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1.1 Inledning
I ämnesplanen för religionskunskap står det att ämnet ska lära ut religioner och livsåskådningar. 

Dessa begrepp nämns lika ofta (sex gånger vardera) och står alltid sida vid sida. Ändå får 

livsåskådningar ett begränsat utrymme i så gott som alla läromedel i ämnet. 

I den här analysen försöker jag ta reda på hur läromedlen förmedlar livsåskådningar, med fokus på i 

vilken mån livsåskådningarna presenteras som egna storheter jämte religionerna.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med den här studien att utifrån en kvalitativ textanalys belysa hur livsåskådningar som 

religiösa alternativ framställs i läromedel i ett  urval läromedel för religionskunskap  på 

gymnasienivå. 

Följande frågeställningar utgör det sätt på vilket jag närmar mig ämnet.

- Hur beskrivs ’livsåskådning’ och ‘religion’ i läromedlen? Hur skiljer sig beskrivningarna åt?

- På vilket sätt framställs livsåskådningar i läromedlen? Står de för sig själva eller som del i en 

större diskussion?

1.3 Utgångspunkter för analysen

1.3.1 Bakgrund
Det har antytts att skälet  till livsåskådningarna är undanskymda relativt religionerna kan vara att 

livsåskådningar är ett relativt  nytt fenomen med få anhängare som dessutom inskränker sig till en 

västerländsk kontext.1 Samtidigt har livsåskådningar fått ett  oerhört genomslag i den västerländska 

kulturdebatten, där alltsedan de började upplevas erbjuda alternativ till den religiösa traditionens 

svar på s.k. ”livsfrågor” eller ”livsåskådningsfrågor” (ex. vad händer efter döden? vilken är 

meningen med livet?) aldrig tystnat. ‘Nyateismen’ har exempelvis fått genomslag i svensk 

kulturdebatt, där föreningen Humanisterna i sin kritik av organiserad religiositet inte nöjer sig med 

att visa på religionens negativa sidor utan har lagt sig till med taktiken att presentera ett positivt 

3

1 Jfr. Alm, Lars-Göran. Religionskunskap (Natur & Kultur 2009) 10f.



alternativ i deras version av humanism.2 Tanken tycks vara att man inte ska uppleva sig gå miste om 

någonting genom att avsäga sig religionen, utan att alla våra behov ska kunna tillfredsställas av 

denna alternativa livsåskådning. I detta ansluter man sig till den brittiska tänkaren Richard 

Dawkins, som successivt tycker sig finna fler och fler av livsfrågorna besvarade i och med 

naturvetenskapens landvinningar.3  De filosofiska problem sådana anspråk är behäftade med (ex. 

huruvida en uppgift om naturens lagar kan besvara frågor om moralen) är inte helt olika teologiska 

spörsmål som förekommit i kristen tradition i tusentals år, vilket  talar för att vi här har att göra med 

en naturvetenskaplig livsåskådning hellre än nödvändiga följder av naturvetenskapliga rön.4 

I linje med att uttalat ateistiska eller icke-religiösa livsåskådningar allt tydligare framträtt som 

gångbara alternativ till den (kristet) religiösa tradition som varit rådande i Sverige, har genmäler 

från teologiskt håll inte låtit vänta på sig. Det har hävdats att nyateismen såsom representerad av 

föreningen Humanisterna är en utväxt ur en kristen kyrklig tradition, som i alla tider bedrivit en 

intern självkritik.5 Dessa ‘sekulära’ livsåskådningar är ingenting nytt eller sekulärt, menar man, utan  

de går att spåra långt  tillbaka i tiden som del i en kristen kulturell diskussion. Den historiska 

omedvetenheten om detta religiösa arv har närmast att göra med 1900-talets aversion för den 

organiserade religionen som grodde under 1800-talet, och upplevelsen av att denna vill man inte 

erkänna något släktskap med. Ett  kulturellt fadersmord. Dessa s.k. icke-religiösa livsåskådningar 

blir i ljuset av detta något av en chimär, där alltifrån feminism till humanism till existentialism till 

marxism (för att nämna några vanligt förekommande livsåskådningar i läromedel för 

religionskunskap) snarast ger uttryck för en kulturhistorisk glömska än ett  uppkomsten av ett 

religiöst alternativ. 

Läroplanen för gymnasieskolan föreskriver att gymnasieskolans uppdrag är att  förbereda eleverna 

för ett liv i ansvarig frihet.6 Med det kan förstås att skolan bl.a. ska ge eleverna verktyg för att göra 

sig en självständig uppfattning om tillvaron. Ett led i detta uppdrag är att ge eleverna möjlighet att 

navigera sig i den pågående kulturdebatten rörande religionens roll i samhället och för människan, 

4

2 Jfr. Sturmark, Christer. Tro och vetande 2.0. Om förnuft, humanism och varför människor tror konstiga saker: en liten 
bok om stora frågor (Nya Doxa 2007)

3 Jfr. Dawkins, Richard. Illusionen om Gud (Pocketförlaget 2008)

4 Jfr. Stenmark, Mikael. How To Relate Science and Religion. A Multidimensional Model (Grand Rapids 2005)

5 Jfr. Sigurdson, Ola. Det postsekulära tillståndet. Religion, modernitet, politik (Glänta Produktion 2009); Martinson, 
Mattias. Katedralen mitt i staden (Arcus Förlag 2010)

6 SKOLFS2011, (Skolverket 2011)



enskilt  såväl som i grupp, för att kunna förstå och förhålla sig till ett  mångkulturellt samhälle där 

dessa frågor ställs på sin spets. En uppgift för läraren i religionskunskap blir därför att presentera 

eleverna för och inbjuda till samtal om det kulturella landskap där religioner och livsåskådningar 

definierar sig gentemot varandra med anspråk på att besvara samma typ av frågor. Ämnesplanen 

föreskriver att,

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt  i en samhällssyn som präglas av öppenhet 
i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna 
möjlighet att  utveckla en beredskap att  förstå och leva i ett  samhälle präglat  av 
mångfald.7

Trots denna uppmaning till öppenhet får livsåskådningar ofta en nedtonad roll i läromedlen. I den 

mån de alls nämns som egna, koherenta företeelser i samma grad som religionerna presenteras de 

utifrån ett betydlig mindre sidantal, vilket påverkar bilden av deras betydelse för människor. Det 

kan ge konsekvenser för hur läsaren uppfattar livsåskådningarna och deras relation till de mer 

omfångsrika religionerna.

1.3.2 Vad är en livsåskådning?
I syfte att tydliggöra läromedlens diskussion av livsåskådningar kommer jag här att  diskutera 

livsåskådning med utgångspunkt i den akademiska forskningen.

Carl-Reinhold Bråkenhielm skriver att:

När man talar om livsåskådningar kommer man oftast  att  tänka på de stora 
tankesystemen, marxismen och existentialismen, kristendomen och de andra 
världsreligionerna, kanske livsåskådningar i nutiden som postmodernism och 
feminism. Då hamnar ”de stora tänkarna” i fokus, dvs. Marx, Sartre, 
religionsgrundarna och deras uttolkare m.fl.8

Bråkenhielm går vidare och påpekar hur även politiska ledargestalter som Ronald Reagan och Dag 

Hammarskjöld kan ses omfamna en viss livsåskådning, och hur skönlitteratur kan ge uttryck för 

vissa livsåskådningar. Livsåskådningar framträder ofta som svar på eller diskussioner kring 

5

7 Ämnesplan, religionskunskap

8 Bråkenhielm, Carl Reinhold, red. Världsbild och mening. En empirisk studie av livsåskådningar i dagens Sverige (Nya 
Doxa 2010) 16



livsåskådningsfrågor, exempelvis ‘Har världen tillkommit genom en slump eller är den planerad?’, 

‘Hur bör människan förhålla sig till naturen?’, ‘Vilken är den bästa attityden till tillvarons 

växlingar?’ etc. Inom forskningen har man försökt strukturera upp vad dessa svar består i, och 

föreslagit följande gängse definition på en livsåskådning:

En livsåskådning är de teoretiska eller värderingsmässiga antaganden som utgör 
eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen 
och som bildar ett centralt värderingssystem och som ger uttryck åt  en 
grundhållning. (citerat i Grenholm, 2006)

Denna definition innehåller tre element som alla måste vara uppfyllda för att något ska kallas en 

livsåskådning. Det första är att en livsåskådning består i teoretiska eller värderingsmässiga 

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

världen. Ett  sätt att  förstå vad sådana antaganden består i är att de utgör en teoretisk övertygelse om 

människan och världen, exempelvis svar på frågor om en verklighetsuppfattning (hur är 

verkligheten beskaffad?), historiesyn (vilket  är historiens mål?) och människosyn (vad 

kännetecknar människan/mänsklighet?).9  Man har också preciserat detta första element på andra 

sätt, och vill då skilja på vad som utgör antaganden om tillvaron som kan vara sanna eller falska, 

och erfarenheter av tillvaron som svarar mot vår direkta upplevelse av den utan att göra några 

sanningsanspråk.10  I denna tolkning handlar livsåskådningar om en på mer eller mindre goda 

grunder uppfattad helhetsbild av tillvaron. ”Vi tycker oss se ett  mönster i vår begränsade erfarenhet. 

Vissa upplever världen som en skapelse, andra uppfattar den snarast som en maskin, andra åter som 

en organism.”11

Det andra elementet säger att en livsåskådning bildar ett centralt värderingssystem. Det kan förstås 

handla om livsåskådningen som innefattandes uppfattningar om vilka värden som omger livet, vad 

som rätt att göra och värdefullt att  sträva efter.12  Ett annat ord för ett sådant värderingssystem är 

‘hypergott’ (eng. hypergood), och betecknar då det goda gentemot vilket alla övriga värden mäts för 

6

9 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning (Studentlitteratur 2006) 69

10 Bråkenhielm, Carl Reinhold. Verklighetsbilder (Nya Doxa 2009) 8

11 Ibid.

12 Grenholm, 69



att bestämma deras relativa godhet.13  Det har föreslagits tre villkor som ett  sådant centralt 

värderingssystem eller hypergott måste uppfylla. 

Det  måste (1) täcka de religiösa, moraliska och filosofiska aspekterna av det 
mänskliga livet på ett mer eller mindre sammanhängande sätt, (2) ange vilka 
värden som ska ges företräda och särskild vikt, och (3) sammanhängande med en 
längre tradition av tänkande och reflektion.14

Dessa villkor fyller framförallt  sin funktion i det att ett värderingssystem kritiskt granskas ifråga om 

dess rimlighet, där det exempelvis kan ifrågasättas huruvida det är rimligt att  omfamna ett 

värderingssystem som inte kan besvara religiösa frågor på ett sammanhängande sätt (utan att 

därmed behöva vara religiösa svar). 

Det tredje elementet säger att en livsåskådning ger uttryck åt en grundhållning, med vilket menas 

en grundläggande attityd visavi den mänskliga tillvaron som helhet.15 Det har också kallats för en 

”livsstämning”, och ger då associationer till en svårgripbar men påtagliga känsla för livet i stort. En 

grundhållning är antingen optimistisk eller pessimistisk, och beskriver huruvida en person som 

omfattar livsåskådningen är lycklig med sitt liv eller förtvivlas över det.16 Ett annat sätt att  beskriva 

en människas livsåskådningsmässiga grundhållning är genom begreppsparet tillit/misstro.17

En livsåskådning innefattar alltså samtliga tre element, och gör det  på ett sådant sätt att de framstår 

som avhängiga varandra. De teoretiska eller värderingsmässiga antagandena måste alltså korrelera 

med det  centrala värderingssystemet och grundhållningen, så en pessmistisk grundhållning kan 

exempelvis inte jämkas samman med ett teoretisk antaganden om världen som tycks leda till att den 

som omfattar den borde inta en optimistisk grundhållning. Exempelvis kan en positivistisk 

livsåskådning förstås föreslår att världen och människan ackumulerar kunskap  och går en alltmer 

utvecklad och sofistikerad framtid till mötes, där ny  kunskap är det hypergoda som avgör värdet av 

7

13 Jfr. Taylor, Charles. Sources of the Self. The Making of the Modern Identity (Cambridge 1992)

14 Bråkenhielm, 9

15 Grenholm, 69

16 Bråkenhielm, 9

17 Westerlund, Katarina. ‘Grundhållningar och världsbilder’ i Världsbild och mening. En empirisk studie av 
livsåskådningar i dagens Sverige (Nya Doxa 2010) Red. Bråkenhielm, Carl Reinhold. 173



våra strävanden. Det är inte rimligt att någon som omfamnar positivismen har en pessimistisk syn 

på tillvaron, då optimism förefaller ligga inneboende i livsåskådningens teoretiska antaganden. 

Livsåskådning kan också utgöra ett delmoment i en religion. En religion sägs då innehålla allt det 

som karaktäriserar en livsåskådning, med vissa tillägg. Framförallt  innehåller religionen 

föreställningen om en eller flera högre makter som den religiöse på olika sätt känner sig beroende 

av.18 Därmed måste ett fjärde element - den transcendenta verkligheten - samspela med teoretiska 

antaganden, centralt värderingssystem och grundhållning. Detta fjärde element kan inte inkluderas 

under det  första, då det trots sin natur av teoretisk antagande om verklighetens beskaffenhet också 

föreskriver ett  visst beteende (ex. ritualer) genom vilket den transcendenta verkligheten gör sig 

påmind i den immanenta (dvs. i vardagen). Detta fjärde element ger också upphov till ett 

emotionellt engagemang som inte är nödvändigt för andra livsåskådningar.19

1.3.3 Religiösa och icke-religiösa livsåskådningar
När ämnesplanen för religionskunskap skriver att, ”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska 

syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och 

etiska förhållningssätt  och olika tolkningar när det gäller dessa,” är det rimligt att man med 

”livsåskådningar” förstår icke-religiösa sådana, då religiösa livsåskådningar torde falla under 

beteckningen ‘religioner’.20 Dessa icke-religiösa livsåskådningar går under olika namn, alltifrån just 

icke-religiösa livsåskådningar till livsåskådningar utan Gud till sekulära livsåskådningar.21 Det är 

inte helt lätt att upprätta tydliga distinktioner mellan olika typer av icke-religiösa livsåskådningar. 

Överlag har de uppstått i en miljö där religioner varit etablerade sedan länge, varför de historiskt 

ofta kan ses som varianter på en religiös övertygelse hellre än en parallell, icke-religiös 

utveckling.22 
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18 Grenholm, 70

19 Ibid. 73

20 Ämnesplan, religionskunskap

21 Jfr. Jansson, Olov; Karlsson, Linda. En mosaik. Religionskunskap 1 (Sanoma 2011), Mattsson et. al. Söka svar. Kurs 
A och B (Liber 2009) 

22 Jfr. Sigurdson. Sigurdson driver tesen att det senaste århundradets sekularisering av samhället kan ses som en 
inomkyrklig rörelse, en sorts kristen självrannsakan, och inte behöver tas som intäkt på kyrkans minskade roll i 
samhället. En livsåskådning som humanism skulle eventuellt inte ha kunnat uppstå annat än i relation till en kristen 
tradition, varför det ur ett historiskt perspektiv kan vara missvisande att tala om humanism som icke-religiös 
livsåskådning. 



Ett exempel är existentialismen som livsåskådning, vilken i västerländsk kontext relativt 

oproblematiskt kan spåras långt tillbaka i tiden som ett sätt att förhålla sig kristet till tillvaron, och 

har några av sina mest namnkunniga företrädare i kristna tänkare som Blaise Pascal och Sören 

Kierkegaard. Samtidigt tar den tydlig ställning mot religion i allmänhet och kristendom i synnerhet 

hos lika namnkunniga företrädare som Jean-Paul Sartre och Albert Camus. Borde man då tala om 

existentialismen som den övergripande livsåskådningen, där kristendom och sekulära alternativ 

utgör delmängder? Det tycks missvisande, då ju ex. kristendomen överlag fått större genomslag än 

existentialismen och alltså borde presenteras som den övergripande livsåskådningen. Men att tala 

om sekulär eller ateistisk existentialism som varianter av en kristen livsåskådning är att ta parti för 

kristendomen och förvägra dess alternativ självständig existens, ett konfessionellt ställningstagande 

som går emot läroplanens direktiv. 

Vad exemplet vill visa är att  det inte är helt lätt  att upprätta distinktioner mellan olika icke-religiösa 

livsåskådningar och deras religiösa motsvarigheter. Samtidigt är det av vikt att dra en sådan gräns 

för att peka ut betydelsefulla skillnader i hur människor upplever sin tillvaro, där inte alla 

människor som menar sig ha en livsåskådning också önska menar sig vara religiösa. Ett förslag är 

att, ”en naturlig gränsdragning skulle kunna vara att livsåskådningar som förutsätter Guds existens 

är religiösa och livsåskådningar som avvisar Guds existens är icke-religiösa.”23  Detta förslag 

påminner om det som nämndes ovan, där religiösa livsåskådningar innehåller ett fjärde, 

transcendent element som något grovt  kan sägas vara ”Guds existens”. Problemet är att en sådan 

gränsdragning inte tar hänsyn till den historiskt  komplicerade debatten om vad som menas med 

‘Gud’ (dvs. olika gudsbilder), varav vissa ‘religiösa’ gudsbilder utan större svårigheter kan 

översättas till ett ’icke-religiöst’ alternativ.24 En slutsats som därför dragits av Uppsalaprofessorn i 

livsåskådningsvetenskap  är att, ”uppdelningen mellan religiösa och icke-religiösa livsåskådningar 

sällan är särskilt klargörande.”25

9

23 Bråkenhielm, 34

24 Ibid. Här kan nämnas som exempel Sartres tanke om att människan ständigt ”transcenderar” eller ”överskrider” sig 
själv, där det förutsätts en transcendent verklighet som ständigt är undflyende människans situation. (Sartre, 
Existentialismen är en humanism) Som filosofisk influens erkänner Sartre Kierkegaard, vilken har liknande tankar 
undantaget att det människan antas sträva efter i sin självtranscendens är just Gud. (Kierkegaard, Filosofiska smulor) 
Att Sartre kallar sig ateist och Kierkegaard aspirerande kristen tycks alltså ha föga att göra med deras respektive 
livsåskådning. 

25 Ibid. 34



1.3.4 Livsåskådning och livsåskådningsfrågor
Livsåskådningsforskningen såsom den beskrivits ovan hör närmast till den empiriska grenen av 

livsåskådningsvetenskapen. Empirisk livsåskådningsforskning intresserar sig för vilka 

livsåskådningar människor faktiskt har, dvs. hur ‘människan på gatan’ svarar på frågor om livets 

mening, världens beskaffenhet, historiens ändamål etc. En sådan studie genomfördes exempelvis 

1996, där en enkätundersökningen visade att 50% av svenskarna menade sig ha en livsåskådning, 

40% menade sig inte veta om de hade en livsåskådning, och 10% menade sig inte ha en 

livsåskådning.26  Att definiera vad en livsåskådning är och att upprätta distinktioner mellan 

livsåskådningar blir viktigt i den typen av undersökningar där det handlar om att lokalisera vilka 

livsåskådningar människor har. Definitionerna blir nödvändigtvis tillfälliga och är öppna för 

revidering, men det ligger ett vetenskapligt värde i att upprätta dem för att måla upp  en bild av 

samhällets livsåskådningsmässiga förändringar. 

Vid sidan av den empiriska livsåskådningsforskningen har det bl.a. inom religionspedagogiken 

talats om livsåskådningsfrågor eller livsfrågor som den typ av frågor vilka föregår eller utgör 

förutsättningen för uppkomsten av en livsåskådning. Man talar om en s.k. ”livsfrågepedagogik”. 

Religionspedagoger har sett, ”de olika religionernas trossystem som lika många ‘svar’ på ett  slags 

eviga frågor, som människan har ställt i alla tider, sedan hon blev medveten om sig själv som dödlig 

varelse i världen.”27 En definition av livsfrågor lyder: ”En sökande eller frågande attityd till den del 

av tillvaron som upplevs väsentlig för det egna livet - eller den egna döden.”28  Här följer ett 

godtyckligt urval av sådana livsåskådningsfrågor:

Varifrån kommer jag?
Hur uppkom världen?
Varför finns det lidande?
Vilken är livets mening?
Vad händer efter döden?

10

26 Bråkenhielm, 11; Bråkenhielm red., 8

27 Dahlin, Bo. Om undran inför livet. Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle (Studentlitteratur 2003) 47

28 Selander, Sven-Åke. Livstolkning. Om religion, livsåskådning och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv (Lund 
1994), 83



Diskussion kring dessa ”eviga frågor” - livsåskådningsfrågorna - hjälper eleverna att, ”bygga upp  en 

‘personlig livsåskådning’”.29  Från det perspektivet är det mindre intressanta huruvida 

livsåskådningen är religiös eller inte, då den framförallt utgör ett personligt svar (eller 

förståelsehorisont) på den typ av frågor som alla människor ställer sig oberoende av religiös eller 

annan trostillhörighet. Exempelvis har i detta perspektiv kristendomen setts som ett svar bland 

andra på frågan om hur vi ska förstå och hantera vår existentiella utsatthet (ex. ”varför känner jag 

skuld?”), och kan inte förstås i isolation från dessa mer grundläggande frågor. Det är frågorna, inte 

svaren, som man tänker sig förenar människor över religions- och livsåskådningsgränser.30 Genom 

att diskutera frågorna ges eleven möjlighet  att utveckla en egen livsåskådning, som inte behöver 

(men heller inte avråds) sammanfalla med någon av dem etablerade svarsalternativen i form av 

religioner eller livsåskådningar. 

Om syftet med den empiriska livsåskådningsforskningen är att kartlägga människors 

livsåskådningar (dvs. strukturen av deras svar på livsåskådningsfrågor), kan syftet med 

livsfrågepedagogiken sägas vara att uppmuntra till utvecklandet av livsåskådningar. Etablerade 

livsåskådningar erbjuder därför inte några fasta svar utan fungerar för att inspirera till samtal och 

diskussion. Möjligheten erkänns också att vissa livsfrågor är obesvarbara. 

1.3.5 Läromedlet i religionskunskap
I en rapport från Skolverket definieras läromedel i vidaste mening som, ”sådant som lärare och 

eleverna använder för att  eleverna ska nå uppställda mål.”31 Utöver böcker räknas som läromedel 

även, ”Internet och dataprogram, filmer och konstverk, naturen (djur och växter) och lärosituationer 

som t.ex. studiebesök.”32  Inom religionsämnet kan det  tilläggas att  även heliga föremål som 

krucifix, bönemattor, ljusstakar, rökelse etc. ofta förekommer som läromedel enligt  Skolverkets 

definition. I en en snävare mening kan dock läromedel inom religionsämnet begränsas till just 

läroböcker, vilka strävar efter att medelst text, bild och uppgifter belysa religioner och 

livsåskådningar och relatera dessa till elevens vardag. Det är i denna snävare mening som detta 

arbete begränsar sig, och utifrån vilket livsåskådningens roll i läromedlen studeras. 
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Tidigare läromedelsanalyser inom religionskunskap har bl.a. baserats på, ”i vilken mån 

läroböckerna är i linje med gällande läroplaner för grundskolan (Lpo 94) respektive för 

gymnasieskolan (Lpf 94) samt de respektive ämnenas kursplaner.”33  Då har man framförallt 

intresserat sig för hur läroplanens värdegrund gestaltas i läromedlen, dvs. ”människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värda, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.”34 Inom ramarna för religionsämnet uppnås 

syftet genom att man studerat hur valet av stoff relaterar till styrdokumentens direktiv, däribland den 

ämnesplan som ger lika mycket utrymme åt fenomenen religion respektive livsåskådning.

Det har konstaterats hur religionsforskningen handlar om, 

storheter och mängder, som den enskilde läroboksförfattaren inte rimligtvis kan 
förväntas ha en något som helst  fullständig bild av. Detta gäller i synnerhet som 
vederbörande ska beskriva ett  stort  antal religioner och ideologier. Man kan 
knappast ens rimligen begära att  en läroboksförfattare ska ha någon slags 
helhetsuppfattning om det nationellt svenska forskningsläget.35

Läromedelsförfattaren måste alltså välja ut det stoff han eller hon uppfattar som väsentlig kunskap, 

ett  urval som vägleds av vad skolan ska lära ut i religionsämnet - dvs. läroplanen och 

ämnesplanerna.36 Vikten av detta urval markeras som, ”det som väljs ut  att  representera en religion i 

en lärobok får avgörande följder för skolans och elevernas ställningstagande till denna religion eller 

de drag inom den som läroboken presenterar.”37

Vidare lyfts det fram som grundläggande fråga huruvida läromedlet, ”ger en bild av en religion som 

någon monolitisk enhet eller om det framkommer att en religion kan tolkas och levas på rätt olika 

sätt i olika kulturer, och att detta är faktorer som medför förändringar.”38 Läromedelsförfattaren bör 

alltså välja stoff som ger bredast möjliga bild av en religion eller livsåskådning, för att undvika 

onödiga förenklingar och generaliseringar. Samtidigt måste hänsyn tas till olika ramfaktorer som 
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ringar in läromedlets relevans i rådande samhällskontext och hur detta påverkar valet av stoff och 

dess begränsningar. I detta finner man att det också spelar in att  det är skolungdomar läromedlen är 

skrivna för, och hur begreppsapparaten måste anpassas till elevernas förståelsehorisont. 

Kontentan blir att, ”Den goda läroboken är inte den som i någon absolut mening motsvarar 

orealistiska kriterier, utan den som lyckas klara den optimala kompromissen.”39

1.4 Metod och material

Med utgångspunkt i livsåskådningsforskningen analyserar jag tre läromedel i religionskunskap för 

gymnasieskolan. I och med att ämnesplanen för religionskunskap förändrats i och med GY11 har 

jag valt läromedel anpassade för den nya kursen i religionskunskap, Religionskunskap 1. Den 

kanske mest iögonfallande skillnaden mellan ämnesplanerna ifråga om livsåskådningsperspektivet 

är att den äldre ämnesplanen genomgående talar om ”religioner och andra livsåskådningar”, medan 

den nya ämnesplanen talar om ”religioner och livsåskådningar.”40  Det är oklart vad denna 

förändring får för inverkan på läromedlen, om någon, men det antyder att  ämnesplanen vill göra en 

tydligare skillnad på religioner och (andra) livsåskådningar än vad som var fallet i den äldre 

ämnesplanen. Detta får metodologisk relevans i analysen av läromedlen, där vikt läggs vid att 

distinktionen religion och livsåskådning i läromedlen speglar distinktionen i ämnesplanen.

Studien utgörs av en kvalitativ textanalys, vilket har förklarats som att i läsningen av texterna, ”ta 

fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext 

vari den ingår”.41  Vad det innebär är att vad läromedlen säger om livsåskådningar kommer att 

analyseras utifrån helheten av hur det berörda läromedlet är disponerat, i syfte att  se hela arbetet och 

inte enstaka kapitel. Genom att utifrån ett hermeneutiskt närmande av texten fokusera på avsnitt 

som berör livsåskådningar och läsa dessa i relation till övriga avsnitt ges avsnitten i fokus 

ytterligare nyanser som bidrar till förståelsen. 

13

39 Ibid. 9

40 Ämnesplan, religionskunskaper

41 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H och Wägnerud, L. Metodpraktikan – konsten
att studera samhälle, individ och marknad (Norstedt 2007) 236



De läromedel jag har valt att analysera är antingen skrivna av eller anpassade till GY11 och den nya 

ämnesplanen för religionskunskap. De analyserade läromedlen är tre till antalet och utgör också 

summan av läromedel i religionskunskap skrivna för eller anpassade till GY11 och den nya 

ämnesplanen för religionskunskap - dvs. samtliga läromedel för GY11 skrivna för eller anpassade 

till GY11 och den nya ämnesplanen i religionskunskap  analyseras i detta arbete. Jag har valt att 

begränsa mig till dessa allra senaste läromedel då de bäst kan ses representera livsåskådningarnas 

rådande plats inom läromedlen för religionskunskap. 

Läromedlen jag har valt att analysera är Lika och unika. Om mening, värde och tro av Olof Franck, 

Religion 1 av Sten Elm och Birgitta Thulin samt En mosaik. Religionskunskap 1 av Olov Jansson 

och Linda Karlsson. Av dessa är Francks bok den enda som är nyskriven, medan övriga har 

uppdaterats i enlighet med nya styrdokument.

2.1 Analys av läromedel 
I min analys av läromedlen utgår jag från studiens två frågeställningar.

- Hur beskrivs ’livsåskådning’ och ‘religion’ i läromedlen? Hur skiljer sig beskrivningarna åt?

- På vilket sätt framställs livsåskådningar i läromedlen? Står de för sig själva eller som del i en 

större diskussion kring livsåskådningsfrågor?

Analysen tar upp varje läromedel för sig, där varje läromedel först beskrivs visavi dess disposition 

för att sedan gå vidare och analyseras till dess för studien relevanta innehåll. 

2.2 Lika och unika. Om mening, värde och tro

Lika och unika. Om mening, värde och tro är ett läromedel för religionskunskap 1 och 2 skrivet av 

Olof Franck, som är lektor i religionskunskap och docent i religionsfilosofi. Franck har bl.a. skrivit 

boken Domens eller hjärtats etik? Moral och människosyn i skolans värld om skolans 

värdegrundsarbete och etikundervisning, där han liksom i Lika och unika betonar vikten av 

meningsfulla sammanhang i livet. Han var också med i expertgruppen för ämnesplanen i 

religionskunskap. Med Lika och unika vill Franck lyfta fram hur, ”det viktiga med att studera 
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religionskunskapens frågor inte är att komma fram till ett  givet svar på dem, utan att lära sig hur det 

är möjligt att tänka och argumentera om dem.”42 Syftet med att lära sig detta menar han är att, ”visa 

respekt för andras övertygelser” men också att, ”man får inspiration till egna ställningstaganden.”43 

Francks bok är det enda läromedel i denna studie som är skrivet utifrån den nya ämnesplanen i 

religionskunskap.

Boken består av tre delar som på olika sätt  försöker fånga hur man kan tänka och argumentera kring 

religionskunskapens frågor. Den första delen - Mening - är uppdelad i fyra kapitel. Det första 

kapitlet - ’Att fånga en mening’ - förklaras syfta till att ge förståelse för begrepp som mening, 

valfrihet, ansvar, behov, sammanhang, lust  och kärlek och hur olika tolkningar av dessa begrepp 

relaterar till ett samhälle präglat av mångfald.44  Franck poängterar också hur eleven ska, ”kunna 

diskutera olika perspektiv på mening i relation till olika livsstilar och livsåskådningar.” Det andra 

kapitlet - ‘Mening utan religion’ - tar upp religionskritik från filosofisk, psykologiskt, etiska och 

vetenskapliga perspektiv. Franck påpekar inledningsvis hur, ”Många av de kritiker som har 

argumenterat mot den religiösa trons rimlighet, har gjort det på filosofiska grunder. Därför är också 

flera av de tänkare som nämns i det här kapitlet just filosofer.”45 Kapitlet utgörs huvudsakligen av 

invändningar mot religion, men erbjuder ibland konstruktiva livsåskådningsmässiga alternativ. Det 

tredje kapitlet  - ‘Tro, värde och etik’ - tar fasta på hur tro inte är en nödvändig komponent för etik, 

där ‘tro’ för Franck inkluderar även ”icke religiösa [sic] trosuppfattningar”. Målet är bl.a. att, ”se 

hur etiska ställningstaganden kan relateras till religioner och livsåskådningar och hur de påverkar 

varandra.”46 Det fjärde kapitlet - ‘Att  behandla människor väl’ - fortsätter diskussionen från kapitel 

tre men skiftar fokus från individen till mellanmänskliga relationer på samhällelig nivå. 

Kännetecknande för detta kapitel är att religiösa beaktanden lyser med sin frånvaro till förmån för 

fördjupad diskussion kring bl.a. människovärde och demokrati.

Andra delen - Värde - inleds med kapitlet ‘Moral och natur’, och behandlar, ”frågor om hur moral 

och natur kan tänkas vara relaterade till varandra, utifrån både religiösa och icke-religiösa 
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perspektiv.”47  Andra kapitlet - ‘Lika och unika’ - handlar om mellanmänskliga relationer på 

gruppnivå, hur man finner samhörighet såväl inom som utanför religiösa kontexter. Det tredje 

kapitlet - ‘Livets gränser’ - diskuterar liv och död ur ett etiskt perspektiv, hur ”frågor om liv och död 

kan tolkas i och utanför religionernas värld.”48  Abort, dödshjälp, självmord och dödsstraff är 

nyckelord. Sista kapitlet - ‘Den globala människan’ - handlar om vårt  gemensamma ansvar för 

planeten, och även här lyser religiösa perspektiv med sin frånvaro.

Den tredje delen -Tro - inleds med ett kapitel som diskuterar vad det  är att studera religioner, varpå 

följer fem kapitel rubricerade efter världsreligionerna (judendom, kristendom, islam, hinduism och 

buddhism), och avslutas med ett kapitel om nyreligiösa rörelser. 

Genomgående i boken har Franck placerat uppgifter som berör olika delavsnitt inom varje kapitel. 

Uppgifter är av en diskuterande karaktär som uppmanar läsaren att själv söka information och 

fundera över olika frågor som berör ämnet. 

Analys

Francks läromedel har ingen tydlig rubrik under vilken livsåskådning som begrepp diskuteras, och 

räknar heller inte upp olika livsåskådningar såsom fristående vissa allmänna livsåskådningsfrågor 

där de kommer på tal. Exempelvis omnämner Franck existentialismen och Jean-Paul Sartre 

kortfattat under rubriken ‘Ansvaret att  göra något av sitt liv’ under det första kapitlet ‘Att fånga en 

mening’, men går inte djupare in på existentialismen såsom livsåskådning.49  På liknande sätt 

omnämner Franck föreningen Humanisterna och humanismen under rubriken ‘Etiska invändningar 

mot religiös tro’, och alltså inte som en egen livsåskådning.50  Exemplen visar att icke-religiösa 

livsåskådningar (vad Franck i förordet benämner som ”icke-religiösa traditioner”) är fragmentariskt 

spridda över dem avsnitt som berör livsåskådningsfrågor, och inordnas inte under någon egen 

rubrik. Det kan också förklara varför Franck inte närmare beskriver vad en livsåskådning är, och 

undviker benämna existentialism och humanism som just livsåskådningar. 
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En av de mer utförliga livsåskådningarna som Franck redogör för (återigen utan att  benämna den 

som sådan) är Nietzsches omdiskuterade nihilism, vilken tillägnas tre sidor. Diskussionen om 

Nietzsche inleder kapitlet ‘Mening utan religion’, där han får stå som representant för 

föreställningen att det  inte finns några objektiva värden eller meningar som vi bör leva våra liv efter 

(vilket skulle vara den religiösa uppfattningen), utan att det ligger på var och en att leva utifrån ens 

subjektiva tolkningar av tillvaron.51 Franck tar upp  såväl Nietzsches tankar om viljan (till makt), 

övermänniskan och slavmoralen i relation till religionens anspråk på att förmedla en objektiv grund 

för tillvaron. Därmed blir den relativt utförliga beskrivningen av Nietzsches livsåskådning i 

slutändan en reaktion på religionen som fenomen, som hos Franck förblir den måttstock gentemot 

vilken alla livsåskådningsfrågor som religionskunskapen diskuterar mäts.52 Med andra ord förefaller 

Nietzsche enbart vara intressant för Franck i den mån han tar ställning mot religionen, och inte som 

självständig livsåskådningsproponent. 

Det är också i detta kapitel - ‘Mening utan religion’ - som Franck ägnar mest tid åt att diskutera 

olika föreställningar om vad en religion är för något, dvs. olika definitioner av begreppet. Det rör 

sig då huvudsakligen om kritiska blickar mot fenomenet religion, exempelvis hur religion uppstår ur 

behovet av etisk vägledning och att  befinna sig i ett meningsfullt sammanhang.53  I den mån 

livsåskådningar presenteras som alternativ till religionen är detta i egenskap av den kritik man från 

olika håll riktat mot religiösa övertygelser och deras konsekvenser. Livsåskådningarna förefaller 

alltså skilja sig från religionerna genom att  de tar ställning mot religionen, gentemot vilken de 

förblir avhängiga.

I förordet skriver Franck rörande syftet med ämnet religionskunskap att, ”I en samhällsgemenskap 

som den svenska, där många olika religiösa och icke-religiösa traditioner lever sida vid sida, är det 

viktigt att vi lär oss lyssna till varandra, och försöker förstå hur andra tänker och resonerar.”54 

Denna uppmaning till mellanmänsklig förståelse upprepas innan bokens tredje och sista del om 

världsreligionerna introduceras, där Franck rörande livsåskådningsfrågor förklarar hur, ”Att 
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diskutera dessa frågor är viktigt när du ska förstå andra människors etiska och existentiella 

föreställningar.”55 Världsreligionerna förklaras, ”rymma uppfattningar och ståndpunkter i etiska och 

existentiella frågor”, vilket anges som ett skäl till att studera dem (då läsaren vid det  här laget ska ha 

stiftat bekantskap med livsåskådningsfrågorna). Avsaknaden av tydliga livsåskådningsmässiga 

helhetsalternativ till världsreligionerna riskerar genom denna formulering ge sken av att exempelvis 

existentialism och humanism (som omnämnts i korthet) huvudsakligen fungerar som kritiska inlägg 

i en debatt där religionerna utgör dem fasta punkter man som aktör har att förhålla sig till. 

Livsåskådningarna presenteras aldrig som positiva alternativ till religionerna, ty  deras roll i 

religionsdebatten är den av att fortsätta ett  samtal kring livsåskådningsfrågor som religionerna har 

ambitioner på att besvara (eller åtminstone tygla). 

Det går som en röd tråd genom läromedlet  att, ”varje människa har rätt att forma sitt liv”, något  som 

kan förefalla uppmuntra till utvecklandet av en egen livsåskådning, i enlighet med vad som 

diskuterades rörande livsåskådningsforskningen.56  För Franck handlar detta dock mer om att 

uppmuntra till kontinuerlig reflektion kring dem frågor som religioner och livsåskådningar 

underhåller sig med, varför han med sitt läromedel visar prov på den typ av livsfrågepedagogik som 

framträder som alternativ till dem rigida, kategoriska livsåskådningarna genom att lämna det öppet 

huruvida frågorna går att besvara. I förordet konstaterar Franck hur, ”De frågor som hör hemma i 

religionskunskapen är helt enkelt inte möjliga att besvara på något säkert och otvivelaktigt sätt.”57 

Det är slående hur Franck väljer att  introducera religionskunskap som ett ämne bestående av frågor 

på vilka det har getts många olika svar, varav inget med säkerhet kan sägas vara ‘det rätta’. I detta 

särskiljer sig hans bok från mängden av läromedel i religionskunskap, vilka ofta följer en mer 

traditionell behandling av ämnet  där religioner, livsåskådning och etik (de tre storheterna i 

religionskunskapen) ofta presenteras under egna, mer eller mindre avgränsade kapitel. Francks 

innovativa angreppssätt att väva samman ämnet genom en diskussion av livsåskådningsfrågor får 

konsekvenser för bokens disposition, i synnerhet rörande just livsåskådningarna, som aldrig dyker 

upp isolerade från en fråga satt under diskussion. Stoicism och hedonism - två antika 

livsåskådningar - dyker exempelvis upp såsom alternativa sätt att förhålla meningsfullt sig till en 

värld bestående av såväl ljusa som mörkare sidor, där stoicismen förklaras erbjuda en rofylld 
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resignation inför livets växlingar medan hedonismen förordar en inriktning mot det lustfyllda i alla 

livets skeden.58 Som läsare får man intrycket att dessa livsåskådningar inskränker sig som svar på 

vissa allmänna frågor om hur man kan leva ett liv med både bra och dåliga sidor. Att 

livsåskådningarna skulle ha något  att säga i andra sammanhang (ex. världens skapelse och mål) 

förblir läsaren ovetande om. I denna framställning av två av antikens mest inflytelserika 

livsåskådningarna (varav åtminstone den ena, stoicismen, fört en livskraftig dialog med den tidiga 

kristendomen) gör Franck ett stoffurval som måste ses i ljuset  av hans övergripande syn på 

religionsämnet såsom föregripandes en dialog och reflektion kring vissa frågor, hellre än en 

presentation av vissa ‘fakta’. Å andra sidan kan man fortfarande fråga sig varför denna 

sammanflätade syn på ämnet inskränker sig till behandlingen av livsåskådningarna, alltmedan 

religionerna presenteras som sinsemellan avgränsade storheter.

2.3 Religion 1

Religion 1 är ett läromedel för religionskunskap 1 skriven av Birgitta Thulin och Sten Elm, som 

tillsammans även skrivit läromedel i ämnet historia. Författarna förhåller sig uttryckligen till 

kursplanen för Religionskunskap 1, och menar sig med läromedlet ha, ”lagt stor vikt vid att 

engagera eleverna till argumentation och egna ställningstaganden i religiösa och etiska frågor i ett 

brett  perspektiv.”59  Boken har utkommit i sin tredje upplaga, vilken skiljer sig från tidigare upplagor 

(båda titulerade Religion A) i såväl disposition som innehåll. Ett kapitel om naturreligioner har 

tagits bort, medan ett kapitel som tidigare hette ‘Nyandliga rörelser’ nu heter ‘Livsåskådningar’, 

medan kapitlet ‘Världsföreställningar - livsåskådningar utan Gud’ nu heter ‘Religion och 

vetenskap’, utan att några innehållsliga skillnader gjorts. 

Boken består av elva kapitel. De första sex kapitlet behandlar världsreligionerna, med ett kapitel 

dedicerat åt dem Abrahamitiska religionernas (judendom, kristendom och islam) gemensamma 

ursprung, vad som har kallats Abrahams barnpedagogik60, och konflikter religionerna emellan. 
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Kapitlen har liknande disposition där återkommande rubriker är ’heliga skrifter’, ’[religionen] i 

nutiden’ samt ’[religionens] liv’. 

Det sjunde kapitlet heter ‘Livsåskådningar’ och diskuterar förekomsten av nya religiösa rörelser, 

utan att fördjupa sig i någon av dem. Författarna tar fasta på relationen nyandlighet och 

privatreligiositet, och avslutas med att fråga sig, ”varför dras vi till nya livsåskådningar?”, varpå det 

ges förslag på olika svar att diskutera.61 

Det åttonde kapitlet heter ‘Människosyn och gudsuppfattningar’, och här diskuteras behovet av 

livsåskådningar utifrån förekomsten av livsåskådningsfrågor. Författarna konstaterar att  religionerna 

gav svar på dessa frågor, men att också andra svarsalternativ finns att tillgå i olika sekulära 

livsåskådningar.62  Det nionde kapitlet heter ‘Religion och vetenskap’, och spinner vidare på det 

tidigare kapitlet genom att presentera en rad alternativ till religionerna som svar på 

livsåskådningsfrågor. De som tas upp  är grekisk filosofi, upplysningstänkande, darwinism, 

marxism/socialism, humanism, existentialism, naturalism och ekosofi.63

Den tionde kapitlet introducerar etiken utifrån olika teorier, för att i det elfte kapitlet gå vidare och 

presentera läsaren inför olika etiska problem såsom abort, dödshjälp, genteknik etc. 

Uppgifter är spridda över kapitlen och uppmanar läsaren att själv reflektera över 

religionskunskapens frågor. Varje kapitel avslutas dessutom med en rad ‘minns-du’ frågor, där 

svaren står att finna i det berörda kapitlet.

Analys

Thulin och Elm har ett kapitel titulerat  ‘Livsåskådningar’, men detta kapitel gör ingen ansats till att 

analysera eller definiera begreppet. Istället utgår man ifrån att läsaren är införstådd i vad en 

livsåskådning är för något, och går vidare med att förklara hur det genom historien funnits perioder 

av ökad synkretism där fragment från olika livsåskådningar smälts samman till någonting nytt. 

”Från 1800-talets mitt, men framför allt under de senaste femtio åren då internationalisering och 

20

61 Elm & Thulin, 110

62 Ibid. 114ff.

63 Ibid. 123ff.



kulturellt  utbyte påverkat oss, har en nyandlighet med nya livsåskådningar vuxit fram.”64 I syfte att 

förklara denna uppkomst av nya livsåskådningar går författarna vidare och analyser begrepp  som 

‘religiös identitet’ och ‘religiös kultur’, och exemplifierar mest ingående hur dessa kommer till 

uttryck inom New Age. För att förstå uppkomsten av nya religiösa rörelser som New Age definieras 

’religion’ huvudsakligen funktionellt, dvs. sociologiskt i hur den tar sig uttryck i en individs liv, 

genom att författarna tar fasta på hur religionen erbjuder grupptillhörighet, trygghet och 

sammanhang.65  Kapitlet  ‘Livsåskådningar’ har föga att göra med livsåskådningar som enskild 

storhet, parallell med eller inkluderande religioner, (vilket exempelvis forskningen beskriver dem 

som) och gör heller ingen ansats till att utveckla en egen definition av livsåskådning. 

Det är först i kapitlet ‘Människosyn och gudsuppfattningar’ som livsåskådningsbegreppet får en 

mer utförlig behandling. Begreppet ‘människosyn’ har också vid olika tillfällen i forskningen 

föreslagits som alternativ till ’livsåskådning’, vilket  är relevant för Thulins och Elms behandling av 

begreppet.66 Kapitlet inleds av författarna med att  konstatera hur, ”Våra tankar är ofta existentiella, 

det vill säga hur har vi skapats, varför finns vi, vad händer efter döden? Vi frågar oss varför det 

finns orättvisor, vad som är rätt eller fel, gott eller ont - och - vad händer i framtiden?”67  Dessa 

frågor, och behovet av att finna gemensamma svar, menar författarna motiverade utvecklingen av 

livsåskådningar. ”Det är våra livsåskådningar med sin etik som ger oss den världsbild och den 

människosyn vi har.”68 Livsåskådningarna relateras här direkt till livsåskådningsfrågorna på sådant 

sätt att en livsåskådning blir betydelsefull bara i den mån den förmår besvara vissa specifika 

livsåskådningsfrågor. 

Av intresse är att författarna här definierar religion som en livsåskådning, nämligen en 

livsåskådning som förutsätter gudars inverkan i världen för att besvara livsåskådningsfrågorna. Man 

lyfter fram hur religionen fungerat som en enande kraft i historiens samhällsbyggnader, men att den 

framförallt  på senare tid utmanats av sekulära alternativ. Dessa alternativ beskrivs inte mer utförligt 
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i detta kapitel, utan återkommer i kapitlet ‘Religion och vetenskap’. Värt att nämna är hur religion 

inte beskrivs mer utförligt än livsåskådning. 

Kapitlet ‘Religion och vetenskap’ (som i tidigare upplagor hette ’Livsåskådningar utan Gud’) är det 

kapitel som tydligast tar upp livsåskådningarna, och gör det återigen i relation till 

livsåskådningsfrågorna. I linje med föregående kapitel - ‘Människosyn och gudsuppfattningar’ - 

förklarar författarna hur, ”en livsåskådning ska hjälpa människan att besvara de existensiella [sic] 

frågorna - Varför finns vi till? Vad är vår uppgift? Varför finns orättvisor? Vad händer efter döden? 

Vad är rätt och fel? Vad är ont och gott?”69  Liksom religionerna förlitar sig på tron på något 

gudomligt, förlitar sig de icke-religiösa livsåskådningarna på förnuftet. ”De livsåskådningar som 

vuxit fram, ger precis som världsreligionerna en uppfattning om etik och moral, vad som är rätt och 

gott.”70  Livsåskådningarna presenteras som tydliga alternativ till religionerna i att de besvarar 

samma frågor. Det poängteras också hur livsåskådningarna i termer av ateism, ”säkerligen [har] 

funnits i alla tider.” Därmed fastslår författarna att livsåskådningar inte är något nytt fenomen, och 

de går vidare och spårar icke-religiösa svarsalternativ på livsåskådningsfrågorna tillbaka till Platon. 

En livsåskådning skiljer sig från en religion enligt Thulin och Elm i och med dess relativa ateism. 

Där religionen förhåller sig till en gudomlig värld vars inverkan på vår värld fungerar för att besvara 

livsåskådningsfrågorna, låter författarna icke-religiösa livsåskådningar framförallt  förhålla sig till 

förnuftet som gudssubstitut. 

2.4 Religionskunskap 1. En mosaik

Religionskunskap 1. En mosaik är ett  läromedel för religionskunskap 1, skriven av Olov Jansson 

och Linda Karlsson. Jansson är gymnasielärare i religionskunskap och historia, och Karlsson är 

journalist. Boken har faktagranskats av religionshistorikern Christer Hedin. Med En mosaik vill 

författarna, ”skapa en lättillgänglig och modern lärobok som utgår från hur det är att leva och tro i 

Sverige och i världen idag.”71  Syftet är också att, ”ge eleverna verktyg för att kunna delta i 
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dagsaktuella samtal kring mångkultur, livsfrågor och etik.”72  Boken har utkommit i nytryck där den 

är anpassad efter den nya ämnesplanen (originalupplagan heter Religionskunskap A. En mosaik), där 

den enda påtagliga förändringen (utöver layouten) förefaller vara att författarna inkluderat ett 

delavsnitt om religion och vetenskap, i enlighet med ämnesplanens direktiv.

Boken består av tre delar. Den första delen - Kultur och religion - är tänkt att  diskutera, ”hur 

religion och kultur hänger ihop  och samtidigt är föränderliga,” vilket görs genom att i tre kapitel 

diskutera begreppen kultur, religion och vetenskap. Det första kapitlet i första delen förklarar hur 

kultur utgörs av föreställningar, normer och beteenden som formar vår bild av verkligheten, och hur 

detta påverkas av kulturell mångfald. Det andra kapitlet i första delen diskuterar religionsbegreppet 

genom att kontrastera det med livsåskådningsbegreppet. Det tredje kapitlet i första delen diskuterar 

hur kultur och religion påverkar varandra, i relation till sekularisering och kulturell mångfald. 

Den andra delen - Religioner och livsåskådningar - innehåller sju kapitel, varav fem behandlar 

världsreligionerna, ett  nya religiösa rörelser och det sista tar upp vad författarna kallar ”sekulära 

livsåskådningar”, bland vilka räknas humanism, ekosofi, feminism och marxism. Kapitlen om 

världsreligionerna (judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism) följer en gemensam 

struktur av att  diskutera respektive religions grundtankar, heliga texter, inriktningar, vardag, 

högtider och livsskeden.

Den tredje delen - Att vara människa - diskuterar fyra s.k. livsfrågor eller existentiella frågor (”vad 

är ett gott liv, vem är jag, vad är kärlek och vad innebär döden?”) i fyra kapitel.73 Frågorna är tänkta 

att  stimulera eleverna till att  fatta egna ställningstaganden på basis av den fakta och de problem som 

diskuteras. 

Varje delkapitel avslutas med en rad ”diskussionsfrågor” som uppmanar läsaren att reflektera över 

vad hon har läst, där svaren inte står att finna i boken.

Analys
Livsåskådningsbegreppet definieras uttryckligt av Jansson och Karlsson i kapitel 2, ‘Religion’, 

under rubriken ‘Vad är en livsåskådning?’:
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En livsåskådnings innehåller föreställningar om världen och livet, det  vill säga hur 
vi ser på andra människor, det gudomliga, samhället, naturen och på vad som är rätt 
och fel. [...] En livsåskådning kan vara religiös eller icke-religiös, äldre eller nyare, 
noga beskriven och avgränsad eller mera vid och öppen. [...] Oavsett om en 
människa har en uttalad livsåskådning eller inte, påverkar den hennes 
föreställningar, normer och beteende.74

Författarna förklarar hur livsåskådningar alltid har en viss människosyn, där människans natur och 

värde är särskilt  viktigt för hur en viss livsåskådning ser på världen. Man räknar upp tre olika 

människosyner som inte utesluter varandra: människan är ensam i sitt slag, människan är en del av 

en större helhet, och människan är en biologisk varelse.75 Människosynen menar man kommer till 

uttryck bl.a. i lagtexter och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

Det att författarna väljer nämna hur en livsåskådning kan vara, ”religiös eller icke-religiös” får 

konsekvenser för hur boken några sidor senare - under rubriken ‘Vad är en religion?’ - konstaterar 

att, ”Alla religioner innehåller en livsåskådning, men alla livsåskådningar brukar däremot inte 

räknas som religioner.”76  Man går därefter vidare och söker definiera religion i termer av dess 

relation till ”det gudomliga” alternativt ”transcendent, utomvärldslig verklighet”, och hur denna 

heliga relation kommer till såväl teoretisk som praktiskt uttryck i gudsuppfattningar, myter och 

ritualer.77  Definitionen av livsåskådning fyller sin funktion i kapitlet genom att möjliggöra 

definitionen av en religion, vars detaljer det  spenderas fler sidor på att utröna. Samtidigt är denna 

relativa textmängd inte representativ för kapitlets avslutande diskussionfrågor, där knappt hälften 

berör livsåskådning. 

Kapitel 10 - ’Sekulära livsåskådningar’ - tar upp livsåskådningar enligt vilka, ”tron på gudomliga 

krafter [är] oviktig eller till och med förkastlig.”78  Författarna hänvisar till en rad 

livsåskådningsfrågor - kärleken till livet och omsorgen om världen - för att visa hur dessa kan 
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”försvaras” även utan religiösa alternativ. Livsfrågepedagogiken får relativt lite utrymme i 

läromedlet, men utgör alltså i en viss form ingressen till kapitlet om icke-religiösa livsåskådningar.

De livsåskådningar som tas upp  är framförallt humanism och ekosofi, men även feminism och 

marxism. Den förra förklaras, ”utgå från människans absoluta värde och rätt till 

självförverkligande” och spåras till antika tankar från såväl Platon som stoiker som förespråkare för 

mänskliga rättigheter. Därmed antyds att det inte rör sig om någon ny företeelse utan att sekulära 

livsåskådningar funnits parallellt  med religioner i alla tider. Författarna nämner också hur 

humanismen fick ett uppsving under 1700-talet, utan att nämna något om skälen till vad man som 

läsare förstår är dess närmare tvåtusenåriga svacka. Att det är en sekulär livsåskådning innebär inte 

att  det inte finns kristna och muslimska humanister, förklaras det, men väl att humanismen i dess 

sekulära form inte är beroende av religiös grundläggning. Istället lyfts förnuftet och det 

vetenskapliga tänkandet fram som skäl för att hävda människans särart  och rättigheter. Författarna 

går alltså tillbaka till människosynen som det kännetecknande för livsåskådningar, i kontrast till 

religionens intresse av att  främja relationen till det gudomliga. I samma linje lyfts det fram hur 

förbundet Humanisterna söker utgöra ett alternativ till religionerna för att besvara människors 

livsfrågor och tillfredsställa vårt behov av ceremonier. 

Ekosofi får representera sekulära livsåskådningar som modernt fenomen, där dess ursprung spåras 

först till 1960-talet och den ekologiska rörelsen. Grundtankarna om hur vi genom vår delaktighet i 

naturen, ”ingår i något större än det egna jaget” men att vi genom vårt förnuft också har, ”ett särskilt 

ansvar för naturen” relateras genomgående till olika religiösa föreställningar. Här presenteras också 

en förgrundsgestalt - Arne Naess - som den vilken utvecklat tankarna. Tillskillnad från religionerna 

betonas hur ekosofin har ett uttryckligt samhällspatos, dvs. att målet är att förändra samhället och 

inte att nära en gudsrelation. 

3.1 Sammanfattning och diskussion
Analysen av läromedlen har visat att livsåskådningar ges inte bara ett begränsat men också en 

annorlunda behandling än religioner, trots att i den mån begreppen ‘religion’ respektive 

‘livsåskådning’ definieras av läromedlen de förefaller ganska lika. Både Religion 1 och En mosaik 

ger tydliga definitioner av begreppet ‘livsåskådning’, och det relateras antingen till begreppet 

‘religion’ som ett alternativt svar på livsåskådningsfrågor (Religion 1) eller som en mer 

övergripande beteckning varav ‘religion’ är en delmängd (En mosaik). Lika och unika definierar 
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inte begreppet ‘livsåskådning’ utan tycks förutsätta en förståelse av det, alltmedan begreppet 

‘religion’ ges en utförlig, kritisk granskning. En mosaik särskiljer sig som det läromedel vilket 

förklarar ‘livsåskådning’ utan att kontrastera det med ‘religion’. ‘Religion’ blir istället något som 

fördjupar en livsåskådning i riktning mot rituella övningar och en transcendent verklighet. 

Det sätt  på vilket livsåskådningar förmedlas är i samtliga läromedel distinkt från det sätt på vilket 

religioner förmedlas. Samtliga undersökta läromedel tillägnar världsreligionerna egna, sinsemellan 

isolerade kapitel, medan inget undersökt läromedel förärar livsåskådningarna denna behandling. 

Lika och unika sticker ut som det läromedel vilket inte alls tar upp  livsåskådningar som egna 

storheter, utan de får figurera i den mån de säger något intressant om den övergripande diskussionen 

kring livsåskådningsfrågorna. Religion 1 och En mosaik tillägnar båda ett eget kapitel åt olika 

livsåskådningar, där det utrymme som tillägnas dem är avsevärt mycket mindre än det som tillägnas 

världsreligionerna. Innehållsligt  beskrivs livsåskådningarna i dessa läromedel uteslutande som 

teoretiska konstruktioner vilka inte på något tydligt sätt förefaller påverka en människas liv.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Lika och unika särskiljer sig från Religion 1 och En 

mosaik ifråga om dess behandling av livsåskådningar, men att  inget av läromedlen tillerkänner 

livsåskådningar samma roll som religionerna, trots att ämnesplanen inte gör någon kvalitativ eller 

kvantitativ distinktion mellan dessa båda fenomen. De olika livsåskådningarna omnämns i den mån 

läsaren redan stött på livsåskådningsfrågor, antingen för sig själva eller i diskussionen av 

världsreligionerna. 

Studiens två frågeställningar har alltså besvarats enligt följande:

- Hur beskrivs ’livsåskådning’ och ‘religion’ i läromedlen? Hur skiljer sig beskrivningarna åt?

’Livsåskådning’ och ‘religion’ beskrivs som två skilda fenomen av samtliga studerade läromedel, 

antingen som isolerade från varandra eller som varianter av varandra relativt reflektionen över 

livsåskådningsfrågor. Beskrivningarna skiljer sig åt på så sätt att livsåskådningar erbjuder ett  mer 

övergripande svar på livsåskådningsfrågor som religionerna fördjupar eller på annat sätt nyanserar, 

ofta genom att föreslå en relation till en gudomlig verklighet. 

- På vilket sätt framställs livsåskådningar i läromedlen? Står de för sig själva eller som del i en 

större diskussion?
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Livsåskådningarna framställs som försök att besvara livsåskådningsfrågor bortom det religiösa 

paradigmet. De står antingen för sig själva eller som del i en större diskussion kring 

livsåskådningsfrågor, och har alltid en koppling till livsåskådningsfrågorna. 

Analysen och dess resultat väcker nya frågor kring livsåskådningens roll i religionskunskapen i 

allmänhet, och den plats som tillägnas den av läromedlen i synnerhet. Det finns ett tydligt intresse 

av att lyfta fram livsåskådningarna som religiösa alternativ till att besvara livsåskådningsfrågor, 

men detta intresse glider snart över i en utläggning av världsreligionerna eller det  sätt på vilket man 

från ett religiöst perspektiv kan besvara frågorna. Livsåskådningarna blir styvmoderligt behandlade, 

som inkräktade de på en domän som tillhör religionen. Även om flera läromedel betonar hur (icke-

religiösa) livsåskådningar har en tradition som sträcker sig lika långt  tillbaka i tiden som 

religionerna, så gör den mycket mindre textmängden att religionen ändå förefaller vara mer 

accepterade eller väsentliga som reflektion kring livsåskådningsfrågorna. Det kan ifrågasättas 

huruvida livsåskådningarna inte bör ges mer utrymme i läromedel för religionskunskap än vad som 

är fallet, för att på så sätt bättre spegla hur livsåskådningsfrågor berör även bortom olika religiösa 

begreppsapparater. En vidare studie skulle förslagsvis kunna bestå i att jämföra det 

livsåskådningsstoff läromedelsförfattarna väljer att beröra med den mängd som finns att tillgå, för 

att  se huruvida man i läromedlen medvetet bortser från livsåskådningarna som hela tankesystem, 

något denna studie gett antydningar om.

Analysen har visat hur Francks läromedel Lika och unika särskiljer sig från övriga läromedel genom 

att utgå från livsåskådningsfrågorna i sin behandling av livsåskådningar. Samtliga läromedel tar upp 

livsåskådningar i relation till livsåskådningsfrågor, men där övriga läromedel låter denna diskussion 

kulminera i en utläggning av olika livsåskådningar bibehåller Franck fokus på reflektion kring 

frågorna. Denna s.k. livsfrågepedagogik har som fördel att  den tillåter en kontinuitet mellan 

livsåskådningar och religioner genom att de presenteras såsom besvarandes samma frågor, och 

inbjuder därmed till utvecklandet av en personlig livsåskådning. Nackdelen, som analysen antyder 

om, är att livsåskådningarna hos Franck tappas på substans. De blir intressanta bara i den mån de 

reflekterar kring vissa frågor som läsaren kan gå vidare med, men kan aldrig bidra med några 

självständiga svar. Även övriga läromedel visar på samma tendens, även om man där har valt att 

presentera livsåskådningarna som isolerade storheter. Det lilla material som presenteras då gör att 

man som läsare får intrycket av att livsåskådningarna inte tänkt igenom frågorna ordentligt och 
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närmast fungerar på hållpunkter mot religiöst uppenbarad övertygelse eller fortsatt ovisshet. Man 

hamnar alltså långt ifrån exempelvis föreningen Humanisternas anspråk på att bidra med ett reellt 

alternativ till religionen. 

Det här arbetet har utgått från premissen att livsåskådningar är ett påtagligt fenomen i samhället, 

och att religionsämnet är tänkt att  spegla detta genom att förbereda eleverna för att handskas med 

olika religioner och livsåskådningar som dessa gör sig hörda i den kulturella debatten. Kanske är det 

så att läromedlen i viss mening speglar debatten, i så måtto att livsåskådningar inte får samma gehör 

som religioner och att eleverna därför inte behöver lära sig lika mycket om livsåskådningar och 

deras reflektioner kring livsåskådningsfrågorna. Vad arbetet  visat är att läromedlen är klara över 

distinktionen ‘livsåskådning’ och ‘religion’ (även om den beskrivs på olika sätt), men att de är desto 

mindre klara över hur man på basis av detta ska förmedla livsåskådningar. 
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