare att 8 av 10 inte har tid att granska sina läromedel 

(Skolvärlden, 2014). Det är lärarens ansvar att eleverna når kunskapskraven och att religions-

undervisningen organiseras utifrån undervisningsmålen (Lgr11, 2017, s. 14).  

 

Många uppmärksammar mångkulturalitet i den svenska skola, likt det svenska samhället, och där-

för är det viktigt att granska hur religioner och andra livsåskådningar framställs i undervisningen 

genom tryckta läromedel. Skolans uppdrag, enligt Lgr11, är att skapa och främja förståelse för 

andra människor (2017, s. 7). Då det sker en växande internationalisering i det svenska samhället 

ökar kravet på skolans uppdrag att skapa en kulturell och social mötesplats, samtidigt finns en 

efterfråga att diskutera livsfrågor och livsåskådningar. Det kan därför uppstå problem när det 

saknas hjälp från statlig granskning av läromedel samt att tid och ekonomi begränsar lärares val 
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till lämpliga läromedel. Problematiseringen som uppstår blir mellan valet av läromedel, att 

undervisningen ska anpassas efter elevers behov och att undervisningen ska överensstämma med 

skolans värdegrund, uppdrag och kunskapskrav. 

2.2 Disposition 

I följande avsnitt kommer studiens syfte och frågeställningar att redovisas och därefter 

presenteras en forskningsöversikt med tidigare livsåskådningsforskning. Efteråt följer studiens 

teoretiska utgångspunkt där jag presenterar fyra olika livsåskådningsdefinitioner, vad som är 

skillnaden mellan religiös och sekulär livsåskådning samt läromedelsdefinition och läromedels 

funktion i skolundervisning. Sedan redogörs för valda metoder och hur dessa analysmodeller 

används för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Slutligen presenteras en analys av det 

empiriska materialet, en diskussion med slutsats om resultatet och förslag till vidare forskning. 
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3. Syfte, frågeställningar, och avgränsning 

3.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om hur begreppet livsåskådning karaktäriseras och 

framställs i läroböcker genom att undersöka hur stort utrymme religiösa och sekulära livsåskåd-

ningar har i läroböckerna.  

3.2 Frågeställningar 

1. Hur karaktäriseras begreppet livsåskådning i utvalda läroböcker? 

2. Hur skiljer sig karaktäriseringen av livsåskådning mellan utvalda läroböcker? 

3. Vilka religiösa och sekulära livsåskådningar tas upp i utvalda läroböcker? 

4. Vilka livsåskådningar prioriteras i utvalda läroböcker?  

3.3 Avgränsning  

I syfte att omfattningen av denna uppsats inte ska bli för stor behöver vissa avgränsningar göras. 

Vad gäller material har enbart läroböcker avsedda för årskurserna 4–6 kommit att vara underlag 

för denna studie. Motiveringen till detta är att det finns liknande studier vad gäller livsåskådnings-

begreppets framställning i läromedel för årskurs 7–9 och gymnasiet samtidigt som liknande 

forskning inom årskurs 4–6 är ett outforskat område. Denna utläggning förklaras ytterligare i 

uppsatsens forskningsöversikt. Dessutom har en avgränsning gjorts vad gäller läroböcker där en-

bart läroböcker med klassificering basläromedel valts ut som empiriskt material. Tydligare skäl för 

urvalet av material ges i uppsatsens teori- och metodavsnitt. Slutligen är de av värde att nämna 

hur analysen om prioritering mellan livsåskådningar utförs. En textcentrerad och kvantitativ 

metod används för att räkna och jämföra utvalda läroböckers sidor där de tre kategorierna (1) de 

fem världsreligionerna (kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism), (2) andra relig-

iösa livsåskådningar och (3) sekulära livsåskådningar undersöks. Denna analys görs tydlig i upp-

satsens metodavsnitt.   

 

Det bör nämnas att avsikten med denna uppsats inte är att framföra en partisk synvinkel i 

granskningen av livsåskådningars ställning i läroböckerna eller vad gäller olika definitioner av livs-

åskådningsbegreppet. Uppsatsens främsta syfte är att undersöka hur begreppet livsåskådning ka-

raktäriseras och hur olika livsåskådningar framställs. I diskussionen kommer både lärobokens 

språk och förklaring samt författarnas intention att tas hänsyn till eftersom valet av material gjorts 

utifrån en särskild åldersgrupp. Detta är värdefullt att belysa då det har en stor betydelse för stu-

diens validitet. 
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4. Forskningsöversikt 

4.1 Definition av begreppet livsåskådning  

I äldre livsåskådningsforskning har ett fokus legat på en teoretisk avgränsning i definitionen av 

livsåskådningsbegreppet och detta har gjorts av bland annat Anders Jeffner. Jeffner har ansetts ha 

en väsentlig roll i livsåskådningsforskningen genom sin livsåskådningsteori som uppkom i den 

akademiska världen under 1970-talet (Kurtén, 2014, s. 250). Hans teoretiska utgångspunkt har 

gett inspiration till livsåskådningsforskning i såväl Norge, Finland och Sverige och hans ansatser 

har setts som introduktionen till dagens livsåskådningsforskning (Bråkenhielm m.fl., 2013, s. 11). 

Jeffner gjorde en substantiell beskrivning av livsåskådningsbegreppet, det vill säga en konkret re-

dogörelse vad en livsåskådning är (Löfstedt, 2013, s. 385). Hans begreppsförklaring används som 

en stipulativ definition och har ett syfte att beskriva hur ett visst uttryck används och tolkas i ett 

visst sammanhang (Grenholm, 2006, s. 245). Den stipulativa definitionen behövs då livsåskåd-

ningsbegreppet kräver en bestämning i syfte att kunna undersöka livsåskådningar som fenomen 

(Bråkenhielm, 2001, s. 9). Jag kommer att återkomma till Jeffners exakta bestämning av livså-

skådning i nästa avsnitt eftersom detta utgör en viktig teoretisk utgångspunkt för denna uppsats. 

 

Modern forskning som behandlar livsåskådningars funktionella och kontextuella dimension fin-

ner vi i Katarina Westerlunds avhandling Sammanhangets mening: en empirisk studie av livsåskådningar i 

föreställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och adoption (2002). 

Westerlund beskriver genom en funktionell utgångspunkt att livsåskådningar är personliga och att 

individens sammanhang har en avgörande roll för livsåskådningens utformning (Bråkenhielm 

m.fl., 2013, s. 19). Den funktionella dimensionen, det vill säga att livsåskådningar hjälper männi-

skor att orientera sig i sina liv, har förtydligats av flera forskare (Löfstedt, 2013, s. 385). 

Westerlund lyfter i sin avhandling fram att Tage Kurtén, professor i teologisk etik vid Åbo 

Akademi, har bidragit till livsåskådningsforskningen med en funktionellt orienterad definition 

som har haft stor betydelse för Westerlunds forskning (2002, s. 39). Westerlund och Kurténs 

teoretiserande om livsåskådningar återkommer under uppsatsens teoretiska utgångspunkt då även 

detta är viktigt utgångsläge för studien. 

4.2 Empirisk livsåskådningsforskning i Sverige 

I uppsatsens bakgrundsavsnitt förklarades livsåskådningsbegreppets framväxt som en effekt av 

sekulariseringen. Sekulariseringens genomslag hade två innebörder i det svenska samhället: på 

samhällsnivå innebar sekulariseringen att kyrkan som institution tappade inflytande och på individ-

nivå innebar det att färre människor betraktade kristen tro som sin livsåskådning (Hamberg, 2001, 
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s. 33). Vad gäller individnivå visar religionssociologiska studier, bland annat i 1986 års undersök-

ning Livsåskådningar i Sverige, att trender som kristen tro, gudstjänstdeltagande, dop och konfir-

mation minskat under de senaste decennierna och den svenska befolkningen betraktas i allt högre 

grad som individualister (Hamberg, 2001, s. 34). År 1998 lanserades projektet Livsåskådning, etnici-

tet och natursyn av en forskargrupp, som exempelvis kända livsåskådningsforskare som Carl 

Reinhold Bråkenhielm och Katarina Westerlund. I denna vetenskapliga undersökning 

analyserades bland annat (1) livsåskådningläget i Sverige i jämförelse med undersökningen 1986 

och (2) vilka betydelser den etniska identiteten har för en människas livsåskådning (Bråkenhielm, 

2001, s. 22–24). Eva Hamberg, forskare i projektet, besvarar den första frågan och konstaterar: 

En jämförelse av resultaten från de livsåskådningsundersökningar som genomfördes år 
1986 och år 1998, tyder inte på att några större förändringar i religiöst avseende skulle ha 
skett under perioden. De båda undersökningarna ger en likartad bild av det religiösa läget 
i dagens svenska samhälle, som karakteriseras av att endast en minoritet av befolkningen 
omfattar en kristen tro och deltar i gudstjänster. Samtidigt finns det en betydande grupp 
som ger uttryck för någon form av gudstro eller tro på en transcendent makt eller kraft 
(Hamberg, 2001, s. 59).  

Hamberg påpekar att i båda undersökningarna, och även andra religionssociologiska studier, 

beskrivs en bild av att kristen tro och gudstjänstdeltagande endast utgörs av en minoritet (2001, s. 

60). Det lyfts även fram att antalet kristna personer ytterligare kommer att minska då färre yngre 

personer betraktade sig som kristna bedjare (ibid.). Hamberg menar inte att utvecklingen påverkar 

svenskars relation till det religiösa, utan att det är den kristna tron som minskar (ibid.). Hypotesen 

av detta resultat är att när kristen tro blir mindre vanligt ökar tänkbarheten för att nya 

livskådningar träder fram i samhället. 

 

Magdalena Nordin, ytterligare en forskare i projektet, besvarar frågan om betydelse av etnisk 

identitet genom att undersöka svensk identitet och nationalism i 1998 års livsåskådnings-

forskning. Nordin förklarar:  

En persons förhållande till sitt land är en del av hennes livsåskådning. Det är bland annat 
utifrån förhållandet till sitt land som hon definierar sig själv och andra (Nordin, 2001, s. 
105).  

I den empiriska studie framgår det att faktorer som ursprung, territorialitet, kultur, trosbekän-

nelse, språk, normer för familjestruktur, ekonomisk bas etc. påverkar och kännetecknar en indi-

vids etnicitet, det vill säga klassificering av grupprelation (Nordin, 2001, ss. 107–108). Nordin 

anmärker att faktorer som kön, klass och generation inte klassas som etniska faktorer och att en 

individs etniska tillhörighet nödvändigtvis inte behöver innefatta alla kännetecken som exempel-

vis beskrivs ovan (ibid.). Denna redogörelse ger därmed välgrundade skäl till att kontexten har en 

betydelse för en individs livsåskådning. Undersökningen visar även att svenskar har en positiv 

inställning till Sverige och svenska symboler, men att yngre deltagare inte är lika positiva som 

äldre (ibid., s. 126). Svenskars ålder har enligt undersökningen även en betydelse vad gäller 
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inställning till invandring och andra folkgrupper, där yngre tenderar att ha en öppnare attityd än 

äldre (Nordin, 2001, s. 126). Nordin förklarar att dessa två ovannämnda faktorer har betydelse 

för en ökad tolerans i framtiden, både för andra människor och andra livsåskådningar (ibid.).  

4.3 Livsåskådning i läromedel och undervisning  

Malin Löfstedt, lektor och livsåskådningsforskare vid Uppsala Universitet, har undersökt närvaro 

och frånvaro av olika definitioner av livsåskådningsbegreppet i religionsläromedel för årskurserna 

7–9 och gymnasiet under hösten 2011 (2013, ss. 391, 400). I antologin Livet enligt människan: om 

livsåskådningsforskning presenterar Löfstedt sin forskning där läromedel inom religionskunskap i 

flertal fall ger en bild av livsåskådningar som är enkelspårig och delvis föråldrad. Hon beskriver 

att modernare forskning med koppling till funktionalitet, identitet och meningsskapande inte tas 

upp i lika stor utsträckning som den äldre forskningen som har utgångpunkt i teoretisk 

presentation av livsåskådningsbegreppet (ibid., s. 391). Det framgår även i undersökningen att i 

fall en vetenskaplig definition tas upp är det enbart Anders Jeffners begreppsförklaring som 

behandlas (ibid.). Löfstedt skriver vidare i sitt kapitel:  

Överhuvudtaget finns det en tendens i läromedlen att presentera livsåskådningar som 
färdiga, sammanhållna system, samtidigt som modern livsåskådningsforskning idag tydligt 
visar att en majoritet av svenskarna inte kan sägas tillhöra en specifik livsåskådning, som 
exempelvis kristendomen eller humanismen, utan snarare sympatiserar med värderingar 
och uppfattningar från flera olika livsåskådningar (Löfstedt, 2013, s. 392).  

Löfstedts hypotes är att om sekulära livsåskådningar presenteras som teoretiska system riskerar 

eleverna att betrakta dem som obekanta och abstrakta istället för att utveckla kunskap om livs-

åskådningarnas betydelse (2013, s. 392). Det är därmed didaktisk betydelsefullt att exemplifiera 

livsåskådningar från olika definitioner. Löfstedt skriver:  

Undervisning om livsåskådningar syftar både till att orientera eleverna i vad begreppet 
betyder och ge exempel på vad livsåskådningar kan vara (substantiellt), samt att skapa 
utrymme för att barn och unga faktiskt ska få möjlighet att tala om livsfrågor som en del 
av deras identitet och meningsskapande (funktionellt) (Löfstedt, 2013, s. 385).  

Tidigare i detta avsnitt talades det om att äldre forskning är mer teoretiskt inriktad och nyare 

forskning mer funktionell inriktad. Det är därför viktigt att undervisningen gällande livs-

åskådningar även åskådliggör den senaste forskningen om skolans religionsundervisning ska nå 

sin fulla potential (Löfstedt, 2013, s. 391). 

 

Den slutliga forskningen som är kvalificerad att nämna handlar om livsåskådningars framställning 

och utrymme i undervisningen. I Skolinspektionens utredning Mer än vad du kan tro, granskades 

religionskunskapsämnet i 47 gymnasieskolor. I undersökningen framgår det att undervisning i 

religionskunskapsämnet innefattar för lite lärdom om nutida religioner och livsåskådningar samt 

vilken funktion dessa livstolkningar har (Skolinspektionen, 2012, s. 11). Det beskrivs även att 
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undervisning om livsåskådningar erhåller ett för litet utrymme och att undervisningen är av mer 

elementär karaktär. Skolinspektionen förklarar:  

Undervisningen blir dessutom ofta mer fokuserad på förmedling av grundläggande fakta 
om livsåskådningen än att den ger fördjupad förståelse för hur olika människors tankar 
om livet och dess mening färgar deras liv och livsval (Skolinspektionen, 2012, s. 11). 

Undervisning som belyser generella fakta om religioner påverkar eleverna negativt eftersom 

intresset för religionskunskapsämnet minskar (Skolinspektionen, 2012, s. 11). I rapporten framgår 

en explicit önskan från eleverna att undervisningen ska exemplifiera om hur livsåskådningar 

påverkar en individs vardag och identitet. Vidare visar granskningen att lärare väljer att prioritera 

undervisning med grundläggande fakta om världsreligioner dels för att det krävs särskilda 

baskunskaper för filosofiska diskussioner och dels för att lärarna upplever att eleverna saknar 

dessa grundläggande förkunskaper (ibid., s. 12). Löfstedt styrker detta påstående när hon lyfter 

fram att i flera undersökningar uppger lärare att religionsämnet är ett känsligt ämne att undervisa 

om och att de anser sig sakna färdigheter att hantera situationer som behandlar besvärliga ämnen, 

då det innefattar personliga uppfattningar och svåra livsfrågor (2013, s. 392). Dessutom framgår 

det i Skolinspektionens utredning att de fem världsreligionerna upptar majoriteten av undervisning, 

något som styrks i både rapportens enkäter och observationer (2012, s. 11). Observationerna 

visar även att andra livsåskådningar, vilket i detta fall är icke-religiösa livsåskådningar, upptar 

ytterst liten del av undervisningen (ibid.). Skolinspektionen anser att detta är problematiskt 

eftersom elever inte utvecklar en fullständig förståelse om hur religiösa och icke-religiösa 

livsåskådningar påverkar och svarar på människors existentiella frågor (ibid.). 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt framförs fyra olika definitioner av begreppet livsåskådning utifrån den 

vetenskapliga livsåskådningsforskningen. Inledningsvis preciseras en allmän definition, det vill 

säga hur livsåskådningsbegreppet beskrivs ur ett vardagligt språkbruk. Därefter definieras en 

substantiell definition, som har ursprung i den äldre livsåskådningsforskningen, och sedan 

presenteras en funktionell och en kontextuell definition. Avslutningsvis framställs en redogörelse 

om skillnaden mellan religiös och sekulär livsåskådning och ett avsnitt om läromedelsdefinition 

och läromedels funktion i undervisningen. 

5.1 Allmän livsåskådningsdefinition 

Livsåskådningsbegreppet beskrivs ur ett vardagligt språkbruk som ett sätt att se på livet, samtidigt 

som begreppet definieras bredare i den akademiska världen. Likbetydande ord till livsåskådnings-

begreppet är livssyn och livstolkning, termer som även jag använder i denna uppsats. I Katarina 

Westerlunds avhandling Sammanhangets mening framställer hon hur livsåskådning kan förklaras ur en 

vardaglig förståelse:  

Ordet livs-åskådningar kan leda tanken till att skåda, att se på livet. Ett passivt skeende kan 
det tyckas. Och kanske finns det anstrykning av detta i begreppet. I dagligt tal uttrycker vi 
det med orden ”hur vi ser på livet”. Seendet eller beskådande är djupt invävt i vårt sätt att 
uppfatta och tala om livet (Westerlund, 2002, s. 46).  

Westerlund skriver vidare i sin avhandling att den allmänna livsåskådningsdefinitionen innefattar 

en passiv karaktärisering, och att det motsäger förståelsen om att en livsåskådning utgör en 

funktion eller styrs av individens sammanhang (2002, s. 46). Livsåskådningsbegreppet associeras 

även med termer som åskådnings-system och meningssystem och begreppet kan därför stå i relation 

till etablerade ideologier och ismer, som exempelvis humanism, socialism och marxism (ibid.). 

Westerlunds beskrivning ”vårt sätt att uppfatta och tala om livet” kan också förenas med 

konceptet livsfrågor. Malin Löfstedt tillhandahåller en förklaring av livsåskådning som menings-

system när hon skriver ”medan livsfrågor är delarna, utgör livsåskådningen helheten” (2013, s. 

385). Livsåskådningar framställs därmed som åskådningssystem som innehåller svar på olika livs-

frågor, som exempelvis: Hur uppkom världen? Sammanhängande system som stora världs-

religioner, politiska ideologier och filosofiska riktningar kan på det sättet betraktas som 

åskådningar som innefattar beskådande perspektiv på livet (Westerlund, 2002, s. 46). 
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5.2 Substantiell livsåskådningsdefinition  

En av de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för denna studie är Anders Jeffners 

klassiska definition. Tidigare nämndes det att Jeffners definition är av substantiell avgränsning, 

vilket enligt Bråkenhielm m.fl. betyder att definitionen är av teoretisk karaktär och beskriver vad 

en livsåskådning är och innehåller (2013, s. 15). Jeffners bestämning av livsåskådning består av tre 

komponenter: (1) teorier om människan och världen, (2) centralt värderingssystem och (3) 

grundhållning (Bråkenhielm, 2001, s. 11). Utgångspunkt i Jeffners definition är att det som 

utmärker en livsåskådning är när alla tre komponenter samvarierar (Grenholm, 2006, s. 69). De 

teoretiska uppfattningarna behöver därmed interagera med det centrala värderingssystemet och 

grundhållningen. Jeffner beskrev livsåskådningar som:  

En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden (1) som utgör eller 
har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och (2) som 
bildar ett centralt värderingssystem och (3) som ger uttryck åt en grundhållning (Jeffner, 
1988, s. 7). 

Bråkenhielm förklarar att den första komponenten ”de teoretiska och värderingsmässiga anta-

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

världen” handlar om vad människan tror på och anser om världen hon lever i (2001. s. 11). 

Termen ”bild” kan upplevas som problematisk och tankarna kan gå till något visuellt. 

Bråkenhielm lyfter fram att tolkningen inte är begränsad utan att ordet ”bild” exempelvis kan 

översättas till antagande om människan, samhället och verkligheten (2009, s. 14). Elementet kan i 

detta fall ställa frågor och ge svar på: hur universum uppkom, vad som händer efter döden och 

vad som skiljer människan från djuren (Jeffner, 2006, s. 12). En människas trosföreställning kan 

därför exempelvis bestå av antingen vetenskapliga, religiösa eller filosofiska teorier. (Bråkenhielm, 

2001, s. 11). 

 

Den andra komponenten i Jeffners definition handlar om normer av grundläggande natur och 

värderingar (Bråkenhielm, 2001, s. 11) Jeffner beskriver det centrala värderingssystemet som ett 

riktmärke för de grundregler ett bra liv skall följa samt vad ett gott liv innehåller och innebär 

(2006, s. 12). Det centrala värderingssystemet omfattar därmed vad människan uppfattar som 

värdefullt att sträva efter och vad som är rätt i livet (Grenholm, 2006, s. 69). Den livsåskådning 

som en människa identifierar sig med påverkar följaktligen hennes moral (Löfstedt, 2011, s. 54). 

Bråkenhielm lyfter även fram att det centrala värderingssystemet påverkar vårt handlande, men 

att situation, vanor, kulturella mönster och biologiska faktorer även är betydande (2001, s. 12). 

Handlingar kan därför påverkas av människors förutsättningar och kraven i sammanhanget, men 

det betyder inte att människans värderingar är mindre påtagliga än kontextens innebörd 

(Bråkenhielm, 2009, s. 15)  
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Den tredje komponenten omfattar en människas grundhållning och beskriver hennes inställning 

till livet (Löfstedt, 2011, s. 55). Jeffner beskriver det som ”en varaktig disposition inom 

personligheten att känna på ett visst sätt” (1976, s. 23). I studerande livsåskådningar uppkommer 

grundhållning som ett uttryck för en viss livsstämning (Jeffner, 2006, s. 12). Bråkenhielm skriver 

att optimism och pessimism är två typer av grundhållning där människans inställning till livet 

består hoppfullhet eller dysterhet (2009, s. 15). Ytterligare sätt att beskriva livsåskådningens 

grundhållning är genom begreppen tillit och misstro. Katarina Westerlund lyfter dock fram att en 

människas liv inte enbart består av optimism/pessimism eller tillit/misstro (2001, s. 173). Den 

livsåskådningsmässiga grundhållningen pendlar mellan dessa två poler men ena polen har ofta är 

mer dominant ställning inom en människas livsåskådning (ibid.). 

5.3 Funktionell livsåskådningsdefinition 

Bråkenhielm m.fl. lyfter fram att en substantiell definition av livsåskådningsbegreppet inte är 

tillräcklig för att definiera betydelsen av livsåskådning i människors liv och därför behövs en 

funktionell definition åskådliggöras (2013, s. 15). Tage Kurtén är en forskare som kritiserat en 

alltför dominerande teoretisk aspekt av livsåskådning. Han har därför utvecklat Jeffners definition 

genom att presentera en livsåskådningsförståelse som är mer funktionell avgränsad. Kurtén 

beskriver livsåskådning som:  

Med livsåskådning avser jag det språkliga uttrycket för (den vuxna) människans 
grundläggande sätt att orientera sig i tillvaron. Livsåskådningen berör därför 
föreställningar, attityder, värderingar och handlingssätt förknippade med den 
grundläggande orientering. Uttrycket kan inbegripa en religiös livsförståelse lika väl som 
en icke-religiös (Kurtén, 1995, s. 19).  

I Kurténs definition finner vi två betydelsefulla huvudpunkter, en språklig aspekt och en 

funktionell aspekt. Den första betoningen handlar om att livsåskådning är, i varierad grad, ett 

artikulerat fenomen. ”Varje vuxen socialt fungerande individ” kan därför tänkas ha en 

livsåskådning som är möjlig att nå fram till (Kurtén, 1995, s. 19). En livsåskådning kan därför 

tolkas som en kommunikativ sammansättning för möjligheten att informera inom en viss 

gemenskap. ”Det språkliga uttrycket” definieras även som en teoretisk medvetenhet, det vill säga 

att människor medvetet och verbalt kan reflektera över livets olika förutsättningar (ibid.).   

 

Den andra betoningen som lyfts fram i Kurténs definition är att livsåskådning är ”människans 

grundläggande sätt att orientera sig i sin tillvaro” och redogörs som definitionens praktiska 

funktion (Kurtén, 1995, s. 19). En livsåskådning kan därför antas bli tydlig i samband med 

människans handlande. I Kurténs arbete Tillit, verklighet och värde används begreppet ”grundtillit” 

som en komponent i analys av livsåskådningar och förklarar att tillit är en central del i 

undersökningen av livsåskådning (Kurtén, 2014, ss. 254–255). En människas grundtillit kan 

finnas förankrad i olika synvinklar av hennes livsåskådning och enligt Kurtén kan dessa 
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förankringspunkter exempelvis vara: egna jaget, social gemenskap, naturen eller en gud (Kurtén, 

1995, s. 27). Kurtén förklarar att ordet tillit vanligtvis beskriver en relation mellan en individ och 

någon eller något som denna individ litar på. (2014, s. 255). Dessa relationer kan däremot ha olika 

gestaltningar (ibid.). Kurténs huvudpoäng med komponenten tillit är att den bidrar med förståelse 

om människors orientering i tillvaron, något som inte kan förklaras genom människans kognitiva 

eller moraliska förhållningssätt till omvärlden (1995, s. 27).  

5.4 Kontextuell livsåskådningsdefinition  

I På väg mot de postsekulära skriver Kurtén att en människas orientering i livet även förhåller sig till 

kontexten. Kurtén förklarar:  

Hur en konkret människa orienterar sig hänger samman med föreställningar, begrepp och 
språk som för det mesta ges henne i de konkreta sammanhang där hon växer upp, lever 
och handlar. Språkligt kulturella kontexter står därför för referensramarna i varje 
människas livsförståelse (Kurtén, 2014, s. 254).  

Katarina Westerlund har genom sin avhandling kommit fram till att meningen och innehållet i en 

livsåskådning skiftar mellan kontexter (2002, s. 259). Hon påvisar att livsåskådningar är personliga 

men att sammanhanget och miljön har en betydelse för den individuella livsåskådningen 

(Bråkenhielm m.fl., 2013, s. 19). Den aktuella livsmiljön måste därför tas till hänsyn för att förstå 

individens livsåskådning. Westerlund uttrycker:  

I spänningen mellan kollektiva ideologier och personliga livsåskådningar blir det också 
uppenbart livsåskådningar som personliga inte kan förstås som heltäckande eller 
övergripande system. Enskilda människor omfattar eller har inte en livsåskådning i den 
meningen att de ansluter sig till eller bär upp en hel ideologi eller religion (Bråkenhielm 
m.fl., 2013, s. 19). 

Tage Kurtén stärker detta påstående genom sitt resonemang om att det konkreta sammanhanget 

styr individens livssyn (2014, s. 254). Westerlund skriver att individens livsåskådning kan 

överensstämma med en aktuell religion eller ideologi, men att detta varierar över tid och kontext 

(Bråkenhielm m.fl., 2013, s. 19). 

5.5 Religiösa och sekulära livsåskådningar 

I detta avsnitt åskådliggörs hur begreppet livsåskådning kategoriseras. Det är därför behövligt att 

diskutera denna teoretiska utgångspunkt avseende vilka meningssystem, trossystem, religioner, 

ideologier etc. som kan anses definieras som livsåskådningar. Det är även behövligt att klargöra 

vad religiösa och sekulära livsåskådningar betyder. Vad gäller religiösa livsåskådningar beskriver 

Bråkenhielm m.fl. att religion är en livsåskådning som är sammankopplad med en social 

gemenskap, präglas av en tro på en eller flera högre makter(er) och är förenad med rituella och 

moraliska beteenden (ibid.). Då skolverket (Lgr11) skriver att elever ska utveckla kunskap om 
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”religioner och andra livsåskådningar” förutsätter det att religioner klassificeras som 

livsåskådningar (2017, s. 209). Livsåskådningsforskningen stärker ovannämnda påstående genom 

att beskriva att Jeffners tre komponenter för vad som karaktäriserar en livsåskådning finns i 

begreppet religion (Bråkenhielm, 2013, s. 13). I Religion i Sverige åskådliggörs flera exempel på 

religiösa livsåskådningar som förekommer i såväl Sverige som övriga världen (Svanberg & 

Westerlund, 2008). Förslag som ges i Svanberg och Westerlunds bok är judendom, kristendom, 

islam, hinduism, buddhism, sikhism, asatro, samisk religion etc. (ibid.).  

 

En sekulär livsåskådning är den övergripande världsbild som inte innehåller någon gudstro 

(Bråkenhielm, 2008, s. 38). Livsåskådningen är därmed icke-religiös och innefattar ingen tro på en 

eller flera högre makter. Det som i denna uppsats förstås som livsåskådning behandlas inom olika 

vetenskapsgrenar, som exempelvis sociologin, antropologin, statsvetenskapen eller filosofin. 

Livsåskådningsbegreppet kan i och med det relateras till såväl begreppet religion som begreppet 

ideologi (Jeffner, 1988, s. 7). Nämnda forskare som Bråkenhielm (2001, 2008, 2009), Westerlund 

(2013, 2016), Stenmark (2016), Löfstedt (2011 och 2013), Kurtén (1995, 2014) och Jeffner (1988, 

2006) nämner vid olika tillfällen att humanism, socialism, veganism, existentialism, marxism, 

ateism, naturalism, teism etc. är exempel på icke-religiösa livsåskådningar. 

5.6 Läromedelsdefinition och läromedels funktion i undervisning 

Läromedelsbegreppet har ingen allmän fastställd definition. I läroplanen för grundskolan år 1980 

står det att ”läromedel är sådant som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå 

uppställda mål” (Lgr80, 1980, s. 52). Enligt Nationalencyklopedin har läromedel setts som 

resurser till lärande och undervisning och har ur ett historiskt perspektiv varit den normativa 

källan i förmedling av kunskap i svensk skolundervisning (Nationalencyklopedin, läromedel). 

Läromedel är alltså ett brett och varierande begrepp. Jörgen Mattlar skriver i sin avhandling 

Skolbokspropaganda att läromedel tillhör genren sakprosa text som har tre funktioner: förmedla 

kunskap, bidra med en normativ social verksamhet och skapa kollektiv kunskap (2008, s. 19). 

Mattlar beskriver även att läromedel kan förknippas med pedagogiska texter och att dessa delas 

upp i två kategorier, primära texter och sekundära texter. Den primära kategorin åsyftar 

pedagogiska texter som är framställda för utbildning och den sekundära kategorin innefattar 

andra texter som kan användas i undervisningen, exempelvis skönlitteratur och nyhetsartiklar 

(ibid.). Dessa pedagogiska texter innefattade förr faktaböcker, läseböcker och artiklar etc. Idag 

har läromedelsbegreppet vidgats ytterligare till IKT-läromedel, även kallat digitala lärresurser, och 

dessa har blivit populära inom svensk skolundervisning. Mattlar beskriver i sin avhandling att 

Statens intuition för läromedelsinformation kategoriserar läromedel i två grupper, basläromedel 

och läromedel utan prefixet bas (ibid.). Några läromedel som klassificeras som basläromedel är: 

faktabok, kursbok, grundbok, basbok, textbok i språk och bibeln. Mattlar fastställer även att 

övningsböcker, arbetsböcker och IKT-läromedel inte betecknas som basläromedel (ibid.)  
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I skolverkets rapport Läromedels roll i undervisningen beskrivs läromedel, och speciellt läroböcker, 

som en styrande faktor i undervisning. Skolverket nämner även citatet ”Frågan är inte om, utan 

hur de styr” från en utredning om läromedelsmarknaden år 1980 (2006, s. 14). Jörgen Mattlar 

stärker detta påstående genom att utrycka: ”Läroboken ger ett skolämne dess status, och trots att 

läroplanen förordar en ny pedagogik har den traditionella läroboken behållit sin centrala position 

i undervisningen enligt svensk och norsk forskning” (2008, s. 20). Skolverket framlägger bevis i 

sin rapport att läroböcker har en framträdande roll i undervisningen, att ”elevens bok” har en 

legitimerad makt och att lärare i undersökningen anser att läroböcker följer läroplanerna (2006, s. 

25). Skolverket hänvisar även till en norsk studie, Hvordan formidles laeroplanen? av Kari Bachmann, 

och påvisar att läroboken har en bekräftad roll hos lärare gällande stöd i planeringsarbete och 

källa till läsmaterial, uppgifter och läxor (ibid., s. 22). Det finns alltså indikationer att läromedel, 

och särskilt läroböcker, har en stark ställning i utbildning och undervisning. Det framgår 

samtidigt i skolverkets rapport att lärare till stor del använder läroböcker för att tillhandahålla 

elever grundläggande kunskaper inom so-ämnena, medan fördjupad kunskap understödjs av 

andra typer av läromedel (ibid., s. 126). 
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6. Metod och material 

I kommande avsnitt presenteras det material som använts i studien samt vilka metoder som den 

empiriska undersökningen bygger på. Uppsatsen kommer tillämpa både kvalitativa och kvanti-

tativa innehållsanalyser. Metoderna är textcentrerade och inbegriper en komparativ analys då 

intentionen även är att jämföra likheter och skillnader mellan utvalda läromedel. Jag kommer att 

motivera val av metoder utifrån hur väl de är applicerbara på studiens material samt hur 

metodvalet svarar mot uppsatsens syfte och frågeställningar. 

6.1 Innehållslig idéanalys av begreppet livsåskådning 

I studien används en innehållslig idéanalys för att kartlägga hur en lärobok karaktäriserar och 

framställer begreppet livsåskådning. Metoden grundar sig i Carl-Henric Grenholms redogörelse om 

innehållslig idéanalys, där han förklarar att syftet är (1) klargöra och beskriva innehållet i texten 

och (2) göra en rimlighetsprövning av idéinnehållet (2006, ss. 213–214). I syfte att analysera 

utvalda läroböcker och utgå från Grenholms två syften kommer jag i min analys först referera 

eller citera lärobokens förklaring av livsåskådningsbegreppet. Därefter sker analysen, vilket i detta 

fall är rimlighetsbedömningen, där jag jämför lärobokens presentation av begreppet livsåskådning 

med de fyra definitioner som fanns i uppsatsens teoretiska utgångspunkt, det vill säga allmän, 

substantiell, funktionell och kontextuell livsåskådningsdefinition.  

 

I min rimlighetsbedömning har jag valt att avgränsa mig till de explicita förklaringar som ges i de 

fyra definitionerna. I analysen tillämpas dessa fyra livsåskådningsdefinitioner som ”dimensioner” 

och dessa ”dimensioner” använder jag som mitt analysverktyg för att granska huruvida en 

läroboks förklaring av begreppet livsåskådning passar samman med en eller flera definitioner. Valet 

av detta analysverktyg grundar sig i Bergström & Boréus synpunkter om att analysverktygets 

”dimensioner” kan användas och avgöra om ett studerat objektet innefattar en dimensions 

förståelse (2012, s. 157). Bergström & Boréus lyfter även fram att en forskare baserar sitt val av 

dimensioner i förhållande till den ideologi eller forskningsgren som skall undersökas (ibid., s. 

158). Eftersom denna analysmetod syftar till att undersöka hur en lärobok karaktäriserar 

livsåskådningsbegreppet är det därför lämpligt att använda teoriavsnittets fyra livsåskådnings-

definitioner som metodens analysdimensioner. 

6.2 Innehållslig idéanalys av olika livsåskådningar 

Den kvalitativa innehållsanalysen, med analysverktyget ”dimensioner”, användas även för att 

besvara frågeställningen Vilka religiösa och sekulära livsåskådningar tas upp i utvalda läroböcker? 

Avsikten med denna metod är att undersöka förekomsten av religiösa och sekulära livsåskåd-
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ningar och inte frekvensen av dessa. Analysverktyget har till motiv att undersöka ”allmänt hållna 

dimensioner” som finns inom samhälls-, teologi-, ideologi- och filosofiforskning (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 156). Dessa dimensioner har avgränsats till uppsatsens teoriavsnitt religiösa och 

sekulära livsåskådningar. I avsnitt 5.5 ges tydliga förklaringar till vad som definierar religiös och 

sekulär livsåskådning. Till exempel religioner som kristendom, judendom och fornnordisk 

religion samt sekulära livssyner inom filosofin, sociologin, antropologin och statsvetenskapen, 

som exempelvis veganism, humanism, agnosticism och ateism etc. För att undersöka vilka 

livsåskådningar som framställs i läroböckerna ställs följande analysfråga: Vilka religiösa och sekulära 

livsåskådningar representeras i läroboken? 

6.3 Komparativ analys 

I syfte att besvara frågeställningen Hur skiljer sig karaktäriseringen av livsåskådning mellan utvalda 

läroböcker har en komparativ analys tagits med. Syftet med denna metod är att jämföra texter och 

granska likheter och skillnader mellan dem (Hellspong, 2001, s. 79). Det som ska jämförs i 

frågeställning två är hur läromedlens definitioner av livsåskådning liknar eller skiljer sig mellan 

varandra. Grenholm föreslår:  

Idéinnehållet i olika religioner och livsåskådningar kan vidare jämföras för att söka 
karaktärisera sådana uppfattningar som är utmärkande för en given åskådning (Grenholm, 
2006, s. 75).  

I en komparativ analys lyfter Lennart Hellspong fram att sammanhang, språk, innehåll och det 

sociala kan tas hänsyn till (2001, s. 79). Eftersom sammanhanget och det sociala för samtliga läro-

medel som analyseras är det samma kommer dessa två kriterier att uteslutas i analysen. Detta 

beror på att alla läroböcker i studien är avsedda för religionskunskapsämnet i årskurserna 4–6. 

Därför kan varken verksamheten som texten tillhör, åldersgrupp som texten ska passa för eller 

textens språkhandling skilja mellan utvalda läroböcker. Den komparativa analysen kommer istället 

fokusera på läroböckernas perspektiv på livsåskådning (innehåll) och vilka termer, stycken och 

avsnitt de valt att presentera livsåskådningsbegreppet genom (språk).  

6.4 Kvantitativ innehållsanalys 

Vad gäller frågeställningen Vilka livsåskådningar prioriteras i utvalda läroböcker kommer en förenklad 

version av kvantitativ innehållsanalys tillämpas. Denna metod har valts då det nämns som ett 

effektivt verktyg för att mäta hur frekvent olika kategorier förekommer i ett forskningsmaterial 

(Esaiasson m.fl., 2017, s. 198). Metoden baseras på en manuell granskning av läroböckerna, det 

vill säga att en människa utför analysen och inte en dator. Enligt Bergström & Boréus är fördelen 

med manuell analys att mer invecklade tolkningar och bedömningar kan göras (2012, s. 51).  
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I en formell kvantitativ innehållsanalys behövs ett analysverktyg bestämmas, exempelvis ett 

kodschema eller en kodblankett (Bergström & Boréus, 2012, s. 54; Esaiasson m.fl., 2017, s. 201). 

Jag har valt att i denna uppsats använda en förenklad version av kodschema genom att göra en 

tabell med följande tre huvudkategorier: 

 

• De fem världsreligionerna 

• Andra religiösa livsåskådningar 

• Sekulära livsåskådningar 

 

I den kvantitativa analysen genomför jag en manuell analys, det vill säga att en människa 

genomför avläsningen och inte en dator, där jag kontrollerar varje lärobok sida för sida. När en 

huvudkategori eller ett sakområde inom en huvudkategori nämns adderas därefter boksidan till 

den berörda kategorin. Min förenklade version att mäta förekomsten av huvudkategorierna i 

lärobokens sidor baseras på Esaiassons beskrivning om hur kvantitativ innehållsanalys utförs i 

praktiken, där analysenheter (huvudkategorier), innehållslig variabel (boksida) och variabelvärden 

(sakområde) används (2017, s. 201). Jag räknar en sida till en huvudkategori om någon av följande 

sakområde finnas med:   

 

(1) De fem världsreligionerna 

Kristendom, kristna, kristen, Jesus, nya testamentet, judendom, jude, judisk, judiska, 

judar, gamla testamentet, islam, muslim, muslimer, koranen, Muhammed, buddhism, 

buddhist, buddhister, buddhistisk, buddhistiska, Buddha, hinduism, hindu, hinduer, 

hinduisk, hinduiska, världsreligioner, systerreligioner, abrahamitiska religioner och 

eviga kretsloppets religioner. 

(2) Andra religiösa livsåskådningar 

Baseras på vilka livsåskådningar som hittas genom lärobokens analys av frågeställning 

Vilka religiösa och sekulära livsåskådningar tas upp i utvalda läroböcker? (se avsnitt 6.2). 

(3) Sekulära livsåskådningar 

Baseras på vilka livsåskådningar som hittas genom lärobokens analys av frågeställning 

Vilka religiösa och sekulära livsåskådningar tas upp i utvalda läroböcker? (se avsnitt 6.2).  

 

Om ett sakområde inte nämns på en sida men nämns i kapitlets rubrik har jag räknat detta till en 

viss huvudkategori. Detta sker om kapitelnamnet nämner en eller flera specifika livsåskådningar. 

Boksidan kan enbart räknas en gång till en kategori och sidan kan räknas in i flera huvud-

kategorier. I de fall en sida nämner flera sakområden inom samma huvudkategori räknas enbart 

denna sida en gång. Aktuell boksida införs in i en tabell med intentionen att slutligen få fram ett 

resultat hur frekventa huvudkategorierna är i lärobokens sidor. Tabellen som används ser ut 

enligt nedan:  
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Tabell 1. Exempel på fördelning av boksidor i en lärobok 

 
De fem  

världsreligionerna 

Andra 

religiösa  

livsåskådningar 

Sekulära  

livsåskådningar 

Antal 

sidor 
   

Procent av 

bokens 

sidor 

   

 

När tabellen är upprättad kommer en komparativ analys att tillämpas eftersom syftet är att 

jämföra prioriteringen mellan de olika livsåskådningarna. Den ovanstående tabellen åskådliggör 

huvudkategoriernas utrymme i läroboken genom en jämförelse mellan deras procentuella andel 

av bokens totala antal sidor. I och med detta upprättas både en kvantitativ och komparativ 

innehållsanalys.  

 

Då en kvantitativ innehållsanalys har vissa brister anser jag att det är viktigt att belysa dess 

svagheter för att minska risken för felbedömning. Bergström & Boréus lyfter fram att i flertal 

sammanhang är ”det viktigaste inte hur många gånger utan hur något sägs” (2012, s. 80). Antalet 

boksidor behöver därför inte betyda att en livsåskådning anses viktigare än en annan i 

läroböckerna, utan att vissa enbart är mer omfattande och storartade. Ytterligare begräsning som 

Bergström & Boréus uppmärksammar med innehållsanalys är att i vissa fall är det, det uttalade 

som syns, mer än det outtalade (ibid., s. 81). Det kan uppstå i denna analys om en boksida tar upp 

flera religiösa eller sekulära livsåskådningar. Analysen riskerar därmed att bli orättvis eftersom 

huvudkategorierna enbart räknar en sida även om flera sakområden inom en kategori behandlas. 

Det kan dock hanteras genom den kvalitativa analysen av frågeställningen vilka religiösa och sekulära 

livsåskådningar tas upp i utvalda läroböcker eftersom denna undersökning klargör vilka sakområden 

som huvudkategori andra religiösa livsåskådningar och sekulära livsåskådningar omfattar. 

6.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är redskap för att mäta en studies tillförlitlighet, det vill säga möjligheten 

för andra forskare att utföra samma undersökning, och en studies giltighet, nämligen sanningen i 

en undersökning (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 295–296). Vad gäller studiens reliabilitet har 

metodvalet en stor betydelse, det vill säga överensstämmelsen mellan frågeställningarna och den 

empiriska undersökningen. I metodavsnitt 6.1 presenterades en innehållslig idéanalys som under-

söker karaktäriseringen av livsåskådningsbegreppet. Genom användning av en tillförlitlig metod, 
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en metod utifrån Grenholms bok Att förstå religion, stärks därför studiens reliabilitet. Genom att 

lyfta fram metodens tillvägagångsätt och de två syften som presenterades i 6.1 ökar därmed 

möjligheten för studien att kunna reproduceras vid en annan tidpunkt och av en annan forskare. 

 

I syfte att stärka validiteten med den innehållsliga idéanalysen är det relevant att nämna de fyra 

livsåskådningsdefinitioner som presenterades i uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Dessa fyra 

definitioner, tidigare även kallat dimensioner, ligger till grund för det analysverktyg som metoden 

i avsnitt 6.1 använder. Kvale & Brinkmann hävdar att en studies validitet är beroende av en logisk 

härledning mellan teori och forskningsfrågor (2014, s. 297). Giltigheten i denna undersökning 

stärks eftersom det finns en logisk anknytning mellan uppsatsens teori och uppsatsens 

forskningsfrågor, det vill säga att de fyra dimensionerna. Det finns därmed en tydlig tematisering i 

denna studie, något som Kvale och Brinkman lyfter fram som en validering av en undersökning 

(ibid.). Sigmund Grønmo lyfter även fram att en studies validitet syftar till relationen mellan 

teoretisk och operationell definition av ett begrepp (2006, s. 231). Detta påvisas tydligt då de 

metoder som undersöker frågeställningarna (1) hur karaktäriseras begreppet livsåskådning i utvalda 

läroböcker och (2) vilka religiösa och sekulära livsåskådningar tas upp i utvalda läroböcker står i direkt 

förhållande till studiens teoretiska utgångspunkt. Grønmo förklarar även att ett bra handlings-

underlag till en studie ökar dess validitet, det vill säga att giltigheten visas genom sammanhåll-

ningen mellan undersökning och de urkunder som studien är angelägen att främja (ibid., s. 235). 

Eftersom det råder samstämmighet mellan studies analys och teoretiska utgångspunkt uppstår 

därför en pragmatisk validitet.  

 

När det gäller den kvantitativa analysen kommer en så kallad dubbelkodning användas. 

Bergström & Boréus lyfter fram att en mänsklig kodare riskerar att tappa koncentration och om 

man är ensam person kan det därför vara klokt att införa dubbelkodning, det vill säga kodning av 

materialet sker vid olika tillfällen (2012, s. 56). Dubbelkodningen bidrar med en sorts 

reliabilitetstest och undersökningens kvalité och noggrannhet kan därmed bli mer tillförlitlig. 

Denna sorts bedömning benämns test-retest-metoden och beskrivs av Sigmund Grønmo som en 

metod för stabilitet och pålitlighet i datamaterialet (2006, s. 224). Dessutom åskådliggjordes, i 

metodavsnitt 6.3, det analysinstrument (tabell), formvariabel (sidor) och variabler (sakområde). 

Eftersom detta beskrevs tydligt möjliggörs det för andra forskare att utföra samma studie. 

Slutligen är det kvalificerat att nämna metodens giltighet. Huvudkategorin de fem världsreligionerna 

innefattar sakområdens som står i direkt relation till någon av religionerna kristendom, judendom, 

islam, hinduism eller buddhism. I fråga om andra religiösa och sekulära livsåskådningar stödjs 

detta av begreppsförklaringarna i avsnitt 5.4. Genom att åskådliggöra vilka kriterier (sakområden) 

som tillämpas uppstår därmed kriterievaliditet. Sigmund Grønmo redogör att denna typ av validitet 

uppkommer när det råder överenstämmelse mellan studiens data och de sakuppgifter som togs 

upp i kriteriebestämningen (ibid., s. 231).  
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6.6 Material 

Mitt material i denna studie har utgått från kategorin basläromedel och därför har fyra 

grundböcker i religionskunskap valts ut. Jag har utifrån Jörgen Mattlar diskussion om 

basläromedel valt grundböcker i religionskunskap, vilket resulterat i att bland annat IKT-

läromedel inte valts ut till denna studie (se avsnitt 5.6). Sammanlagt har jag utgått från följande 

avgränsningskriterier i valet av material:  

 

• Läromedelstyp: Basläromedel. 

• Publicerad: 2011 eller senare  

• Bokförlag: Omsättning på minst 150 miljoner kronor samt position inom läromedels-

produktion. 

• Nivå och ämne: Läroboken konstateras vara anpassad för religionskunskapsämnets 

centrala innehåll och kunskapskrav för årskurs 4–6. 

 

De grundböcker som valts ut är: 

(1) Abrahamsson, Marianne (2011). Religion. Grundbok. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur  

(2) Berlin, Ingrid & Ring, Börge (2014). Religion. 6. 1. uppl. Stockholm: Liber 

(3) Bohlin, Senait (2015). Re: religion. 4–6. 1. uppl. Malmö: Gleerup  

(4) Ring, Börje & Johansson, Daniel (2008). Upptäck Religion. [Rev. 2013]. Stockholm: Liber1 

 

Samtliga läromedel som valts ut är publicerade mellan 2011 och 2018. När det gäller övriga 

kriterier är motiveringarna följande:  

(1) Natur & Kultur har enligt sin årsredovisning 2016 haft en omsättning på 300 miljoner 

kronor inom sin läromedelsverksamhet (Natur & Kultur). Förlaget annonserar även att 

deras läromedelsverksamhet erbjuder granskade och kvalitésäkerställda läromedel som är 

framlagda utifrån kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav, något som också 

konstateras i läroboken Religion. Grundbok för årskurserna 4–6 (ibid.). 

(2) Bokförlaget Liber fastslår att de är Sveriges största läromedelsföretag och hade en 

nettoomsättning på 376 miljoner kronor under år 2016 (Liber, om Liber). Bokförlaget 

meddelar även på sin hemsida att både Upptäck Religion och Religion. 6 är uppdaterade och 

svarar väldigt väl mot kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav för årskurserna 4–6 

(Liber, Upptäck Religion; Liber, So-serien religion).  

                                                 

 
1 Upptäck religion utgavs 2008 men upplagan som använts i denna studie är publicerad 2013. 
Anledningen till att grundboken tagits med i denna uppsats är för att delvis att boken trycktes 2013, men 
även för att bokförlaget annonserar att Upptäck religion ”svarar väldigt väl mot kunskapskraven i 
Lgr11” (Liber, Upptäck religion). 
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(3) Gleerups hade en nettoomsättning på 180 miljoner kronor år 2016 och tillkännager att de 

erbjuder kvalitetsgranskade läromedel som är anpassade till kursplanens centrala innehåll 

och kunskapskrav (Gleerup, om Gleerups). Gleerups fastslår även att Re: religion. 4–6 är 

anpassat efter centralt innehåll och kunskapskrav för årskurserna 4–6 (Gleerups, Utkik 

religion 4–6). 
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7. Analys och resultat 

I följande avsnitt presenteras en analys av läroböckerna med intentionen att besvara uppsatsens 

frågeställningar. I syfte att skapa en tydlig framställning har läroböckerna analyserats kronologiskt, 

undersökts var för sig och varje läroboksanalys har delats upp i tre delar. I den första delen un-

dersöks frågeställningen: hur karaktäriseras begreppet livsåskådning i utvalda läroböcker? Detta sker ge-

nom fastställd kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i de fyra livsåskådningsdefinitionerna 

(se avsnitt 6.1). I den andra delen analyseras frågeställningen vilka religiösa och sekulära livsåskåd-

ningar tas upp i utvalda läroböcker utifrån den angivna metoden i avsnitt 6.2. I den tredje delen 

analyseras frågeställningen Vilka livsåskådningar prioriteras i utvalda läroböcker? Analysen utförs via 

fastställd metod och tabell (se avsnitt 6.4). Slutligen, när alla läroböcker har analyserats, 

presenteras ett avsnitt med en jämförelse mellan de fyra läroböckerna för att ge svar på 

frågeställningen: hur skiljer sig karaktäriseringen av livsåskådning mellan utvalda läroböcker? (se metod i 

avsnitt 6.3). 

7.1 Bok 1 – Religion. Grundbok 

Läroboken Religion. Grundbok publicerades 2011 av Natur & Kultur. Läroboken är skriven av 

Marianne Abrahamsson, består av 10 kapitel och har ett omfång på 176 sidor. 

7.1.1 Begreppsdefinition  

Begreppet livsåskådning ingår i kapitlet Vad är religion? där författaren till viss del presenterar 

begreppet i relation till begreppet religion. Följande förklaring ges:  

Religion handlar ofta om tron på Gud eller gudar. En religion kan berätta hur den tror att 
allt som finns har skapats. Den kan också tala om hur vi människor ska vara mot 
varandra. Olika religioner har olika sätt att förklara hur världen och livet är. Ingen kan 
säga säkert vad som är rätt eller fel. Alla människor måste fundera över vad man själv 
tycker. Även om man inte tillhör en religion har man tankar om vad som är viktigt i livet 
– en livsåskådning. Det kan göra att man intresserar sig för djurens rättigheter, 
miljöfrågor eller något annat man tror på (Abrahamsson, 2011, s. 4).  

I lärobokens förklaring görs en explicit distinktion att livsåskådning innehåller tankar om livet, 

det vill säga livsfrågor. Det ges ingen uttrycklig förklaring att religion är en livsåskådning, men 

utifrån den kontext begreppet ingår i samt hur begreppen religion och livsåskådning framställs kan 

man se en koppling mellan begreppen. Det finns en allmän förklaring av livsåskådningsbegreppet 

där författaren lyfter fram att en livsåskådning associeras med ”tankar om vad som är viktigt i 

livet”. Lärobokens förklaring överensstämmer väl med den allmänna dimensionen eftersom att 

livsåskådning innefattar ett passivt skeende där beskådningen sammankopplas med individens 

uppfattningar (tankar) om livet (se avsnitt 5.1).  
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Det framställs en beskrivning av funktionell dimension på en övergripande nivå när författarna 

förklarar att en livsåskådning ”kan göra att man intresserar sig för… ”. Däremot återfinns inte 

Kurténs uttryckliga förklaring att livsåskådning är människans grundläggande, alternativt 

huvudsakliga eller primära, sätt att orientera sig i tillvaron. Därför kan läroboken inte bedömas 

innefatta en funktionell dimension. Dessutom hittas inga explicita förklaringar av substantiell eller 

kontextuell livsåskådningsdefinition i läroboken, varken gällande beskrivning av den substantiella 

definitionens tre komponenter eller att livsåskådning påverkas av dess sammanhang. I och med 

det resulterar analysen i att Religion. Grundbok endast innehåller en allmän dimension. 

7.1.2 Religiösa och sekulära livsåskådningar 

Med utgångspunkt i teoriavsnittet 5.5 och den kvalitativa metod som fastställts (se avsnitt 6.2) 

används analysfrågan Vilka religiösa och sekulära livsåskådningar representeras i läroboken? Följande 

religioner, det vill säga religiösa livsåskådningar, benämns i Religion. Grundbok: 

• Ursprungsfolkens religion 

• Samisk religion 

• Fornnordisk religion/asatro 

• Judendom  

• Kristendom 

• Islam 

• Hinduism 

• Buddhism 

De tre förstnämnda religionerna hittas i lärobokens första kapitel. I presentationen av 

”ursprungsfolkens religioner” beskriver författaren att likheter mellan inuiter på Grönland, 

indianer i Sydamerika och samer i Norden är deras samspel med naturen (Abrahamsson, 2011, s. 

8). Boken går vidare med tydligare beskrivning om samernas religion och om den fornnordiska 

religionens tidigare utbredning i Norden. Därefter introduceras de fem världsreligionerna, som 

alla har varsina kapitel. Läroboken erbjuder därmed enbart fakta och inblickar om religiösa livså-

skådningar samtidigt som underlag om sekulära livsåskådningar saknas helt. 

7.1.3 Livsåskådningars utrymme 

I nedanstående tabell har alla tio kapitel analyserats och frekvensen boksidor har kategoriserats in 

i berörd huvudkategori utifrån bestämda sak- och ämnesområden (se avsnitt 6.4). Innehållsför-

teckning och register har inte räknats med i analysen (Abrahamsson, 2011, ss. 2–3, 172–176).   
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Tabell 2. Analys av boksidor i Religion. Grundbok (totala antal sidor: 176). 

 
De fem  

världsreligionerna 

Andra 

religiösa  

livsåskådningar 

Sekulära  

livsåskådningar 

Antal 

sidor 
150 12 0 

Procent av 

bokens 

sidor 

86,7% 6,9% 0,0% 

 

Det åskådliggörs i tabellen att de fem världsreligionerna har en framträdande majoritet i 

läroboken, med en frekvens på 86,7% av bokens totala antal sidor. Alla fem religioner har varsitt 

kapitel samt att de tre urkunderna Gamla testamentet, Nya testamentet och Koranen reds ut i 

självständiga kapitel. Detta resulterar alltså i att de fem världsreligionerna har totalt åtta av bokens 

tio kapitel till sitt förfogande. I kapitlet religionerna växer fram finns fakta om ursprungsfolken, 

fornnordisk och samisk religion och tillsammans återfinns dessa religioner på 12 sidor, 6,9% av 

bokens totala omfång. I fråga om sekulära livsåskådningar hittas inga exempel i aktuell lärobok.   

7.2 Bok 2 – Upptäck religion 

Grundboken Upptäck religion är skriven av Börje Ring och Daniel Sandin. Bokens gavs ut år 2008, 

men aktuell lärobok publicerades år 2013. Grundboken som är publicerad av Liber, har ett 

omfång på 156 sidor och är indelad i 13 kapitel. 

7.2.1 Begreppsdefinition 

I kapitlet Vad är religion? tillhandahålls en beskrivning av livsåskådningsbegreppet där författarna 

förklarar: 

Livsåskådning är ett bra ord att känna till. Skåda betyder att se. Så livsåskådningar är ett 
bra sätt att se på världen och människan. Det kan vara tankar om hur vi människor ska 
vara mot varandra och vad som är rätt och fel. Det kan vara tankar om hur jorden kom 
till eller vad som händer efter döden (Ring & Sandin, 2008, s. 5). 

Beskrivningen av livsåskådningsbegreppet i denna lärobok överensstämmer väl med den 

allmänna livsåskådningsdefinition som Westerlund presenterar (se avsnitt 5.1). Lärobokens 

påstående bedöms som en allmän livsåskådningsdefinition genom förklarningarna ”skåda betyder 

att se” och ”ett bra sätt att se på världen”. Den allmänna definition som Westerlund påvisar ger 

ett intryck av att livsåskådningar är en passiv process, vilket framgår i lärobokens förklaring. 

Dessutom sammankopplas livsåskådningsbegreppet med ”Det kan vara tankar om hur vi 
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människor ska vara mot varandra” och detta korresponderar med den allmänna definitionens 

uttryck ”beskådande är djupt invävt i vårt sätt att uppfatta och tala om livet” (se avsnitt 5.1)  

 

I lärobokens förklaring av livsåskådningsbegreppet framställs varken en substantiell, funktionell 

eller kontextuell dimension. Detta beror på att inga explicita förklaringar framförs om de tre 

komponenter som en livsåskådning, enligt Jeffner, anses innehålla (se avsnitt 5.2). Det framställs 

inte heller att livsåskådning är människans grundläggande sätt att orientera sig i livet eller att 

livsåskådning styrs av det kontextuella sammanhanget. Med detta fastställt blir resultatet därför 

att Upptäck Religion endast innehåller en allmän livsåskådningsdefinition. 

7.2.2 Religiösa och sekulära livsåskådningar  

Följande religioner, det vill säga religiösa livsåskådningar, hittas i Upptäck religion:  

• Kristendom 

• Judendom 

• Islam 

• Buddhism 

• Hinduism 

• Fornnordisk religion/asatro 

• Samisk religion 

Samtliga av ovanstående religioner har egna kapitel och livsåskådningarna tas upp i olika 

omfattningar. I fråga om sekulära livsåskådningar åskådliggörs inga exempel i aktuell lärobok. 

7.2.3 Livsåskådningars utrymme 

I följande tabell har alla 13 kapitel analyserats och utifrån bestämd analysmetod (se avsnitt 6.4) 

har berörda boksidor kategoriserat in i aktuella huvudkategorier. Sidor som inte räknats i analysen 

består av innehållsförteckning, ordlista och register (Ring & Sandin, 2008, ss. 2–3, 152–156). 

 

Tabell 3.Analys av boksidor i Upptäck religion (totala antal sidor: 156). 

 

De fem  

världsreligioner

na 

Andra 

religiösa  

livsåskådningar 

Sekulära  

livsåskådning

ar 

Antal 

sidor 
137 8 0 

Procent av 

bokens 

sidor 

87,8% 5,1% 0,0% 
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Tabellen åskådliggör att de fem världsreligionerna har en framträdande majoritet i läroboken med 

totalt 87,8% förekomst. Det konkretiseras i tabellen att Upptäck religion valt att fokusera innehållet 

på kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism. Alla dessa religioner återfinns i 

läroboken i såväl gemensamma som i individuella kapitel. I fråga om prioritering av andra 

livsåskådningar visar undersökningen att det enbart är religiösa livsåskådningar som finns med 

och sekulära livsåskådningar saknas helt. Andra religiösa livsåskådningar, som består av 

fornnordisk och samisk religion, utgör tillsammans 5,1% av lärobokens sidor. 

7.3 Bok 3 – Religion. 6 

Läroboken Religion. 6 är skriven av Ingrid Berlin och Börje Ring. Boken trycktes år 2014 av Liber, 

har ett omfång på 128 sidor och innefattar 11 kapitel.   

7.3.1 Begreppsdefinition 

I lärobokens första kapitel Välkommen till religionernas värld finner vi under rubriken ”religioner och 

andra livsåskådningar” det studerade objektet (Berlin & Ring, 2014, s. 6). Författarna beskriver 

livsåskådning som: 

Det finns många religioner och det finns många sätt att se på livet. ”Att se på livet” heter 
med ett finare ord livsåskådning, som betyder att se på livet. Religion är en typ av 
livsåskådning (Berlin & Ring, 2014, s. 6). 

Denna aspekt av livsåskådningsbegreppet som läroboken beskriver är i enlighet med Westerlunds 

allmänna livsåskådningsdefinition (se avsnitt 5.1). Läroboken fastställer även att det finns en 

direkt anknytning mellan religionsbegreppet och livsåskådningsbegreppet i utläggningen ”religion 

är en typ av livsåskådning” (Berlin & Ring, 2014, s. 6). Dessutom beskriver författarna att 

livsåskådningar innehåller svar på olika livsfrågor och att en livsåskådning inte behöver vara 

transcendent, det vill säga tro på en högre makt. (ibid.). Löfstedts konstaterande om att svar på 

olika livsfrågor kan hittas i en livsåskådning återfinns därmed i denna lärobok (se avsnitt 5.1). 

Senare i kapitlet, under rubriken religionernas och andra livsåskådningars roll, presenterar författarna en 

tolkning av funktionell livsåskådningsdefinition: 

Religion och andra livsåskådningar hjälper människor att lära känna sig själva. När du 
beskriver dig själv, vem du är, hur du är och hur du ser på dig själv, så beskriver du det 
som kallas för identitet (Berlin & Ring, 2014, s. 6).  

Enligt Kurténs beskrivning av livsåskådning är det ”människans grundläggande sätt att orientera 

sig i tillvaron.” (1995, s. 19). Eftersom läroboken inte innehåller någon explicit förklaring som 

står i relation till Kurténs bedöms den inte omfatta en funktionell dimension. Läroboken 

förklarar att livsåskådningar hjälper människor att lära känna sig själva, det vill säga lära känna sitt 

liv, men det saknas en förklaring att en livsåskådning är en individs grundläggande, primära eller 

huvudsakliga orientering i livet. Eftersom inga explicita förklaringar om livsåskådningars 
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substantiella dimension eller en kontextuell dimension hittades i läroboken blir således resultatet 

av denna analys att Religion. 6 enbart framställer en allmän livsåskådningsdefinition. 

7.3.2 Religiösa och sekulära livsåskådningar  

Följande religioner, det vill säga religiösa livsåskådningar, lyfts fram i Religion. 6: 

• Judendom 

• Kristendom 

• Islam 

• Hinduism 

• Buddhism 

• Fornnordisk religion/asatro 

• Samisk religion 

• Kinesiska religioner: konfucianism, daoism 

• Naturfolk 

Alla ovanstående religioner har hittats i specificerade kapitel i läroboken med detaljerade fakta, 

utom de kinesiska religionerna och naturfolk som endast återfinns på en karta i läroboken med 

titeln ”religionerna i världen”. Det finns ingen ingående fakta om dessa två religioner utan enbart 

en beskrivning om deras utbredning i världen.  

 

Vad beträffar sekulära livsåskådningar behandlar läroboken begreppet filosofi och lyfter fram att 

en filosof är ”en person som försöker förstå livet” (Berlin & Ring, 2014, s. 112). I kapitlet filosofi 

lyfter författarna fram kända filosofer, som exempelvis Rousseau, Sokrates, Aristoteles, Epikuros, 

Thomas Hobbes och Johan Bramhall (ibid., ss. 113–117). Läroboken redogör att dessa filosofer 

har olika förslag på hur en människa kan orientera sig i tillvaron och leva sitt liv. Rousseaus 

filosofi presenteras genom hans föreställningar om människans relation till naturen och att varje 

barn föds som en god människa (ibid., s. 113). Läroboken tillhandahåller därmed fakta om 

Rousseaus ideologi ”allmänvilja”. Ytterligare en filosofi som åskådliggörs är Epikuros tankar om 

hur en människa ska leva ett dygdigt liv (ibid., s. 116). Epikuros anses vara grundaren till 

Epikurismen, som bedöms vara en inflytelserik livsåskådning inom hellenistisk filosofi 

(Nationalencyklopedin, Epikuros). Då dessa filosofer har en etablerad ställning i läroboken samt 

att olika religioner beskrivs, kan vi därmed konstatera att både sekulära och religiösa 

livsåskådningar finns representerade i denna lärobok. 

7.3.3 Livsåskådningars utrymme 

I tabellen nedan har samtliga 11 kapitel i Religion. 6 analyserats där varje sida kategoriserats utifrån 

vilken huvudkategori den behandlar. De sidor som inte tagits med innefattar innehållsförteckning 

och register (Berlin & Ring, 2014, ss. 3, 126–128). Analysmetoden för tabellen är upprättad 

utifrån fastställda sak- och ämnesområden (se avsnitt 6.4):  
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Tabell 4. Analys av boksidor i Religion. 6 (totala antal sidor: 128). 

 
De fem  

världsreligionerna 

Andra 

religiösa  

livsåskådningar 

Sekulära  

livsåskådningar 

Antal 

sidor 
78 16 8 

Procent av 

bokens 

sidor 

60,9% 12,5% 6,3% 

 

I tabellen framgår det att både världsreligioner, religiösa och sekulära livsåskådningar har ett 

utrymme, vad gäller antal boksidor, i läroboken. De fem världsreligionerna utgör en majoritet 

med totalt 60,9% av bokens totala antal sidor och samtliga av dessa fem religioner har egna 

kapitel. Huvudkategorin andra religiösa livsåskådningar har totalt 16 sidor, som motsvarar 12,5% av 

läroboken. Vid två av dessa sidor förekom de kinesiska religionerna och naturfolk. Fornnordisk 

religion och samisk religion existerade på 10 respektive 4 sidor. Det nämndes i tidigare analys att 

begreppet filosofi åskådliggjordes i läroboken där tankar om olika filosofiska livsåskådningar 

behandlades (se avsnitt 7.3.2). I kapitlet filosofi presenteras dessa sekulära livsåskådningar och 

detta kapitel uppgår till 6,3% av utrymmet i aktuell lärobok. I jämförelsen med världsreligionerna 

och andra religiösa livsåskådningar i allmänhet utmärker sig sekulära livsåskådningar som en 

minoritet i boken. 

7.4 Bok 4 – Re: religion 4–6  

Läroboken Re: religion. 4–6 är skriven av Senait Bohlin och publicerades 2015 av Gleerups 

Utbildning. Boken innehåller 164 sidor och är indelad i 10 kapitel.  

7.4.1 Begreppsdefinition 

Begreppet livsåskådning ingår i kapitlet Religioner och livsåskådningar. I bokens upplägg synliggörs det 

att religionsbegreppet och livsåskådningsbegreppet står i direkt relation till varandra, något som 

påvisas i följande citat: 

Livsåskådning betyder ungefär ”sätt att se på livet”. Alla människor har frågor om livet. 
Sådana frågor kallas livsfrågor. Vi vill veta varför världens finns, varför vi finns och vad 
som är meningen med livet. Religion är ett sätt att se på livet. Om man är religiös hittar 
man svar på livsfrågorna i religionen. Den som inte tillhör en religion försöker också 
svara på livsfrågor, men utan att blanda in någon gud. Det kallas att ha en livsåskådning 
(Bohlin, 2015, s. 5). 
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Den livsåskådningsdefinition som görs i ovannämnt citat beskrivs i enlighet med en allmän 

definition av livsåskådningar eftersom uttrycket ”sätt att se på livet” hittas och en passiv 

framställning tydliggörs. Läroboken associerar livsåskådningar som att de kan vara en religion, 

men det framgår också att en livsåskådning inte behöver vara en religion. I enlighet med 

Löfstedts förklaring framgår det i läroboken en tydlig utmärkelse att en livsåskådning betraktas 

som en helhet och olika livsfrågor med tillhörande svar utgör delarna (se avsnitt 5.1).  

 

Sammantaget bildar idéinnehållet i Re: religion. 4–6 endast en godtagbar förklaring av dimensionen 

allmän. Detta resultatet grundar sig i att det enbart finns tydliga motiveringar för den allmänna 

livsåskådningsdefinitionen. I fråga om övriga dimension saknas uttryckliga redogörelser att 

livsåskådningar är individers huvudsakliga sätt att orientera sig i livet (funktionell), att 

livsåskådningar är beroende av dess sammanhang (kontextuell) och vilka tre komponenter en 

livsåskådning teoretisk innehåller (substantiell). 

7.4.2 Religiösa och sekulära livsåskådningar  

Följande religioner, det vill säga religiösa livsåskådningar, återfinns i Re: religion. 4–6:  

• Judendom 

• Kristendom 

• Islam 

• Hinduism 

• Buddhism 

• Samisk religion 

• Fornnordisk religion/asatro 

• Konfucianism 

• Shintoism  

• Naturfolksreligioner 

De första sju ovannämnda religiösa livsåskådningarna klargörs tydligt och läroboken rymmer 

olika fakta om dessa, som exempelvis berättelser, ceremonier, tro och spridning i världen etc. De 

sista tre: konfucianism, shintoism och naturfolksreligioner lyfts fram när läroboken illustrerar 

religioners utbredning i världen (Bohlin, 2015, s. 10–11). Det ges ingen ingående förklaring om 

dessa tre religioner, utan enbart deras spridning. Vad gäller sekulära livsåskådningar återfinns inga 

exempel i denna lärobok. 

7.4.3 Livsåskådningars utrymme 

I tabellen nedan tydliggörs en översikt över hur många boksidor som behandlar de fem 

världsreligionerna, andra religiösa livsåskådningar och sekulära livsåskådningar. Tabellen är gjord 

utifrån en analys av Re: religion. 4–6 med hänsyn till kriterierna i uppsatsens metodfel (se avsnitt 

6.4): 
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Tabell 5. Analys av boksidor i Re: religion. 4–6 (totala antal sidor: 164).  

 
De fem  

världsreligionerna 

Andra 

religiösa  

livsåskådningar 

Sekulära  

livsåskådningar 

Antal 

sidor 
119 15 0 

Procent av 

bokens 

sidor 

72,6% 9,1% 0,0% 

 

Lärobokens samtliga tio kapitel har analyserats utifrån fastställda sak- och ämnesområden och 

kategoriserats in i ovanstående tabell. Sidor som inte tagits med är innehållsförteckning, 

ordförklaringar, register och bildförteckning (Bohlin, 2015, ss. 2–3, 158–163). Det framgår tydligt 

i tabellen att de fem världsreligionerna har en mer etablerad roll i läroboken jämfört med övriga två 

huvudkategorier. Alla fem världsreligioner har egna kapitel i boken och sammanlagt förekommer 

de fem världsreligionerna i 72,6% av lärobokens totala antal sidor. I fråga om andra religiösa 

livsåskådningar uppgår de till 9,1% och som det nämndes i föregående analys av denna lärobok 

var det konfucianism, shintoism, naturfolk, fornnordisk-, och samisk religion som representerar 

”andra religiösa livsåskådningar” (se avsnitt 7.4.2). De första tre religionerna nämndes på en sida, 

i samband med en karta, och de sista två, fornnordisk- och samisk religion, förekom på 14 sidor i 

kapitlet Fornskandinaviska och samiska berättelser (Bohlin, 2015, ss. 108–121). Vad gäller sekulära 

livsåskådningar åskådliggörs inga exempel i läroboken. 

7.5 Komparativ redogörelse 

7.5.1 Sammanställning av läroböckernas begreppsdefinitioner 

I denna komparativa redogörelse jämförs läroböckernas beskrivning av livsåskådningsbegreppet. 

I tabellen nedan framgår vilka definitioner som de fyra utvalda läroböckerna presenterar. 

 

Tabell 6. Jämförelse av idéinnehållet i beskriven livsåskådningsdefinition i läroböckerna. 

 Allmän Substantiell Funktionell Kontextuell 

Bok 1 X    

Bok 2 X    

Bok 3 X    

Bok 4 X    
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Samtliga läroböcker framställer ett idéinnehåll som motsvarar en allmän livsåskådningsdefinition 

där alla läroböckerna associerar livsåskådningar med ett passivt skeende. I lärobok 2, 3 och 4 

framgår en direkt översättning av ordet ”åskådning” där ord som se och skåda används för att 

förklara livsåskådningsbegreppet. Lärobok 1 förknippar det studerade objektet med ”tankar om 

vad som är viktigt livet”. Alla läroböcker inrymmer konkreta förklaringar att livsåskådningar 

innehåller tankar om livet eller svar på livsfrågor. Detta stärker läroböckernas koppling till den 

allmänna definitionen, med hänsyn till Westerlund och Löfstedts resonemang om livsåskådnings-

begreppet (se avsnitt 5.1). Det är endast lärobok 3 som konkret förklarar att religion är en 

livsåskådning. Lärobok 4 erbjuder mer abstrakt förklaring där begreppen religion och livsåskådning 

har likvärdiga beskrivningar. I läroböckerna 1 och 2 används enbart rubriken i avsnittet som en 

anknytning till att religion kan vara en livsåskådning (se avsnitt 7.1.1 och 7.2.1). 

7.5.2 Sammanställning av livsåskådningars utrymme i läroböckerna 

Tabell 7. Jämförelse mellan läroböcker i procent av bokens totala antal sidor  

 
De fem  

världsreligionerna 

Andra religiösa 

livsåskådningar 

Sekulära  

livsåskådningar 

Bok 1 86,7% 6,9% 0,0% 

Bok 2 87,8% 5,1% 0,0% 

Bok 3 60,9% 12,5% 6,3% 

Bok 4 72,6% 9,1% 0,0% 

 

Med utgångspunkt i ovanstående tabell framgår det att de fem världsreligionerna har ett prioriterat 

utrymme vad gäller sidor i alla fyra läroböcker. Förvisso framgår det tydligt i religionskunskaps-

ämnets centrala innehåll att eleven ska utveckla kunskap om de fem världsreligionerna: 

judendom, kristendom, islam, buddhism och hinduism (Lgr11, 2017, s. 211). Detta stärker 

samtliga författares intentioner med att framställa ett omfattade material om de fem religionerna. 

I fråga om andra religiösa livsåskådningar benämns samisk och fornnordisk religion i alla 

läromedlen. Kunskapsplanen för religionskunskap lyfter fram att ”Berättelser från fornskandina-

visk och äldre samisk religion” är ett centralt innehåll för årskurs 4–6 och därmed finns 

välgrundade skäl att dessa livsåskådningar också bör framställas (ibid.). Utöver fornnordisk och 

samisk religion framställdes i vissa läroböcker daotism, konfucianism, naturfolk och shintoism 

som utmärkande religioner i världen. Dessa religioner åskådliggjordes däremot enbart i samband 

med en karta i två läroböcker och omfattade ingen djupgående faktaförmedling. Vad gäller 

sekulära livsåskådningars utrymme finner vi i tre av fyra läroböcker att dessa är utelämnade till 

100%. I lärobok 3 har sekulära livsåskådningar ett utrymme på 6.3% av bokens totala antal sidor. 

I fråga om prioritering framgår det därmed tydligt att religiös livsåskådning har ett prioriterat 

utrymme jämfört med sekulär livsåskådning. 
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8. Diskussion 

I föregående avsnitt presenterades uppsatsens analys och de resultat som svarar på studiens syfte 

och frågeställningar. I detta avsnitt framställs en vidare analys av materialet och en diskussion om 

studiens resultat. Inledningsvis presenteras de slutsatser som anses framgå av studiens resultat 

och därefter redogörs hur resultatet från denna studie kan jämföras med resultat från tidigare 

forskning. Sedan framförs en reflektion över studien som inkluderar en diskussion om de olika 

analysernas betydelse för studiens syfte och hur rimlighetsbedömningen i den kvalitativa analysen 

omsattes i praktiken. Avsnittet omfattar även en reflektion avseende ett bredare perspektiv om 

livsåskådningars funktionella dimension. Sedan presenteras ett perspektiv på de fyra livsåskåd-

ningsdefinitionerna och vikten av att framställa dessa i en religionslärobok. Slutligen framförs 

betydelsen av studiens resultat, uppsatsens kunskapsbidrag till forskningsområdet och min syn på 

vad som kan vara intressant för framtida forskning. 

8.1 Studiens slutsatser 

Sammantaget åskådliggör den komparativa redogörelsen i avsnitt 7.5.1 att endast en allmän 

livsåskådningsdefinition framställs i alla läroböcker och att substantiell, funktionell och 

kontextuell definition är helt frånvarande. Vad gäller den funktionella dimensionen understryker 

Tage Kurtén att en livsåskådning är ”det språkliga uttrycket för (den vuxna) människans 

grundläggande sätt att orientera sig i tillvaron” (1995, s. 19). Synonyma ord till grundläggande är 

huvudsakliga, fundamentala eller primära och ingen av dessa ord återfinns i någon av 

läroböckernas tolkningar, vilket medfört att en funktionell dimension inte hittats i någon av 

läroböckerna. Kurténs definition har också en tydlig distinktion att en livsåskådning är ”den 

vuxna människans” grundläggande orientering i livet (ibid.). I och med detta finns en tänkbarhet 

att författarna till läroböckerna ansett det vara svårt att beskriva livsåskådning som en 

huvudsaklig orientering eftersom elever i avsedd målgrupp befinner sig i en mognadsfas och 

period för identitetsbildande. Min tentativa slutsats till att Kurténs funktionella definition inte 

tillhandahållits i någon av läroböckerna är att avsedd målgrupp befinner sig i en utvecklings-

period, vilket begränsar definitionens möjlighet att presenteras i en lärobok som är planerad för 

elever i åldrarna 10–12.  

 

En möjlig anledning till att den substantiella dimensionen är frånvarande kan bero på att den 

stipulativa definition som Jeffner presenterat anses vara för komplicerad eller otillräckligt reell för 

att årskurs 4–6 ska förstå livsåskådningsdefinitionen. En substantiell livsåskådningsdefinition 

kräver en förklaring av komponenterna: (1) teoretisk övergripande bild, (2) centralt värdesystem 

och (3) grundhållning och att dessa samspelar med varandra (se avsnitt 5.2). Vad gäller första 
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komponenten framgår det i uppsatsens teoriavsnitt att övergripande bild kan översättas till 

antagande om världen. I detta antagande återfinns svar på olika livsfrågor, som exempel hur 

skapades världen? Livsfrågor är ett koncept som benämns i vissa läroböcker, vilket exempelvis 

påvisas i analysen av lärobok 2 och 4. Det finns därmed en viss benämning av den första 

komponenten, men ingen explicit förklaring vad en livsåskådning ytterligare innehåller. 

Grundhållning är en komponent i den substantiella livsåskådningsdefinition som Jeffner lyfter 

fram. Jeffner förklarade att grundhållning är ”en varaktig disposition inom personligheten att 

känna på ett visst sätt” (1976, s. 23). Med utgångspunkt i samma tanke som i diskussionen ovan 

befinner sig elever i årskurs 4–6 i en utvecklingsperiod. Eftersom en individs grundhållning är 

starkt etablerat i hennes personlighet kan det vara svårt för elever som befinner sig i en 

personlighetsutveckling att anknyta begreppet till sin egna verklighet. Därför är min slutsats att en 

substantiell livsåskådningsdefinition behöver en förklaring om samspelet mellan de teoretiska 

komponenterna, då det är något som elever i årskurs 4–6 vanligtvis inte förstår. Definitionen har 

därmed inte möjlighet att bli tillräckligt konkret i avsedd undervisning för att göra någon större 

nytta och troligtvis har detta resulterat i att alla författarna valt att utesluta den stipulativa 

definitionen från läroböckerna.  

 

Vad gäller frånvaron av kontextuell livsåskådningsdefinition återfinns ingen explicit förklaring att 

livsåskådningar kan vara personliga eller styras av det kontextuella sammanhanget. Samtliga 

läroböcker som granskats i denna studie konstaterar att religionsbegreppet och livsåskådnings-

begreppet står i direkt relation till varandra. Begreppet livsåskådning framställs därmed som ett 

sammanslutet system som innefattar svar eller tankar om existentiella frågor. I likhet med 

Löfstedts resultat (se avsnitt 4.3) finner vi i denna studie att livsåskådningar överhuvudtaget 

framställs som sammanslutna system och en mer kontextuell och personlig dimension av 

begreppet livsåskådning utesluts. Detta kan upplevas problematisk då modernare forskning påvisar 

att människor inte kan följa kollektiva livsåskådningar, utan att en människas livssyn är personlig 

och skapas i individens uppväxt- och levnadsmiljö (se avsnitt 5.4). En potentiell grund till att 

författarna valt att fokusera på livsåskådningsbegreppet som kollektiva åskådningssystem är att 

kursplanen för religionskunskap lyfter fram att elever ska utveckla kunskap om religioner och 

andra livsåskådningar (Lgr11, 2017, s. 209). I avsnitt 5.1 redogjorde Katarina Westerlunds att 

sammanhängande system som stora världsreligioner, politiska ideologier och filosofiska riktningar 

betraktas som kollektiva meningssystem. Eftersom alla läroböcker i denna studie innefattar 

grundläggande fakta om de fem världsreligionerna och visst kunskapsstoff om andra 

livsåskådningar skapas därmed en sammanhängande bild att livsåskådningar är kollektiva. Min 

slutsats av att läroböckerna inte innefattar en framställning av kontextuell livsåskådningsdefinition 

är att sammansättningen mellan en kollektiv och kontextuell förståelse kan anses vara för 

komplicerad, abstrakt och gissningsvis otillräckligt greppbart för elever i årskurs 4–6. Läroplanen 

för grundskolan lyfter fram i religionskunskapsämnets centrala innehållet för årskurs 7-9 att 
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eleven ska utveckla kunskap om ” formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och 

sekulära sammanhang”, något som inte finns med i det centrala innehållet för årskurs 4-6 (Lgr11, 

2017, s. 213). Denna utläggning stärker påståendet om att en kontextuell dimension antagligen är 

alltför djup kunskap för årskurs 4–6. I och med detta finns en tänkbar anledning till att 

författarna valt att utesluta kontextuell livsåskådningsdefinition i sina läroböcker. Senare i detta 

avsnitt framför jag en diskussion om fördelarna med att belysa kontextuell livsåskådnings-

definition, vilket motbevisar ovanstående resonemang.  

 

I uppsatsens teoriavsnitt framställdes en förklaring att livsåskådningsbegreppet delas upp i 

kategorierna: (1) religiösa och (2) sekulära. Religiösa livsåskådningar var livssyner som innefattade 

en tro på en eller flera högre makter och en sekulär livsåskådning innefattade ingen transcendent 

tro. I avsnitt 7.5.2 där sammanställning av utrymme mellan religiösa och sekulära livsåskådningar 

tydliggjordes att religiösa livstolkningar har ett prioriterat utrymme. I tre av fyra fall presenteras 

ingen fakta om sekulära livsåskådningar, vilket begränsar berörda läroböckers möjlighet att 

presentera livsåskådningsbegreppet ur ett helhetsperspektiv. Konsekvensen av att majoriteten 

läroböcker inte framställt sekulära livsåskådningar blir att begreppet livsåskådning inte ges en 

fullständig beskrivning. Det är anmärkningsvärt, för att om religionsundervisningen endast utgår 

från dessa läroböcker så erbjuds därmed elever ingen kunskap om vilka två grupper som 

livsåskådningsbegreppet systematiseras i. Detta relaterar till uppsatsens bakgrund som framställde 

trossamfundet Humanisternas tankar och rädsla över att sekulära livsåskådningar har ett begränsat 

utrymme i religionsundervisningen. Kollektiva livsåskådningar som ateism, agnosticism och 

humanism är etablerade sekulära trosuppfattningar i så väl Sverige som i övriga världen, men 

återfinns inte i någon av de analyserade läroböckerna. Resultatet från denna studie bekräftar 

Humanisternas problematisering av sekulära livsåskådningars frånvaro. Följden av att endast 

associera livsåskådningsbegreppet med religionsbegreppet förblir att elever inte erbjuds fakta om 

livsåskådningsbegreppets bredd. Visserligen uttrycks inget specifikt om sekulära livsåskådningar i 

det centrala innehållet för årskurs 4–6, utan detta beskrivs enbart i det centrala innehållet för 

årskurs 7–9 (Lgr11, 2017, ss. 211–213). Författarna har troligtvis valt att följa kunskapsplanens 

centrala innehåll för årskurs 4–6 och därmed enbart belyst religiösa livsåskådningar som 

judendom, kristendom, islam, buddhism, hinduism, fornnordisk och samisk religion.  

 

Den sammantagna slutsatsen som resultatet visar är att samtliga läroböcker har benägenhet att 

begränsa karaktäriseringen och framställningen av begreppet livsåskådning. Det beror delvis på 

att endast en allmän livsåskådningsdefinition återfinns i alla läromedel och för att en fullständig 

helhetsbild inte tillgodoses vad gäller framställningen av religiösa kontra sekulära livsåskådningar. 

I uppsatsens teoretiska utgångspunkt lyfts det fram att en lärobok klassas som en primär 

pedagogisk text i skolverksamheten och att lärare anser läroböcker utgöra en stark roll för 

planeringsarbete och undervisning (se avsnitt 5.6). Lärare som väljer att följa någon av studiens 
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analyserade läroböcker riskerar därmed att avgränsa sin undervisnings möjlighet att bidra med 

kunskap om livsåskådningsbegreppets fullständiga betydelse och utbredning. Följaktligen blir det 

svårt för en elev att visa kunskaper för betyget A i religionskunskap eftersom eleven skall kunna 

resonera om hur ”livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för 

resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det” (Lgr11, 2017, s. 215). Senare i detta avsnitt 

framförs en tydligare diskussion om hur livsåskådningsbegreppet kan tillhandahållas en mer 

fullständig beskrivning. 

8.2 Resultat från tidigare forskning 

Resultatet från denna studie överensstämmer med de tidigare undersökningar som presenterades i 

uppsatsens forskningsöversikt. Malin Löfstedt anmärkte i sin undersökning att läromedlen 

tenderar att beskriva livsåskådningar som sammanslutna system och att modernare forskning som 

presenterar en mer personlig och kontextuell dimension av livsåskådningsbegreppet var relativt 

frånvarande (se avsnitt 4.3). Löfstedts tankar om modernare forskning kan relateras till 

Westerlunds avhandling om att livsåskådningar är kontextuella och att det finns en splittring 

mellan personlig och kollektiv livsåskådning (se avsnitt 5.4). Det resultat som presenteras i denna 

uppsats motsvarar Löfstedts resultat eftersom det inte finns någon kontextuell dimension av 

livsåskådningsbegreppet i någon av de undersökta läroböckerna i denna studie. Dessutom 

framgår det av resultatet från denna studie att samtliga undersökta läroböcker enbart framställer 

en allmän livsåskådningsdefinition. Denna begreppsbestämning innefattar element som anses 

vara ett enkelt sätt att betrakta begreppet livsåskådning. I skolinspektionens utredning framgår 

liknande resultat att undervisningen i religionskunskap fokuserar på grundläggande fakta om 

livsåskådningar. Skolinspektionen lyfter också fram att livsåskådningar får för lite utrymme i 

undervisning, och framförallt sekulära livsåskådningar (se avsnitt 4.3). Genom de granskade 

läroböckerna i denna uppsats framgår ett resultat som överensstämmer med skolinspektionens då 

det i den övervägande delen av läroböckerna inte hittades någon introduktion till sekulär 

livsåskådning. Med detta som bakgrund uppstår frågan om samtliga författares prioritering av 

utrymme mellan olika religiösa livsåskådningar och mellan sekulära och religiösa livsåskådningar. 

Diskussion om hur detta påverkar undervisningens möjlighet att utveckla en helhetsbild av 

begreppet livsåskådning behandlas lite senare i detta avsnitt. 

8.3 Reflektion över studien 

För att undersöka hur både begreppet livsåskådning karaktäriserats och vilka livsåskådningar som 

framställs och främjas används olika analyser i denna studie, vilket är kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Syftet med analyserna är att skapa ett sammanfattande intryck av läroböckernas 

förklaring av begreppet livsåskådning. Enligt det centrala innehållet i religionskunskap för årskurs 

4–6 ska elever utveckla kunskap om begreppen religion och livsåskådning (Lgr11, 2017, s. 212). Det 



 

 41 

finns därmed en didaktisk relevans att undersöka hur läroböcker för religionskunskap 

karaktäriserar livsåskådningsbegreppet, eftersom det står i direkt relation till ämnets centrala 

innehåll. Med intentionen att utveckla kunskap om hur läroböckerna tillhandahåller en bredare 

och mer fördjupad kunskap om livsåskådningsbegreppet är det därför även relevant att analysera 

livsåskådningars två kategorier, det vill säga religiös och sekulär livsåskådning. Detta bidrar till en 

inblick i läroböckernas sätt att erbjuda en helhetsbild av livsåskådningsbegreppet. I fråga om 

religiösa och sekulära livsåskådningars existens och utrymme i en lärobok bidrar den kvalitativa 

och den kvantitativa analysen därmed med att visualisera detta helhetsintryck av läroböckernas 

framställning av begreppet livsåskådning. Syftet blir att skapa en progression mellan undersök-

ningarna där karaktäriseringen av livsåskådningsbegreppet först klargörs och sedan undersöks 

vilka religiösa och sekulära livsåskådningar vardera läroboken exemplifierar och prioriterar.  

 

Det är på sin plats att här också nämna den rimlighetsbedömningen som ligger till grund för den 

kvalitativa analysen av frågeställningen Hur karaktäriseras begreppet livsåskådning i utvalda läroböcker? 

Denna rimlighetsbedömning baserades på de fyra livsåskådningsdefinitioner som presenterades i 

uppsatsens teoriavsnitt. Dessa fyra definitioner är å ena sidan avskilda från varandra med 

särskilda karaktäristiska drag och å den andra sidan jämbördiga med närbesläktade komponenter, 

som exempel termer som tankar och föreställningar. Dessa två ord nämns i alla fyra definitioner och 

har betydelse för en individs livsåskådning. Det är anmärkningsvärt att dessa termer finns i alla 

läroböcker eftersom det då uppstår en särskild koppling till alla fyra dimensioner. I takt med den 

avgränsade analysen som presenterades i metodavsnittet har resultatet av denna studie därför 

utgått från utvalda livsåskådningsforskares explicita definitioner (se avsnitt 6.1). Avgränsningen 

medför att om en lärobok inte tillhandahåller en fullständig koppling till en av de fyra livsåskåd-

ningsdefinitionerna kan läroboken inte heller bedömas innehålla prövad livsåskådningsdefinition. 

Detta är berättigat att nämna eftersom det kan påverka studiens resultat. 

 

En potentiell konsekvens som kan uppkomma på grund av ovannämnd avgränsning är 

läroböckernas framställning av en funktionell förståelse. Det finns funktionella förklaringar i alla 

läroböcker, som exempel lärobok 2 som sammankopplar begreppet livsåskådning med förklaringen 

”Det kan vara tankar om hur vi människor ska vara mot varandra” (se avsnitt 7.2.1). Visserligen 

existerar en funktionell formulering om hur en människa ska vara, men förklaringen innefattar en 

för passiv struktur för att korrespondera med Kurténs definition om att livsåskådning är 

individens primära förhållningsätt i tillvaron. Liknande exempel finns i lärobok 1 som associerar 

livsåskådning med ” Det kan göra att man intresserar sig för…”, lärobok 3 som förklarar att ” 

livsåskådningar hjälper människor att lära känna sig själva” och lärobok 4 som beskriver att en 

livsåskådning svarar på livsfrågor (se avsnitt 7.1.1, 7.3.1 och 7.4.1). Alla läroböcker innefattar 

därmed förklaringar med praktiska inslag, men eftersom böckerna inte motsvarar Kurténs 

definition kan de inte bedömas innehålla en funktionell livsåskådningsdefinition.  
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En aspekt av livsåskådningars funktion som rimlighetsbedömningen inte analyserade i de 

läroböckerna var kopplingen mellan begreppen livsåskådning och identitet. Detta framgick bland 

annat i lärobok 3: Religion. 6 som associerade identitet med livsåskådning (se avsnitt 7.3.1). I 

boken Religion i Sverige lyfter Carl Reinhold Bråkenhielm fram en uppmärksammad teori om att 

livsåskådningar även är identitetsbildande (2008, s. 38). Denna aspekt finner vi till viss del i 

Kurténs definition där han skapar en brygga mellan å den ena sidan en persons livsåskådning och 

å den andra sidan samma persons identitetsbildande. Enligt Bråkenhielm kan identitet ses som en 

självbild som består av grundläggande värderingar, det vill säga en medveten struktur som bildas 

av ett flöde av erfarenheter (ibid.). Denna självbild innefattar sedan individens tankar, handlingar, 

jagupplevelse och erfarenheter om andra (nationalencyklopedin, identitet). Eftersom en individs 

identitet består av människans tankar och förhållningssätt är det rimligt att åtminstone tentativt 

dra slutsatsen att funktionen med livsåskådningar även är identitetsbildande. Denna förklaring 

framkommer tydligt i Kurténs klargörande att ”Livsåskådningen berör därför föreställningar, 

attityder, värderingar och handlingssätt förknippade med den grundläggande orientering” (1995, 

s. 19). Förvisso beskriver inte Kurtén explicit att livsåskådningar påverkar en människas identitet 

och sammankopplingen mellan Kurténs definition och begreppet identitet är något som jag själv 

exemplifierat. Det vore intressant för en framtida studie att undersöka hur läromedel eller 

undervisning sammanfogar begreppen livsåskådning och identitet.  

 

En avslutande reflektion från studien som är relevant att nämna är att författarna till läroböckerna 

valt att prioritera de fem världsreligionerna som exempel på religiösa livsåskådningar. I avsikt att 

ifrågasätta samtliga författares val av religiösa livsåskådningar till sina läroböcker uppstår 

funderingar varför livsåskådningar som sikhism, spiritism och naturreligion inte fått mer 

utrymme. Dessa funderingar bottnar dels i att de tre livstolkningarna har miljontals anhängare i 

världen, som exempel sikhism med över 20 miljoner anhängare (Svanberg & Westerlund, 2008, s. 

289). Dessutom för att spiritism och naturreligion innehåller transcendenta aspekter som till viss 

del skiljer sig från religioner med tro på en eller flera gudar, där spiritism innefattar en strävan att 

få kontakt med avlidna individers andar och naturreligion involverar tillbedjan till olika 

naturfenomen (Nationalencyklopedin, spiritism; Nationalencyklopedin, naturreligion). Det 

framgår i religionskunskapsämnets kunskapskrav för betyg E i årskurs 6 att eleven ska ha ”goda 

kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till 

världsreligionerna” (Lgr11, 2017, s. 215). Författarna till samtliga läroböcker har valt att prioritera 

de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, buddhism och hinduism framför andra 

stora världsreligioner. Detta är betydande eftersom det utesluter möjligheten för elever att erhålla 

bredare kunskaper om olika transcendenta livstolkningar. Jag menar däremot inte att någon av de 

fem världsreligionerna bör bortprioriteras, utan att andra världsreligioner också bör främjas med 
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intentionen att öka elevers förståelse av världens olika religiösa livssyner, något som följaktligen 

kan leda till större kunskap om begreppet livsåskådning. 

8.4 Perspektiv på livsåskådningsdefinitionerna 

Vad gäller religionsläroböckers framställning av livsåskådningsbegreppet i årskurs 4–6 anser jag 

att det finns utvecklingspotential i introduktionen av substantiell, funktionell och kontextuell 

definition. Vad vi finner i alla läroböcker för årskurs 4–6, är en tendens att tillhandahålla en 

allmän definition, vilket framställer livsåskådningar som mer passiva skeenden. Givetvis är det en 

god idé att beskriva begreppet livsåskådning utifrån en allmän definition eftersom en mer vardaglig 

förklaring framställs och materialet blir mer lämpat att passa elever i årskurs 4–6. Begreppet blir 

därmed mer greppbart för eleverna om förklaringen sker genom ett vardagligt språkbruk än om 

det sker genom ett mer vetenskapligt språkbruk. Däremot kan en allmän definition, precis som 

Westerlund påpekar, betrakta livsåskådningar som en passiv process (se avsnitt 5.1). Om 

livsåskådningar enbart beskrivs som ”ett sätt att se” riskerar elever enbart att förvärva kunskapen 

att livsåskådningar är passiva. I och med det utesluts värdefulla kunskap om exempelvis vilka 

komponenter en livsåskådning består av, vilken funktion en livsåskådning har i en individs liv och 

varför individers livsåskådningar ser olika ut.  

 

I syfte att bemöta en passiv beskrivning av livsåskådningsbegreppet finns stora fördelar med att 

introducera en funktionell dimension. Den livsåskådningsdefinition som Tage Kurtén lyfter fram 

innefattar en redogörelse om att livsåskådning är en individs primära orientering i tillvaron och 

detta berör individens tankar, attityder och värderingar (se avsnitt 5.3). Ett konkret exempel på att 

hur denna dimension kan åskådliggöras i årskurs 4–6 är genom klargörandet av livsåskådningen 

veganism. Veganism är ett levnadssätt där en individs huvudsakliga åtagande är att avstå från 

animaliska produkter. Veganismen som livstolkning påverkar individens föreställningar, attityder 

och förhållningsätt till animaliska produkter, vilket i sin tur leder till hennes primära levnadssätt. 

Ovanstående exempel kan därmed skapa en konkret förståelse om hur en livsåskådning utgör en 

grundläggande funktion för individen. 

 

Fördelarna med att presentera en substantiell livsåskådningsdefinition är dess möjlighet att skapa 

förståelse om vilka tre grundpelare som en individs livsåskådning består av. Det framgår i såväl 

Westerlunds avhandling som i Kurténs bok att Anders Jeffners substantiella livsåskådnings-

definition är värd att nämna och ta stöd av (Westerlund, 2002, s. 47; Kurtén, 1995, s. 18). Den 

tredje komponenten i Jeffners definition, grundhållning, har en betydande fördel att belysas i 

undervisningen. När elever förstår att en individs grundhållning antingen kan innehålla optimism, 

pessimism, tillit eller misstro finns därmed en möjlighet att förklara varför en individ förhåller sig 

till världen på ett visst sätt och varför en individ har en speciell teoretisk världsbild. I och med 
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detta ökar möjligheten till förståelse om att en individs teoretiska eller värdemässiga antagande 

måste sammanlikna individens grundhållning.  

 

Det finns betydande fördelar med att presentera en kontextuell dimension av livsåskådnings-

begreppet. Om en lärobok skulle förklara att livsåskådningar styrs av individens livsmiljö ökar 

tänkbarheten att eleverna lättare utvecklar kunskap om varför livsåskådningar är mer eller mindre 

etablerade i världens olika delar. I takt med Magdalena Nordins slutsatser som presenterades i 

uppsatsens forskningsöversikt stärks detta påstående om den kontextuella dimensionen 

föreställningar (se avsnitt 4.2). Nordin hävdade, utifrån resultatet i 1998 års undersökning, att en 

människas livsåskådning påverkas av individens nationalitet. Om undervisningen belyser en 

kontextuell definition ökar därmed chansen till högre förståelse bland elever om varför 

människor från andra hushåll, kulturer och länder väljer sitt karakteristiska sätt att betrakta och 

orientera sig i livet. En sådan livsåskådningsdefinition kan således leda till större kunskap, 

förståelse och empati för andra individers ursprung, tro, språk och normer. Undervisningen kan i 

och med det nå nya höjder för diskussion om såväl etik, moral, etnicitet och identitet. 

8.5 Studiens kunskapsbidrag 

Vad gäller betydelsen av resultatet från denna studie speglar denna diskussion tillbaka till 

uppsatsens problemformulering. Där förklarar jag att det inte finns någon statlig läromedels-

granskning och att det är upp till lärare, skola och bokförlag att granska sina läromedel. 

Begreppen religion och livsåskådning framställs i samtliga av studiens läroböcker och religioner 

som judendom, kristendom, islam, hinduism, buddism, samisk och fornskandinavisk religion 

hittas i alla läroböcker. Samtliga läroböcker motsvarar därmed det centrala innehåll för årskurs 4–

6 som avsnitt religioner och andra livsåskådningar innefattar (Lgr11, 2017, s. 211). Det är betydelse-

fullt att nämna att lärare som endast använder dessa läroböcker riskerar att inte erbjuda sina 

elever ett mer omfångsrikt innehåll. Undervisning som enbart utgår från studiens läroböcker 

riskerar att bli för avgränsad istället för att främja elevers lärande och utveckling. Då endast de sju 

ovannämnda religionerna beskrivs i läroböckerna och andra etablerade livsåskådningar inte har 

något prioriterat utrymme minskar möjligheten för eleverna att få bredare kunskap om ämnet. 

För att en elev ska nå betyg E i ämnet religionskunskap ska eleven ha ”grundläggande kunskaper” 

om världsreligionerna och kunna föra ”enkla resonemang” om religioner och andra 

livsåskådningars betydelse för individer (ibid., s. 214). Om eleven ska tillhandahållas betyg A ska 

eleven ha ”mycket goda kunskaper” och kunna föra ”välutvecklade och nyanserade resonemang” 

(ibid., s. 215). Enligt läroplanen är det också lärarens ansvar att hjälpa eleverna att nå 

kunskapskraven (ibid., s. 14). Därför bör läraren tänka på att läroböckerna i denna studie kan å 

ena sidan hjälpa eleven uppnå kursplanens krav för betyget E, men å andra sidan främjar inte 

läroböckerna en fördjupad förståelse för att nå det högsta kunskapskravet.  
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I fråga om läroböckernas karaktärisering av livsåskådningsbegreppet förklarade jag tidigare i detta 

avsnitt att alla läroböckerna tillhandahåller fakta av mer enklare karaktär. Som tidigare nämnt 

förklaras det i religionsämnets kunskapsplan att elever ska utveckla kunskap om begreppet livs-

åskådning, vilket medför att samtliga läroböcker motsvarar kunskapsplanens centrala innehåll. 

Däremot saknar samtliga läroböcker ett mer fördjupat och vetenskapligt underlag om livsåskåd-

ningsbegreppet. Om undervisande lärare önskar erbjuda sina elever mer akademiska definitioner 

bör alla läroböcker kompletteras med andra källor. För att en elev ska uppnå betyg A i religions-

kunskap vid årskurs 6 finns följande kriterium: 

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor 
skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för 
olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar 
det (Lgr11, 2017, s. 215). 

Eftersom att läroböckerna inte framställer någon vetenskaplig definition är det av stor vikt att 

lärare kompletterar samtliga läroböcker för att eleverna ska kunna bredda och fördjupa sitt 

resonemang om religioner och andra livsåskådningar. Kunskapskravet ovan lyfter fram att eleven 

ska bredda sitt resonemang om livsåskådningar, vilket åskådliggör att det även är en god idé att 

exemplifiera icke-religiösa livsåskådningar, något som olyckligtvis inte görs i majoriteten av 

studiens material. Studiens läroböcker har möjlighet att erbjuda elever fakta som motsvarar en 

elementär nivå, men för att undervisningen ska bidra till fördjupad kunskap och möjligheten till 

ett högre betyg behöver läraren även använda utvidgat material eller andra källor. 
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9. Konklusion 

Inledningsvis i denna uppsats förklarar jag att läroplaner och kursplaner är det som styr undervis-

ningen i den svenska skolan. I uppsatsens bakgrund lyfter jag även fram att begreppet livsåskåd-

ning vuxit sig allt starkare i det svenska samhället sedan sekulariseringens framväxt i början på 

1960-talet. Det svenska samhället omfattar idag allt från etablerade världsreligioner och nya 

religiösa livtolkningar till icke-religiösa livssyner, och dess livsåskådningar har satt sitt avtryck till 

mångkulturalitet och internationalisering. Jag belyser även i uppsatsens problemformulering att 

skolans uppdrag är att främja förståelse om andra människor, kulturer, trossystem och per-

sonligheter och därför är det aktuellt att diskutera olikartade livsåskådningar i religionskunskaps-

ämnets undervisning. Den kunskap som jag vill bidra med genom denna studie är både förståelse 

om att livsåskådningsbegreppet sannerligen är ett aktuellt ämne att diskutera i skolans religions-

undervisning, men även förståelsen om att lärare behöver reflektera över sitt val av läromedel och 

sträva mot att bli en reflekterande praktiker. Då läraren är skyldig att skapa en klassrumsmiljö som 

både är kulturellt och socialt tillmötesgående ökar ansvaret att välja pedagogiska hjälpmedel. I 

takt med att det idag inte finns någon statlig läromedelsgranskning hoppas jag också att denna 

studie kan bidra med kunskap om hur begreppet livsåskådning framställs och karaktäriseras i läro-

böcker för religionskunskap i årskurs 4–6.  

 

För vidare forskning vore det intressant att undersöka lärares val av läromedel inom religions-

kunskapsämnet och vilka kriterier som anses vara viktiga när lärare ska välja läromedel. Det vore 

även relevant att undersöka vilka andra källor än läroböcker lärare använder för att förmedla kun-

skap inom ämnet eftersom pedagogiska texter delas upp i två grupper, primära källor och sekun-

dära källor. Då läromedel också kategoriseras in i grupperna (1) basläromedel och (2) läromedel 

utan prefixet bas är det av intresse för framtida studier att utvidga denna analys och granska 

läromedel som inte ingår i kategorin basläromedel, som exempelvis IKT-läromedel och erkända 

internetsidor för religionskunskap. Eftersom dagens elever verkar i ett mer digitaliserat samhälle 

är det även tänkbart att läroböcker inte längre är den primära lärarresursen, något som redo-

gjordes i avsnitt 5.6 och som visar att flertal lärare anser läroböcker vara en baskälla för grund-

läggande kunskaper och använder andra källor för mer fördjupad kunskap. Digitala källor som So-

rummet och Nationalencyklopedin har blivit alltmer populära utgångspunkter för undervisning i 

religionskunskapsämnet. Dessa två källor innefattar såväl fakta för olika kunskapsnivåer, arbets-

uppgifter och läromedel. Det vore därmed intressant att undersöka hur begreppet livsåskådning 

karaktäriseras och framställs i dessa nutida digitala källor.  

 

Dessutom vore det relevant att genomföra en analys av prioriterat utrymme mellan religiösa och 

sekulära livsåskådningar i läromedel som är avsedda för årskurs 7–9. Detta i takt med att årskurs 
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4–6 och 7–9 omfattats av samma läroplan (Lgr11) där syftesformuleringen ”undervisningen i 

ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra 

livsåskådningar” är densamma för båda årskursgrupperna (2017, s. 209). I läroplanen för 

grundskolan påpekas att berörda lärogrupper ska samarbeta för att skapa sammanhang och 

progression i elevernas lärande och utveckling (ibid., s. 16). I och med detta är det möjligt att 

läromedel för årskurs 7–9 innefattar ett bredare sakinnehåll om sekulära livsåskådningar och 

religioner som inte ingår i gruppen de fem världsreligionerna. Läromedel i årskurs 7–9 kan på så sätt 

utveckla eller komplettera läroböcker för årskurs 4–6, och därmed kanske elever tillhandhålls 

kunskap och förståelse genom grundskolans skolprogression.  
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