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Abstrakt 

Livsåskådningskunskap? Är det en benämning som kan ersätta den nuvarande beteckningen 

religionskunskap för religionsundervisningen i den gymnasiala skolan i Sverige? Genom 

tiderna har religionsämnet bytt namn ett flertal gånger, och idag pågår en debatt där det lyfts 

fram att religionskunskap bör byta namn igen och denna gång till livsåskådningskunskap. 

Syftet med denna uppsats är att genom en semistrukturerad intervjustudie utröna hur 

religionslärare på gymnasial nivå väljer att definiera och presentera livsåskådningar i 

undervisningen. Vidare söker den att undersöka hur religionslärare förhåller sig till 

styrdokumenten i livsåskådningsundervisningen. Slutligen eftersträvar den att utreda hur 

stort utrymme livsåskådningar ges i undervisningen och analysera om det har något 

samband med lärares sätt att redogöra för livsåskådningar och förhållandet till 

styrdokumenten. Resultatet visar att det existerar en variation inom samtliga 

undersökningsområden, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Alla lärare 

undervisar om livsåskådningar men presenterar och definierar begreppet olika. 

Styrdokumenten är något som alla intervjuade lärare har läst och har som grund i 

utformningen av undervisningen. Resultatet av intervjustudien visar även att 

livsåskådningar, i de flesta fall, får lika stort utrymme som etik medan religion är det som 

får störst utrymme. Undersökningen visar avslutningsvis att det finns ett samband mellan 

presentation, styrdokument och utrymme. Det är ett samband som gäller för de flesta av 

lärarna i studien, men inte för alla. 
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1. INLEDNING 

Skolväsendet har länge varit en angelägenhet för kyrkan men med tiden har detta förändrats. 

Årtiondena före 1883 års normalplan avvecklade man succesivt det gamla 

undervisningssystemet som byggde på hemundervisning, vilket var en skyldighet från 1686 

års kyrkolag. Man kallade detta, från och med 1878 års normalplan, för Biblisk historia & 

katekes. Prästerna hade en skyldighet att utföra husförhör för att kontrollera att alla lärde 

sig det man skulle. Beteckningen på undervisningen utvecklades en aning år 1900 till Biblisk 

historia, bibelläsning & katekes. År 1919 infördes en utbildningsplan i folkskolan och i och 

med detta infördes en ”icke konfessionell” undervisning i Kristendom, vilket var det nya 

namnet på religionsämnet. Att undervisningen skulle vara icke konfessionell innebar under 

denna tid att den inte skulle vara knuten till Svenska kyrkans ordning med Luthers lilla 

katekes. Trots detta var kristendomsundervisningen i praktiken fortfarande konfessionell 

med morgonbön varje skoldag (Hartman 2009, 85–89). 

År 1962 infördes grundskolereformen (Lgr 62) och då kom det nya ämnet kallas 

Kristendomskunskap. I denna reform anhöll man om en objektiv undervisning i kristendom 

och religion. Efter denna infördes 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69) och här gick 

man från en stoffcentrerad undervisning mot en mer elevcentrerad undervisning. Ämnet fick 

här en ny beteckning, Religionskunskap, men det medförde inte stora förändringar i 

upplägget av undervisningen. Livsfrågeorienteringen fick allt större betydelse och kom 

senare att bli fullt genomförd i Lgr 80. Livsfrågepedagogiken slog igenom i denna reform, 

inte bara i religionskunskap utan i alla orienteringsämnen. Benämningen på ämnet ändrades 

här till Människans frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap. Elevernas livsfrågor 

blev utgångspunkten för studiet. 1990-talets skolreformer (Lpo 94) medförde en 

kommunalisering av skolväsendet och det skedde även en övergång från regelstyrning till 

målstyrning, vilket gjorde utrymmet för friskolor större medan utrymmet för 

livsfrågepedagogiken minskade (Hartman 2009, 90–99). Slutligen infördes 2011 års 

skolreformer, vilka gäller än idag. Reformerna ändrade inte religionskunskapens position i 

gymnasiet mer än att ämnet bytte beteckning från kärnämne till gymnasiegemensamt ämne. 

Ett kärn- eller gymnasiegemensamt ämne ingår i alla program i den gymnasiala skolan och 

är ett ämne som alla elever läser (Olivestam 2012, 20). 

Idag pågår det en debatt kring religionsundervisningen som grundas på 2011 års 

skolreformer samt även kring benämningen av denna. Lennart Holmblom (2016) som är en 

extern skribent argumenterar i tidningen Dagen, vilken är politiskt obunden på kristen 
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grund, för att naturalismen/ateismen bör behandlas på samma sätt som andra 

livsåskådningar som tas upp i undervisningen. Detta eftersom att tron på ingen gud 

fortfarande uttrycker en tro på samma sätt som kristendomen uttrycker en tro. Holmblom 

menar att varken ordet naturalism eller ateism existerar i styrdokumenten för 

gymnasieskolan i religionskunskap, inte heller i kommentarmaterialen. Han skriver att: 

”Skolan borde ersätta ämnet religionskunskap med ämnet livsåskådningskunskap eftersom 

naturalism/ateism inte avhandlas alls inom religionskunskapen och eftersom religion ofta 

upplevs som något förlegat” (Holmblom 2016). Ens livsåskådning styr ens världsbild samt 

sitt sätt att tänka och det är därför, enligt Holmblom, viktigt att alla livsåskådningar bedrivs 

på samma sätt. Han avslutar med att nämna att kristendomskunskap tidigare ersattes med 

religionskunskap och att religionskunskap nu bör bytas ut till livsåskådningskunskap 

(Holmblom 2016).  Det finns mycket mer läsning rörande denna debatt men jag har valt att 

belysa Holmblom då det var just denna debatt samt bristen på forskningsstudier som 

skapade mitt intresse för livsåskådningar kopplat till den gymnasiala undervisningen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utröna hur religionslärare på gymnasial nivå väljer att 

definiera och presentera livsåskådningar i undervisningen. Vidare är syftet att undersöka 

hur religionslärare förhåller sig till styrdokumenten då det kommer till undervisning om 

livsåskådningar. Slutligen analyseras om religionslärares sätt att redogöra för 

livsåskådningar har något samband med styrdokumenten och livsåskådningars utrymme i 

undervisningen. Tydliggjort blir mina frågeställningar följande: 

- På vilket sätt väljer ett urval av religionslärare i Umeå och angränsade kommuner att 

definiera och presentera livsåskådningar i sin undervisning? Vad beror det på? 

- Hur förhåller sig religionslärare till styrdokumenten då det kommer till undervisning i 

livsåskådningar?  

- Hur stort utrymme får livsåskådningar i undervisningen? Hur motiveras det? 

- Finns det något samband mellan hur religionslärare redogör för livsåskådningar, 

religionslärares förhållande till styrdokumenten och hur mycket utrymme 

livsåskådningar ges i undervisningen?  
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1.2 Disposition 

Dispositionen för uppsatsen ser ut som följer: Första kapitlet behandlar vad som är syftet 

med uppsatsen samt vilka frågeställningar som ska besvaras, vilket redan har behandlats 

ovan. Det redogörs även för urval, metod, teori, genomförande och forskningsetiska 

överväganden. Första kapitlet behandlar dessutom vad styrdokumenten säger samt den 

tidigare forskningen. Det andra kapitlet talar om vad de intervjuade religionslärarna har 

svarat på mina intervjufrågor, vilket sker i en tematiserande ordning efter mina 

frågeställningar. Resultat och analys är sammanvävda i detta avsnitt. I det tredje kapitlet 

diskuteras det som har åskådliggjorts i resultatdelen och här öppnas det även upp för vidare 

forskning kring ämnet. Avslutningsvis, i kapitel fyra, sammanfattas det som framkommit i 

de två tidigare avsnitten. I slutet av uppsatsen kan man finna referenslistan samt bilagor.  

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Urval 

Intervjuförfrågan skickades ut till religionslärare i Umeå, Vännäs, Skellefteå och 

Örnsköldsvik för att få tillträde till lämpligt många intervjupersoner. Detta eftersom det ofta 

inte finns så många religionslärare per skola samt då alla inte vill eller kan ställa upp på en 

intervju. Dessutom avgränsades mitt material i forskningsbakgrunden då det kom till 

definitionen av livsåskådning. Det fanns aningen mer forskning kring 

livsåskådningsdefinitioner i förhållande till utrymmet i min uppsats. Dock används det 

material som har ansetts vara mest relevant i relation till syftet med uppsatsen.  

1.3.2 Metod 

I denna uppsats har metoden kvalitativ intervjustudie använts. Olika intervjuformer har 

olika syften, den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att skapa kunskap till skillnad 

från exempelvis den journalistiska intervjun som har som mål att registrera och rapportera 

angelägna händelser i samhället (Kvale & Brinkmann 2009, 18).  

En kvalitativ intervjustudie är den metod jag anser är bäst lämpad för att erhålla svar på 

mina frågeställningar. I min studie sker undersökningen från religionslärares synvinkel, 

deras levda värld precis som den kvalitativa forskningsintervjun söker göra. Att göra en 

kvalitativ intervjustudie kan ha många olika betydelser och kan utformas på flera sätt. Några 

exempel som faller inom ramen för kvalitativa intervjuer är exempelvis ostrukturerad 

intervju, etnografisk intervju, djupintervju och semistrukturerad intervju (Ahrne & 
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Svensson 2015, 37–38). Jag har använt mig av den senare, semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju är ”...en intervju med målet att erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” (Kvale 

& Brinkmann 2009, 19)  

Vidare söker intervjuaren i en semistrukturerad intervjustudie förstå intervjupersonens egna 

perspektiv i dennes levda vardag och värld. Med semistrukturerad menas att intervjun inte 

är som ett vardagssamtal, inte heller som ett slutet frågeformulär. Intervjun utförs genom en 

intervjuguide vilken utgår från vissa teman med förslag på frågor. Ytterligare brukar man 

skriva ut denna typ av intervju, där den utskrivna texten och inspelningen tillsammans ligger 

till grund för analysen (Kvale & Brinkmann 2009, 43).  

En semistrukturerad intervjustudie är bäst avsedd för att få svar på mina frågeställningar då 

jag kommer erhålla religionslärares beskrivningar av deras upplevda värld kring 

undervisning, styrdokument och livsåskådningar vilka sedan kommer ligga till grund för 

min analys. Dessutom passar intervjuformen min undersökning genom att vara ett 

mellanting av ett vardagssamtal och ett slutet frågeformulär. En intervju utformad som ett 

vardagssamtal kan göra att man får svårt att samla in tillräckligt med relevant material då 

det kan vara svårt att styra den fria intervjun i rätt riktning. En intervju utformad som ett 

slutet frågeformulär är kvantifierad och är anpassad för en kvantitativ analys. Att använda 

sig av en semistrukturerad intervju är i mitt fall det bästa alternativet för att utvinna 

informationsrikt och tillräckligt begränsat material.  

I en semistrukturerad intervju använder man sig av en intervjuguide vilket fungerar som ett 

manus under intervjuerna. I en intervjuguide finns det skrivet vilka ämnen som ska täckas 

och/eller formulerade frågor och följdfrågor som förslag för att skapa en struktur i intervjuns 

förlopp (Kvale & Brinkmann 2009, 146). Intervjuguiden är något som formas utifrån mina 

frågeställningar och är ett viktigt steg innan de faktiska intervjuerna kan äga rum.  

1.3.3 Metoddiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att utröna hur religionslärare på gymnasial nivå väljer 

att presentera och definiera livsåskådningar i undervisningen. Dessutom var syftet att 

undersöka hur religionslärare förhåller sig till styrdokumenten då det kommer till 

undervisningen i livsåskådningar. Slutligen har jag analyserat om religionslärares sätt att 

redogöra för livsåskådningar har något samband med hur stort utrymme livsåskådningar får, 

och religionslärares förhållningssätt till styrdokumenten. Genom att använda mig av den 

kvalitativa metoden semistrukturerad intervjustudie har syftet med uppsatsen kunnat 
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uppnås, och eftersom min resultatdel är disponerad efter samtliga fyra frågeställningar är 

det även enkelt att läsa att jag har besvarat alla dessa i uppsatsen. 

I uppsatsen nämns det att utformningen av intervjufrågorna kan ligga till grund för varför 

de intervjuade lärarna ibland ansåg att en livsåskådning är både de religiösa- och icke-

religiösa livsåskådningarna och ibland endast de icke-religiösa. I första hand tänker jag på 

intervjufrågan där jag undrade hur stor del av religionskunskapen som gick till 

livsåskådningsundervisning, religionsundervisning och etikundervisning, men även fråga 

tio (se bilaga 4) som behandlade förmågor som eleverna skulle ges förutsättningar att 

utveckla. Denna separation mellan livsåskådning och religion var kanske något som 

medvetet eller omedvetet påverkade de intervjuade. Även fast de är separerade i 

styrdokumenten kan man kritisera frågan och ge svaret att religionsundervisning och 

livsåskådningsundervisning är svåra att separera på, vilket två av lärarna faktiskt också 

gjorde.  

De frågor som specifikt behandlade livsåskådningar nämndes före de två separerande 

frågorna som också behandlade livsåskådningar, vilka var fråga tio och elva (se bilaga 4). 

Detta bör enligt mig resultera i att fråga fem till sju, som också talar om livsåskådningar, 

inte bör ha påverkat de intervjuade lärarna i någon speciell riktning. Detta eftersom dessa 

besvarades utifrån lärarnas egen begreppsförståelse av vad en livsåskådning är. Samtidigt 

var det just dessa frågor som visade på den ambivalenta begreppsanvändningen av vad som 

innefattas i en livsåskådning.  

1.3.4 Material, genomförande och forskningsetiska överväganden  

Materialet som min uppsats grundar sig på är intervjusvaren. Som nämnts ovan samlades 

svaren in genom en semistrukturerad intervjustudie. Därefter använde jag mig av den 

transkriberade texten för att nå fram till ett resultat. För att få ett så bra och heltäckande 

material som möjligt i förhållande till mina frågeställningar användes en intervjuguide vid 

utformningen av intervjufrågorna. Ytterligare material som har använts i denna uppsats kan 

kopplas till avsnittet tidigare forskning men också till metod- och teoriavsnittet samt till 

inledningen. 

Tillvägagångssättet för att finna relevant material till forskningsbakgrunden började med att 

söka efter böcker genom sök-funktionen på universitetsbibliotekets hemsida. Sedan för att 

finna relevanta uppsatser användes Divaportalen, som är sammanlänkad med Umeå 

universitet, samt Uppsatser.se. Väsentligt material hittades även genom att läsa andras 

uppsatser kring ämnet samt genom att använda Skolverkets hemsida. För att hitta bra 
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material till metod- och teoridelen använde jag även här sök-funktionen på 

universitetsbiblioteket samt tog även hjälp av min handledare. Till inledningen användes en 

bok som har nyttjats tidigare i utbildningen. Avslutningsvis användes Google för att finna 

artiklar till inledningen.  

Genomförandet av intervjuerna började med att e-postmeddelanden skickades till några 

gymnasieskolor i Västerbotten samt även skola Ångermanland. Detta för att få tillgång till 

så många religionslärares e-postadresser som möjligt för att sedan kunna skicka ut 

intervjuförfrågningar. Därefter skapades en intervjuguide som noggrant utformades på ett 

sådant sätt att all information som krävdes för att kunna besvara mina frågeställningar 

erhölls.  

Innan utförandet av intervjuerna togs det hänsyn till de forskningsetiska principerna vilket 

är viktigt då min studie inkluderar människor. Vetenskapsrådet talar om fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att man ska informera berörda om forskningsuppsatsens 

syfte samt informera att deltagandet är frivilligt och får avbrytas när som helst. 

Samtyckeskravet är ett krav om deltagarnas samtycke till deras medverkan i forskningen. 

Konfidentialitetskravet handlar om att man som deltagare ska kunna vara anonym och att 

personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Avslutningsvis är 

nyttjandekravet ett krav på att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskning som ändamål (Vetenskapsrådet, 7, 9, 12, 14). Dessa etiska principer är något som 

genomsyrar hela uppsatsens utförande och slutgiltiga resultat.  

Efter detta genomfördes en pilotintervju föra att säkerställa att frågorna var hanterbara och 

lätta att förstå. Därefter började jag med intervjuerna. Inspelning av intervjuerna skedde 

efter att intervjupersonerna gett sitt samtycke till det. Stödanteckningar fördes till viss del 

även under intervjuerna för att underlätta transkriberingen. 

När alla intervjuer var genomförda börjades transkriberingen av dem. Det finns olika 

transkriberingstekniker för utskrivandet av intervjuerna. Jag skrev ut intervjuerna själv då 

det finns risker med att låta andra göra det som till exempel att sammanhanget eller dialekten 

inte förstås. Det kan också vara ord som är svåra att höra, då underlättar det om man själv 

som intervjuare skriver ut texten då man har tillgång till stödanteckningar och känner till 

sammanhanget (Ahrne & Svensson 2015, 51). Intervjuerna skrevs inte ut ordagrant med 

pauser och emotionella uttryck då det i denna uppsats inte görs någon språklig analys, 

samtalsanalys eller liknande där utskriftsformen är väldigt betydande för resultatet (Ahrne 
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& Svensson 2015, 197, 202, 203). Min utskrivning är mer formell och skrevs ut med 

huvudinnehållet i fokus, vad personen menade och svarade i stort. Avslutningsvis 

analyserade jag allt insamlat material och svarade på mina frågeställningar samt förde en 

diskussion kopplad till mitt resultat, mitt syfte, mina frågeställningar samt den tidigare 

forskningen.  

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Eftersom denna uppsats baseras på religionslärares svar på mina intervjufrågor har jag 

kommit fram till att läroplansteori är det bästa alternativet som teoretisk utgångspunkt. Detta 

beror främst på att alla religionslärare i min studie utgår från samma läroplan vilket gör att 

alla har samma utgångspunkt till sin undervisning. Man skulle kunna tänka sig att en 

fenomenologisk utgångspunkt skulle vara bättre anpassad då den handlar om människors 

upplevelser av den levda vardagen, men eftersom det i denna uppsats inte handlar om ett 

fenomen i sig där alla har olika utgångspunkt, där upplevelserna kan skilja sig i större 

utsträckning, kände jag att läroplansteori var ett bättre alternativ.  

Läroplansteori handlar om urval av kunskap. Grundläggande inom läroplansteori är frågan 

om vad som räknas som kunskap. Man kan säga att en läroplan handlar om en viss 

uppfattning vilken utgör vad som anses vara viktiga kunskaper vid en viss tidpunkt i ett 

samhälle. Läroplanen strävar efter att belysa viktiga frågor i världen men det blir i 

koncentrat, där den aktuella tidsepoken har stor betydelse på de dominerande ideologier och 

frågeställningar (Wahlström 2016, 12–13). Viktigt inom läroplansteorin är att 

”…synliggöra kontinuerliga förskjutningar och förändringar i de underliggande antaganden 

som olika läroplaner baserar sina urval av kunskaper på” (Wahlström 2016, 13). 

I Sverige omfattar läroplanen policytexter rörande styrdokumentens innehåll och struktur, 

utbildning samt även uppfattningar kring hur undervisningen bör praktiseras. Den svenska 

läroplansteorin har sin bas i ramfaktorteorin vilken utgör en grundläggande modell för att 

förstå olika former av handlingsutrymmen som påverkar resultatet av undervisningen på 

olika sätt i varierande situationer (Wahlström 2016, 14, 27). Vidare har den svenska 

läroplansteorin ”…utvecklats till att analysera skolans relation till samhället, skolans 

konkreta styrning och läroplaner och undervisningsprocesser i klassrummet” (Wahlström 

2016, 34). 
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Inom läroplansteori ingår även principer för val av innehåll i undervisningen, dessa kallas 

läroplanskoder. Med läroplanskod menas de sammanfattande principerna för organisation, 

urval och förmedlingsform i undervisningen som bedrivs i skolan. Göran Linde (2012) tar 

upp några läroplanskoder i boken Det ska ni veta! – En introduktion till läroplansteori. Jag 

kommer nämna de fyra som Linde berättar att Ulf P. Lundgren presenterar eftersom de kan 

ses som de samlade principerna för val av stoff för skolans undervisning. Den första är 

klassisk läroplanskod som ”…syftar till bildning eller daning, att förädla människan i 

riktning mot ett ideal’’ (Linde 2012, 39). Dessa ideal formas av drömmen om en passerad 

storhetstid. Realistisk läroplanskod är den andra koden vilken eftersträvar en vetenskaplig 

förståelse av världen. Den moraliska läroplanskoden eftersträvar att inge en särskild moral 

och lojalitet till invånarna. Den fjärde och sista läroplanskoden är rationell/utilitaristisk 

läroplanskod vilken syftar till att skolan ska förbereda för praktiska uppgifter, vilket har fått 

stort genomslag i moderna samhällen (Linde 2012, 39–41). 

 

1.5 Styrdokumenten 

I detta avsnitt kommer det att redogöras för vad styrdokumenten nämner kring 

religionskunskapsämnet i gymnasieskolan. Därefter, i nästa avsnitt, kommer den tidigare 

forskningen att belysas. 

I skolan ska läraren utgå från styrdokumenten; läroplanerna och ämnesplanerna, i 

utformningen av undervisningen. I dessa beskrivs det centrala innehållet för ämnet samt 

förmågorna som eleverna ska uppnå. Syftet för religionskunskapen i den gymnasiala skolan 

är enligt läroplanen (Skolverket, 2011a) det som beskrivs nedan. Undervisningen i 

religionskunskap ska medföra att eleverna utvecklar, fördjupar samt breddar sina kunskaper 

kring religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt samt olika tolkningar av dessa. 

Kristendomen har här en särställning då denna tradition ligger till grund för det svenska 

samhället. Utgångspunkten i undervisningen ska vara en samhällssyn som formas av 

öppenhet i avseendena livsstilar, livshållningar samt människors olikheter. Eleverna ska 

även ges möjligheten att utveckla beredskapen att förstå mångfald och att leva i ett samhälle 

av mångfald. Diskussioner beträffande förhållandet mellan religion och vetenskap ska ingå 

i undervisningen för att visa på olika uppfattningar och tolkningar som kan existera, till 

exempel kring skapelse och evolution (Skolverket 2011a, 137). I läroplanen (2011a) 

författas även att: 
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Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors 

moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska 

ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och 

trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka 

och leva (Skolverket 2011a, 137). 

Undervisningen ska dessutom ge eleverna tillfälle att analysera och värdera hur religion kan 

förhålla sig till sådant som kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Eleverna 

ska även få möjligheten att analysera begrepp och texter, kritisk granska källor samt att 

diskutera och argumentera (Skolverket 2011a, 137).  

Vidare står det skrivet att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla: 

1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 

perspektiv. 

2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. 

3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt 

förmåga att analysera dessa. 

4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. 

5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra 

religioner och livsåskådningar (Skolverket 2011a, 137). 

Det man kan konstatera efter att ha läst detta är att livsåskådningar och religion nämns i 

princip lika många gånger. I de fem förmågorna ovan nämns religion fyra gånger och 

livsåskådningar tre gånger. Man kan tänka sig att detta bör resultera i att undervisningen i 

religionskunskap i praktiken ska redogöra för livsåskådningar ungefär i samma utsträckning 

som för olika religioner. 

I Skolverkets kommentarmaterial (2011b) till ämnesplanen för religionskunskap beskrivs 

det hur man ska se på begreppen religion och livsåskådning. Det står att: 

Med begreppen religion och religiösa livsåskådningar avses i ämnesplanen 

föreställningar om att det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i 

tillvaron som inte är skapad av människor. Begreppen avser också verklighets- och 

moraluppfattningar samt handlingar som tar sin utgångspunkt i sådana föreställningar 

(Skolverket 2011b, 3). 

När det kommer till andra livsåskådningar avses, enligt Skolverket, världsbilder, moraliska 

system samt meningssystem som inte baseras i föreställningar om en gudomlig moralisk 

ordning och övermänskliga väsen. Andra livsåskådningar ska förstås i stora drag och 

innefattar allt från välkända, vedertagna former av sekulära livsåskådningar, som 
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exempelvis existentialism och humanism, till personliga åskådningar, som för det mesta är 

en förening av element från olika livshållningar och livsåskådningar (Skolverket 2011b, 3). 

Skolverket menar alltså att religion och religiösa livsåskådningar har gemensamma drag 

som inkluderar övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i vardagen som inte är 

skapad av människan. Andra livsåskådningar är däremot enligt skolverket världsbilder, 

meningssystem och moraliska system som inte grundar sig på övermänskliga väsen och en 

gudomlig, moralisk ordning. Utifrån detta kommentarmaterial kan man dra slutsatsen att 

religion kan vara en religiös livsåskådning och att en religiös livsåskådning kan vara en 

religion medan andra livsåskådningar inte har samma koppling till religion eller religiösa 

livsåskådningar. Detta är intressant då man tänka att begreppet livsåskådningar i 

styrdokumenten skulle kunna likställas med religion, vilket teoretiskt gör att man kan 

resonera om att religion bör ges mycket större utrymme än andra livsåskådningar.  

Jag anser att det är relevant att presentera vad styrdokumenten säger då dessa kommer att 

ligga till grund för min jämförelse, diskussion och analys i denna kandidatuppsats. 

Styrdokumenten är även någonting som alla religionslärare har som gemensam 

utgångspunkt och ska ha som underlag för sin undervisning.  

 

1.6 Tidigare forskning 

I detta avsnitt belyses hur den tidigare forskning definierar livsåskådningsbegreppet samt 

vad tidigare forskning, i form av studenters uppsatser, visar kring hur stort utrymme 

livsåskådningar ges i praktiken. I slutet av redogörelserna förs en sammanfattande 

diskussion kring det som presenteras.  

1.6.1 Definition av livsåskådningsbegreppet 

Som nämnt ovan skiljer Skolverket (2011b, 3) på religiösa livsåskådningar och andra 

livsåskådningar. De religiösa livsåskådningarna inrymmer övermänskliga väsen och/eller 

en moralisk ordning i vardagen vilken inte är skapad av människan. Begreppet avser även 

moral- och verklighetsuppfattningar med utgångspunkt i sådana föreställningar. Andra 

livsåskådningar definierar skolverket däremot som världsbilder, meningssystem och 

moraliska system som inte har sin grund i en gudomlig moralisk ordning eller i 

föreställningar om övermänskliga väsen. Andra livsåskådningar innefattar dels kända 

etablerade sekulära livsåskådningar som humanism och existentialism, dels människors 

personliga åskådningar (Skolverket 2011b, 3). 
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Vidare till den tidigare forskningen. Ingemar Hedenius som var filosof och professor i 

praktisk filosofi i Uppsala skrev boken Tro och livsåskådning (1961). I denna bok författar 

han att begreppet livsåskådning i vissa fall har varit liktydigt med tro, samtidigt som de 

olika religionerna har benämnts livsåskådningar. Däremot kan alla livsåskådningar inte 

likställas med religioner. Hedenius definierar livsåskådning på detta vis:  

För att kalla en uppfattning en livsåskådning fodrar jag, att den innehåller ett antal 

trossatser av ytterst generell natur om livet och människan eller historien eller universum, 

varvid det bland dessa trossatser kan, men inte behöver, ingå något antagande av en 

övervärldslig, helig och personlig makt, som vi skulle göra rätt eller klokt i att hänge oss 

åt eller hysa förtroende för. Om livsåskådningen inte är religiös, så måste den åtminstone 

ha betydelse i moralisk avseende – vara en bakgrund till övertygelser om vad som i 

största allmänhet är rätt och orätt (Hedenius 1961, 191–192).  

Hedenius menar också att för att vara anhängare av en livsåskådning måste dessa ytterst 

generella trossatser betraktas som sanningar, på samma sätt som att för att vara kristen måste 

man tro på ett antal specifika kristna trossatser om världen, människan, historien och Gud 

(Hedenius 1961, 192).  

Livsåskådning beskrivs av Erik Hj. Linder som var svensk författare, kritiker och 

litteraturhistoriker i antologin Att välja ståndpunkt – orienterade essäer om livsåskådning, 

religion och etik (1966), som ett begrepp vilket har blivit högtidligt. Han menar dock att om 

man med livsåskådning syftar till en personlig filosofi är den tämligen sällsynt. 

Livsåskådning kan även översättas med livshållning. Linder skrev att det då kan definieras 

som: 

…en attityd att möta livet med, stödd, kanske, av teorier och iakttagelser, ibland en frukt 

av långvarig erfarenhet; ofta försedd med en eller annan upphängningspunkt av 

metafysik eller filosofisk art: en (ibland vag) tro på Gud, en (ofta obestämd) ateistisk 

övertygelse, en tes om mänsklig gemenskap (Linder 1966, 11). 

Thorsten Åberg, filosofimagister, folkhögskollärare och rektor, skrev i sin bok 

Livsåskådningar (1969) att livsåskådningar är ett vanligt begrepp som nästan fått slagordets 

karaktär. Han skriver om religion, livsåskådning och världsåskådning och att de 

överensstämmer med varandra i ett avseende, vilket är tro. Dock förtydligar han att det finns 

livsåskådningar som inte har en religiös förankring också men att religionen alltid rymmer 

en livsåskådning eller delar av en livsåskådning. Världsåskådning innefattar en teoretisk 

världsförklaring medan livsåskådning är en praktisk tolkning av människans andliga 

situation. Världsåskådningen söker få en förståelse av verkligenheten medan livsåskådning 

berör människans relation till denna verklighet. Världsåskådningen är alltså universalistisk 



 

12 

 

och livsåskådningen antropocentrisk. Vidare belyser Åberg att det kan återfinnas två slag 

av ovetenskapliga satser i en livsåskådning vilka är (1) allmänna satser om livet och (2) 

vissa etiska satser (Åberg 1969, 10–12). 

I Bråkenhielms antologi Aktuella livsåskådningar – Del 1 (2006) har Anders Jeffner som är 

teolog och professor i tros- och livsåskådningsvetenskap i Uppsala, skrivit att användningen 

av termen livsåskådning har ökat i Sverige och används ofta för det man i äldre litteratur 

kallar världsåskådning. Jeffner trycker på att det flesta moderna författarna inom området 

är överens om att åskådningar som existentialism och humanism kan benämnas 

livsåskådningar samtidigt som många också menar på att en religiös lära bör benämnas 

livsåskådning. Dock när man sedan granskar olika författares definition av livsåskådningar 

finns det stora olikheter. Vanligt är att man på ett ganska allmänt sätt definierar begreppet, 

vilket kan vara tillräckligt i många sammanhang. Men om man ska forska eller ett skriva en 

omfattande studie kring begreppet behövs en mer noggrann formulering än allmänna 

ordalag (Jeffner 2006, 11). 

Jeffner (2006) menar att åskådningar som normalt kallas livsåskådningar består av tre 

komponenter som utgör det centrala innehållet i livsåskådningarna; (1) teorier om 

människan och världen, (2) ett centralt värderingssystem och (3) en grundhållning. Dessa 

tre komponenter går inte att isolera helt från varandra då de finns många samband mellan 

dem. Det besvärligaste med att forma en definition utifrån dessa komponenter är, enligt 

Jeffner, hur de teoretiska delarna ska begränsas. Kan exempelvis sådant som faller inom 

ramen för vetenskapen inbegripas i teorier om världen om människan? Jeffner svarar ja på 

den frågan, men han menar att i många existerande livsåskådningar som exempelvis 

materialismen spelar vetenskapen en betydande roll. Dock måste man vara försiktig vid 

utformandet av livsåskådningsdefinitionen så den inte blir så bred att alla våra teorier kan 

inkluderas (Jeffner 2006, 12). Jeffners definition av livsåskådningar inkluderar både alla 

religiösa läror samt tankeinriktningar som marxismen och vissa delar av existentialismen. 

Definitionen lyder:  

En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har 

avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar 

ett centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning (Jeffner 2006, 13). 

Sven G. Hartman (2009), professor i pedagogik, har en definition av livsåskådning som 

utgår från Jeffners definition som lyfts fram i GEM rapporten Livet tillfrågas – teoretiska 

förutsättningar för en livsfrågeorienterad religionsundervisning. Hartmans definition av en 

personlig livsåskådning har ett tillägg som handlar om själva tillämpningen, personens 
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handlingsberedskap och handlingar. Den personliga livsåskådningen blir inte bara ett sätt 

att betrakta världen på utan också ett sätt att leva. I denna aspekt skiljer sig Hartman från 

Jeffners definition. Medan Jeffner menar att individens grundhållning till livet är den 

känslomässiga attityden som är sammanlänkad med ens grundläggande värderingar och 

tolkning av verkligheten, menar Hartman att personers handlingsberedskap är det tredje 

elementet i en livsåskådning. Hartman anser även att alla människor på ett eller annat sätt 

har en livsåskådning (Gunnarsson 2009, 47 – 48). 

Mikael Lindfelt (2003), docent i etik och universitetslektor, skriver att det inom forskning 

existerar en stor brist i den begreppsliga konsensusen gällande livsåskådning. 

Definitionerna bland forskare inom området skiljer sig rätt mycket åt även om det finns 

vissa gemensamma drag och betoningar (Lindfelt 2003, 19–20). Lindfelt belyser att Anders 

Jeffner har haft en stor betydelse när det kommer till etableringen av teologisk 

livsåskådningsforskning och utvecklandet av teorier och givande begrepp för denna 

forskning. Många forskare har utgått från Jeffners reflektioner och man kan säga att han har 

”satt agendan för den nordiska livsåskådningsforskningen” (Lindfelt 2003, 21). 

Livsåskådningsförståelsen som Jeffner stipulerat har både modifierats och kompletterats i 

viss mån. Men det centrala i förståelsen har oftast inte reviderats. Lindfelt menar att man 

kan tala om en jeffnersk tradition i förståelsen av livsåskådning. Det har dock riktats kritik 

mot Jeffners definition av livsåskådning (Lindfelt 2003, 22). 

Bråkenhielm lyfter fram kritik från den norska teologen och livsåskådningsforskaren Per 

Magne Aadnanes som i sin tur menar att Jeffners definition är för individualistiskt, samt att 

livsåskådningens kognitiva element blir ställt i skuggan. Vidare lyfter Bråkenhielm fram att 

Tage Kurtén, finländsk teolog och livsåskådningsforskare, kritiserar Jeffners definition i det 

hänseendet att för mycket fokus läggs på livsåskådningen som en övergripande världs- och 

människobild. Istället vill Kurtén belysa den funktionella aspekten med livsåskådningarna 

(Lindfelt 2003, 22).  

Lindfelt fortsätter att belysa kritik som riktats mot Jeffners definition av livsåskådning. Till 

exempel menar Wrede att Jeffners förståelse av livsåskådning saknar det han kallar en ”nu-

aspekt” och att inte tar hänsyn till det han kallar ”de överindividuella åsiktssystemen” 

(Lindfelt 2003, 93) medan Stenmark lägger fram kritiken att han tycker Jeffner överbetonar 

en livsåskådnings systempräglade, teoriorienterade karaktär. Stenmark anser istället att en 

livsåskådning först och främst bör ha en livsreglerande eller praktisk funktion (Lindfelt 

2003, 181). Lindfelt har i sin undersökning lyft fram tio stycken teoretiker och deras 

anslutning till Jeffners ansatser (Lindfelt 2003, 24). Det finns alltså ytterligare kritik mot 
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Jeffners definition av livsåskådning men jag har valt att endast ta upp några av de kritiska 

synpunkterna som läggs fram. Som nämnt ovan så har Jeffners ansatser modifierats och 

kompletterats av många andra samtidigt som man i de flesta fall inte har omvärderat det 

grundläggande i hans förståelse. 

I GEM rapporten Livet tillfrågas – teoretiska förutsättningar för en livsfrågeorienterad 

religionsundervisning (2009) lyfter Gunnar J. Gunnarsson, lektor i religion och 

religionsundervisning inom lärarutbildningen på Islands universitet, fram 

livsåskådningsbegreppet. Han redogör för hur begreppet har definierats och diskuterats de 

senaste fem årtiondena, samt hur begreppet livsåskådning som ett vetenskapligt begrepp har 

förståtts. Han redovisar dels för några professorer och forskare som jag redan nämnt ovan, 

dels för ytterligare ett antal (Gunnarsson 2009, 37–38). Vidare författar han att 

livsåskådningsbegreppet är mångtydigt bland de forskare han har redogjort för, att det finns 

definitioner som betonar det kognitiva perspektivet vilket har funktionen ”…att utrycka en 

människas helhetsbild av vad hon tror är sant och verkligt i tillvaron…” (Gunnarsson 2009, 

75). Samt att det finns definitioner som betonar det funktionella perspektivet, och då blir 

människans handlingsberedskap ett viktigt element samt att livsåskådningen måste ha en 

livsreglerande eller praktisk funktion. Livsåskådningen blir då inte endast sättet man 

betraktar livet på utan också sättet att leva. Gunnarson belyser att oavsett hur definitionen 

av livsåskådningen formuleras så medför den en balans mellan komponenterna som inryms. 

Dessa är det kognitiva- och emotionella komponenterna samt beteendekomponenten 

(Gunnarsson 2009, 75). Livsåskådningsbegreppet är mångtydigt även på annat vis. 

Gunnarson talar om att:  

Det används å ena sidan i bemärkelsen livsåskådning som något kollektivt historiskt, 

som livsåskådningstradition eller en given religiös eller politisk lära. Å andra sidan 

används begreppet för livsåskådning som något individuellt eller subjektivt, i 

bemärkelsen personlig livsåskådning som säger framför allt något om den enskildes sätt 

att förstå tillvaron och förhålla sig till den (Gunnarsson 2009, 75–76). 

Sammanfattningsvis kan man säga att det råder, precis som Gunnarsson (2009) visar, en 

stor kluvenhet definitionsmässigt när det kommer till livsåskådningsbegreppet. Det som är 

tydligt är att livsåskådning är något som inrymmer både religiösa och icke-religiösa 

element. En religion är till exempel en religiös livsåskådning. Något gemensamt med de 

ovan nämnda livsåskådningsdefinitionerna anser jag vara att alla innehåller en 

moraluppfattningskomponent och en verklighetsuppfattningskomponent. Vidare finner jag 

Anders Jeffners definition av livsåskådning som en slags grunddefinition som många andra 
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teoretiker utgår ifrån, och liksom Lindfelt belyser verkar det som det som om det existerar 

en jeffnersk tradition i denna aspekt. Utöver definitionerna i sig så belyser Gunnarsson 

exempelvis att det finns ett kognitivt eller ett funktionellt perspektiv i 

livsåskådningsdefinitionerna som han redogjort för. Jag har valt att belysa denna 

definitionsmässiga variation då jag i min undersökning söker svar på hur religionslärare 

definierar livsåskådning i klassrummet, vilket jag tror kommer variera på samma sätt som 

den tidigare forskningen visar. Skolverket har i kommentarmaterialet till styrdokumenten 

definierat vad som menas med livsåskådning vilket lärarna ska ta hänsyn till när de 

undervisar. Det är därför intressant att i min uppsats undersöka om det finns något samband 

mellan religionslärares förhållningssätt till styrdokumenten och hur de väljer att definiera 

livsåskådning i undervisningen. 

1.6.2 Livsåskådningars utrymme i undervisningen 

Emma Roos har i sitt examensarbete (2011) undersökt vilka delar av religionsämnet som 

lärarna presenterar och fokuserar på i sin undervisning, på gymnasial nivå, och varför det 

förefaller sig som det gör. Hon har också undersökt på vilket sätt de olika delarna 

presenteras samt vilken roll kursplanen har i utformningen av religionskunskapen (Roos 

2011, 4).  

I Roos kvalitativa uppsats framkommer det att de flesta av de intervjuade religionslärarna 

menade att man ska lägga tonvikten på det som står i kursplanen. När Roos ställer frågan 

om de tar upp andra religioner (utöver världsreligionerna) och livsåskådningar, svarar de 

flesta lärarna att de skiftar lite från kurs till kurs men att de tar upp det ibland. Några lärare 

svarade att de aldrig tar upp andra religioner och livsåskådningar och en svarade att hen 

alltid gör det. Nämnvärt är också att de flesta lärarna påpekar att om eleverna har speciella 

önskemål så försöker de få med det i lektionsplaneringen. Några eller alla av 

världsreligionerna är dock någonting som alla lärare behandlade i undervisningen (Roos 

2011, 18–22). Roos författar att: ”Alla utom en av lärarna i min undersökning menar att det 

finns religioner och livsåskådningar som de skulle vilja ta upp men som det inte finns tid 

för” (Roos 2011, 25). 

Hur mycket utrymme livsåskådningar får i undervisningen är lite oklart i Roos uppsats. När 

hon berättar hur många timmar som fördelas ut skriver hon religion en gång och 

religion/livsåskådning två gånger vilket gör det svårt att tyda. Tydligt var dock att det fanns 

lärare som menade på att utrymmet varierar från gång till gång. (Roos 2011, 21).  
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Malin Rönnfjord Vedin har skrivit en kandidatuppsats (2016) som ligger väldigt nära det 

jag har valt att behandla i min uppsats, det som skiljer sig är främst att hon undersöker både 

religion och livsåskådningar medan jag endast fokuserar på livsåskådningar. Samt att medan 

Rönnfjord Vedin undersöker vad som presenteras i undervisningen så undersöker jag hur 

det presenteras. Rönnfjord Vedins syfte med uppsatsen är att undersöka vilka religioner och 

livsåskådningar som presenteras i den gymnasiala religionsundervisningen, både i den 

praktiska hanteringen samt i styrdokumentens skrivningar. Syftet är även att utreda vad 

detta grundar sig i (Rönnfjord Vedin 2016, 7).  

Rönnfjord Vedin (2016) har i sin uppsats kommit fram till att världsreligionerna är 

någonting alla intervjuade lärare tar upp i undervisningen. Den visar även att alla lärare 

presenterar livsåskådningar i undervisningen, dock inte vilka åskådningar som lyfts fram. 

Om man tittar på frågan som behandlar upplägg i tid och utrymme för de olika religionerna 

och livsåskådningarna, visar Rönnfjord Vedins undersökning att alla lärare lägger stor vikt 

vid världsreligionerna och genomgången av dem. Vidare nämner de flesta lärarna att 

livsåskådningar är något som tas upp på ett översiktligt sätt i Religionskunskap 1. En lärare 

har en reflektionsuppgift där livsåskådningar kan inkluderas och en annan ger 

livsåskådningar mer utrymme i Religionskunskap 2. De övriga lärarna i studien besvarade 

inte vilket upplägg eller utrymme som gavs men Rönnfjord Vedin tolkade det, utifrån 

tidigare svar, som att den ena läraren gav utrymme i form av ett individuellt 

fördjupningsarbete, och den andra i form av egna erfarenheter, vilket kunde inkludera 

livsåskådningar (Rönnfjord Vedin 2016, 29, 31–32).  

Sammanfattningsvis kan man, utifrån Roos och Rönnfjord Vedins uppsatser, konstatera att 

bland de flesta lärare ges världsreligionerna den största tonvikten, vilket också resulterar i 

störst utrymme i praktiken. När det kommer till livsåskådningar råder det en variation i hur 

mycket utrymme som ges i praktiken. Det kan skifta från kurs till kurs, från gång till gång 

och bero på vad man som elev väljer att fördjupa sig i under en individuell fördjupning. Det 

finns de lärare som alltid tar upp livsåskådningar och de som aldrig gör det. Det finns även 

de som vill ta upp det men som inte hinner inom ramen för kursen.  

Att belysa tidigare forskning inom detta område känns ytterst viktigt då en av mina 

frågeställningar behandlar, hur stort utrymme livsåskådningar ges i undervisningen. Det jag 

hoppas kunna bidra ytterligare med är en mer omfattande och fylligare bild av hur mycket 

utrymme livsåskådningar ges i praktiken, även i relation till hur lärares definition av 

livsåskådning förefaller sig vara. Det jag vill utreda i min studie är hur livsåskådningar 

definieras och presenteras i den gymnasiala undervisningen, vilket kan ses som en 
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utveckling och komplettering av Rönnfjord Vedins och Roos undersökningar, beträffande 

livsåskådningar. 
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2. RESULTAT 

Resultatdelen är disponerad efter mina fyra frågeställningar. Inledningsvis redogörs det för 

intervjusvaren på frågorna som är utformade efter min första frågeställning (se bilaga 3) och 

sedan fortsätter redogörelsen av de andra två frågeställningarna på samma sätt. Den fjärde 

och sista frågeställningen är en analyserande fråga kopplad till det resultat som redovisas 

på de tre första frågeställningarna. I slutet på sista frågeställningen tas även tillägg, som 

några av de intervjuade lärarna hade, upp. 

Intervjupersonerna benämns med fingerande namn under redogörelsens gång, dels för att 

göra det lättare för läsaren att hänga med i texten och dels på grund av det forskningsetiska 

kravet (konfidentialitetskravet) rörande anonymitet. Detta krav är också anledningen till 

varför jag avrundar lärarnas exakta ålder. Nedan i tabellen kan man läsa alla lärares 

fingerade namn, ungefärliga ålder samt hur länge de har arbetat som religionslärare.  

Fingerat namn: Ålder (avrundat): Antal år som religions-

lärare: 

Kim 50 år 18 år 

Alex 30 år 1 år 

Robin 55 år 22 år 

Charlie 45 år 7 år 

Mika  55 år 27 år 

Sam 30 år 1 år 

Mio 45 år 18 år 

Lo 55 år 12 år 

Hilde 45 år 17 år 

Jamie 50 år 21 år 

 

2.1 På vilket sätt väljer ett urval av religionslärare i Umeå och angränsade 

kommuner att definiera och presentera livsåskådningar i sin undervisning? 

Vad beror det på? 

Inledningsvis presenteras hur varje religionslärare i min undersökning definierar 

livsåskådningsbegreppet. Därefter redogörs det för hur de väljer att presentera 

livsåskådningar i undervisningen samt till sist vad det beror på.  
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2.1.1 Definition av livsåskådningsbegreppet 

Kim definierar livsåskådning som ett sökande, sökandet efter meningen med livet. Hen 

menar att när man pratar om livsåskådning, vare det sig handlar om ett färdigt innehåll eller 

sökandet efter ett innehåll, bör det sättas in i sin samtida kontext för att skapa och ge 

dynamik. Samtidigt betonar hen att livsåskådning är den röda tråden i ämnet 

religionskunskap.  

Alex talar om livsåskådning som ett sätt att se på världen. Det kan handla om en mer 

etablerad religions sätt att se på världen men det finns även icke-religiösa sätt att se på 

världen. Hen brukar uttrycka det som att alla har en livsåskådning, även att säga att man 

inte har en, är en form av livsåskådning. 

Livsåskådning är en slags tanke eller ett system om livet och världen, säger Robin. Hen 

menar att det finns komponenter som ingår både i en religion och en livsåskådning. Men 

om man ska skilja på dem så har livsåskådning komponenter som människosyn, gudssyn, 

en tanke om etik men kanske inte kulten, som en religion dessutom har.  

Charlie säger att en livsåskådning är någonting som vi alla har. Oberoende om man tänker 

på det mycket eller lite så har alla en livsåskådning. Hen belyser även att religion bara är en 

form av livsåskådning och att en livsåskådning inte behöver ha en religiös betydelse. 

Alla har en någorlunda strukturerad bild av vad man anser om vissa basala existentiella och 

etiska frågor, berättar Mika. Sedan menar hen att detta kan kopplas till en religion eller till 

en profan ideologi. Människor har mer eller mindre tydliga livsåskådningar och alla är 

naturligtvis inte anhängare av en etablerad sådan, men alla har i någon mån en form av 

livsåskådning.  

Sam definierar livsåskådning som ett sätt att prata om meningen med saker, om saker har 

ett syfte, om saker kan härledas till någonting mer än slumpen. Även om allting kan härledas 

till slumpen så är det också en livsåskådning. Det är någon form av ett konkretiserat 

ställningstagande kring om saker har en mening, en drivkraft. Det har att göra med naturen, 

om det finns någonting ovanför naturen, men sen också människan själv, och detta hänger 

naturligtvis ihop, menar hen. 

Livsåskådning handlar om en människas svar på de existentiella frågorna om varför vi är 

här och vad som är meningen med livet, berättar Mio. Lo däremot, menar att en 

livsåskådning är på det sätt man tittar på livet men att man kan byta livsåskådning under 

resans gång. Hen anser att man ser på livet med olika ögon, på ett lite buddhistiskt vis. Lo 
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berättar att man inte är samma människa som när man är tio år och tittar på världen och när 

man är femtio år. Hen sammanfattar sin definition med att en livsåskådning är hur man ser 

på livet och beroende på hur gammal man är har man olika hjälpmedel.  

Hilde definierar livsåskådning som det samlade systemet av en människobild, en världsbild 

och etiska regler. En personlig uppfattning av vad livet är utifrån erfarenhet och det 

intellektuella lärandet längs vägen. Hen trycker även på att mycket är erfarenhetsbaserat. 

Jamie definierar det som en åskådning alla bär på, den kan vara religiös eller sekulär. Denna 

svarar på ens livsfrågor; vem man är, varför man är här, vad som händer när man dör, vad 

som är lycka, vad som är målet med livet och andra sådana existentiella frågor som alla bär 

på, mer eller mindre definierade. Dock kanske man inte har en livsåskådning direkt utan 

den formas med tiden. 

Som man kan läsa är definitionerna av livsåskådningsbegreppet mångfaldiga. Det finns 

ingen gemensam nämnare för alla definitioner utan bara i somliga. Genom att analysera 

definitionerna kan man urskilja att åtta av definitionerna är mer eller mindre på individnivå 

medan två, Robin och Sams, definitioner är mer på en generell nivå. Dessutom existerar det 

en betoning på framförallt världen eller livet i definitionerna. Det är fyra stycken lärare som 

framhäver livet, en som betonar världen och en som framhäver både livet och världen i sina 

definitioner. Utöver det så är det två stycken lärare som betonar varken eller och en som 

lägger vikten på naturen.  

Vidare finns det sex stycken ytterligare aspekter som någon eller några definitioner har 

gemensamt. Den första av dessa aspekter handlar om existentiella frågor där fem av lärarna 

nämner detta i sin definition av livsåskådningsbegreppet. Den andra aspekten är etiska 

frågor/regler vilket tre av lärarna nämner varav två av dem inte nämner existentiella frågor. 

Den tredje aspekten är att livsåskådning definieras som ett system, vilket påpekas av Robin 

och Hilde. Robin talar om ett system om livet och världen medan Hilde talar om ett samlat 

system av människobild, världsbild och etiska regler. Fjärde aspekten är att man anser att 

alla människor har en form av livsåskådning, religiös som icke-religiös. Även att påstå att 

man inte har en livsåskådning är en form av livsåskådning. Fyra lärare nämner detta. 

Rörande den femte aspekten är det tre stycken lärare som anser att livsåskådning är 

någonting som är föränderligt, att det är något som formas med tiden. Den sista och sjätte 

aspekten är att livsåskådning kan definieras som både en religiös- samt icke-religiös 

företeelse vilket hälften av lärarna säger i intervjuerna.  
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2.1.2 Hur presenteras livsåskådningar i undervisningen? 

Vad som tydligt framkommer av intervjuerna är att alla lärare i min undersökning tar upp 

livsåskådningar i undervisningen, mer eller mindre. Man kan även utläsa att de flesta lärarna 

bakar in livsåskådningar i undervisningen istället för att undervisa om livsåskådningar i ett 

separat avsnitt. Kim förklarar detta med att livsåskådningar är den röda tråden i 

religionskunskapen, Mika med att det är en strimma genom hela kusen, Mio med att 

livsåskådningar är som ett filter man kör allt annat igenom och Lo med att livsåskådningar 

är som en återkoppling genom hela kursen. 

Två av lärarna, Kim och Jamie, har livsåskådningar både inbakat i kursen samt ett separat 

avsnitt som är en introduktion till kursen. I detta avsnitt förklarar de till exempel vad en 

livsåskådning är. Jamie belyser dock att hen brukar ha ett eget avsnitt för sekulära 

livsåskådningar i religionskunskap 2. Ytterligare två lärare, Lo och Mika, nämner också 

livsåskådning i en introduktion till kursen men betonar inte det som ett eget avsnitt utan 

istället att det är inbakat i kursen. Hilde berättar att livsåskådningar hade ett eget avsnitt i 

hens undervisning innan den nya skolreformen började gälla år 2011, men inte längre.  

Det är åtta stycken lärare som menar att de föreläser kring livsåskådningar i undervisningen. 

En av de som föreläser om livsåskådningar belyser att det är väldigt viktigt att man utvecklar 

katederundervisningen och en annan att hen inte alltid gör på samma sätt utan varierar hur 

livsåskådningar tas upp i undervisningen. En tredje som föreläser om livsåskådningar menar 

på att detta sker i religionskunskap 2 och att i religionskunskap 1 är livsåskådningarna 

invävda. De andra, Mio och Hilde, som inte föreläser kring livsåskådningar menar istället 

att det är inbakat, en av dem har även en individuell fördjupning som är helt fri där eleverna 

kan välja att fördjupa sig i livsåskådningar om de vill.  

När det kommer till individuella fördjupningar så är det någonting som åtta lärare har med 

i sin undervisning. Fem av dem menar att detta ingår i religionskunskap 1 medan tre stycken 

säger att det ingår i religionskunskap 2. Några av dessa fördjupningar kan, vid intresse, 

riktas in på livsåskådningar men de kan också fokuseras på något annat, det beror på eleven. 

Sen finns det även individuella fördjupningar som är direkt riktade mot livsåskådningar 

vilket fyra av de intervjuade lärarna hade.  

Sammanfattningsvis är det sju stycken lärare som bakar in livsåskådningar i 

undervisningen, åtta stycken som förläser om det och åtta stycken som har en individuell 

fördjupning. Denna fördjupning är antingen riktad mot livsåskådningar eller kan riktas mot 

det, beroende på elevens intresse. Det är endast två lärare som påstår sig ha livsåskådningar 
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som ett separat avsnitt i undervisningen, detta i form av en introduktion till hela 

religionskunskapskursen. Ytterligare två nämner att de tar upp livsåskådningar i en 

introduktion till kursen men de definierar inte det som ett separat avsnitt som de andra två 

lärarna gör. 

2.1.3 Vad beror det på? 

Anledningen till varför lärarna i min studie har valt att presentera livsåskådningar i 

undervisningen som de gör varierar. I intervjumaterialet existerar det fyra stycken 

anledningar; det beror på eleven, styrdokumenten, tiden och/eller erfarenheten. Fyra av de 

intervjuade lärarna menar att det handlar om eleverna, att man presenterar livsåskådningar 

på det sätt man gör för att exempelvis hjälpa eleverna förstå att det finns olika sätt att se på 

livet och att det finns olika svar, som Lo berättade. Eller som Alex beskrev, att ge eleverna 

en bredare bild för hur stor variation det finns bland människor samt att de genom ett fritt 

fördjupningsarbete ska få chansen att välja hur mycket de vill fördjupa sig livsåskådningar. 

Kim belyste att hen undervisar om livsåskådningar som hen gör för att eleverna ska förstå 

att vi människor egentligen bara behöver en regel; den gyllene regeln som innebär att man 

ska behandla andra som man själv vill bli behandlad.  

Den andra anledningen som nämns är styrdokumenten, vilken fyra stycken lärare nämner. 

Styrdokumenten är det som styr hur de presenterar livsåskådningar i undervisningen. Två 

av dessa fyra lärare menar också på att det är den tredje anledningen, tidsaspekten som 

spelar in. Totalt är det tre lärare som belyser tidsaspekten. Mio berättar att man inte hinner 

ta upp allting som styrdokumenten säger vilket gör att hen måste ta bort delar av 

undervisningen. 

Erfarenhet är också en anledning som två av lärarna nämner. Jamie säger att hur hen väljer 

att presentera livsåskådningar har vuxit fram med tiden, att hen har testat olika sätt att 

redogöra för livsåskådningar och vissa sätt har fungerat mer eller mindre bra. Mika talar om 

den tysta kunskapen som har vuxit fram med tiden, att det är den erfarenheten som har legat 

till grund för hens presentation av ämnet.  

Noterbart är att styrdokumenten och tidsaspekten som anledning till hur man väljer att 

presentera livsåskådningar i undervisningen verkar hänga ihop i de flesta fall. Medan de 

andra anledningarna står mer för sig själva. Dock var det en av lärarna som belyste alla 

anledningar förutom som grund till undervisningens utformning, både eleven, 

styrdokumenten samt tidsaspekten. 
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2.2 Hur förhåller sig religionslärare till styrdokumenten då det kommer till 

undervisning i livsåskådningar?  

I denna del av resultatkapitlet börjar jag med att redogöra för hur lärarna i min undersökning 

förhåller sig till styrdokumenten och sedan hur de förhåller sig till kommentarmaterialet. 

Därefter beskrivs hur lärarna tolkar intervjufrågan rörande de fem förmågorna eleverna ska 

ges förutsättningar att utveckla, där religion nämns fyra gånger och livsåskådningar tre 

gånger. 

2.2.1 Förhållandet till styrdokumenten 

Utifrån intervjusvaren rörande styrdokumenten kan man utläsa att dessa dokument för alla 

lärare i studien används som underlag på något, men lite olika, sätt i livsåskådnings-

undervisningen. Mika berättar till exempel att hen har läst igenom styrdokumenten och 

format kursen utefter dessa, Sam säger att styrdokumenten hjälper hen att veta vad som ska 

prioriteras och Kim talar om att det inte ska vara något papper man dammar av utan det är 

något som alltid ska genomsyra undervisningen.  

Något som i princip alla lärare nämner är att de någon gång har läst igenom vad 

styrdokumenten säger och sedan utformat sin undervisning efter dessa. Dessa är alltså 

ingenting de läser speciellt frekvent utan bara någon gång ibland. En annan gemensam 

aspekt är att nio lärare talar om en slags transparens eller urval när det kommer till på vilket 

sätt styrdokumenten används i undervisningen. Det handlar om att man inte följer 

styrdokumenten till punkt och pricka, eller som Alex uttryckte det ”slaviskt”, utan 

styrdokumenten fungerar som ett slags ramverk men sen är det individuellt både hur man 

väljer att undervisa och vad man väljer att undervisa om.  

En sista ömsesidig synvinkel när det kommer till styrdokumenten handlar om bedömning 

och kunskapsmål. Det är sex lärare som nämner att de använder sig av styrdokumenten för 

att antigen veta hur de ska bedöma eleverna eller utforma en examination. Kim som är en 

av dessa lärare använder sig av styrdokumenten på det sättet att hen visar eleverna vilka 

kunskapsmål som gäller för kursen för att sedan kunna navigera utifrån deras önskemål. 

2.2.2 Kommentarmaterialet 

En av mina intervjufrågor behandlar kommentarmaterialet till styrdokumenten, och om 

lärarna brukar läsa detta. Resultatet av intervjuerna visar att merparten av lärarna har läst 

detta material men att det inte är någonting som de sysslar med regelbundet. Detta har 

medfört att vissa har glömt bort vad som omtalas i materialet. Resterande lärare har läst 

kommentarmaterialet men talar inte om hur ofta detta sker. Kim berättar att hen brukar läsa 
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kommentarmaterialet fram till det att hen känner sig trygg med betygskriterierna och kan 

dem så pass väl att hen inte behöver studera dem. Både Robin och Lo har diskuterat 

kommentarmaterialet i respektive ämnesgrupp och Sam har läst igenom dem och 

kontrollerat att hen inte strikt går mot dem. 

2.2.3 Tolkning av de fem förmågorna eleverna ska ges förutsättningar att utveckla 

Frågan som behandlas här lyder: 

I ämnesplanen för religionskunskap nämns fem förmågor som eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla. I dessa omtalas religion fyra gånger och livsåskådningar tre 

gånger. Hur tolkar du detta?  

Svaren är av varierande form men det finns några gemensamma nämnare. Fyra av lärarna 

började sitt svar med att säga att det inte har reflekterat över det på ett sådant vis, hur många 

gånger religion och livsåskådningar nämns i de fem förmågorna. Tre lärare påpekar att både 

religion och livsåskådningar nämns flera gånger, vilket kan tolkas som att det ska finnas en 

kontinuitet i undervisningen, att dessa är begrepp som ska förekomma frekvent och visar på 

en slags relevans. Kim tänker att eftersom religion nämns fler gånger så är detta också något 

ska finnas med i undervisningen i större utsträckning, men hen själv menar att det inte finns 

i hens värld att religion ska få mer plats i undervisningen än livsåskådningar. Detta eftersom 

livsåskådningar är den röda tråden i hens undervisning. Två av lärarna tar upp religion och 

vetenskap, vilket är något som ska undervisas om enligt styrdokumenten. De menar att 

eftersom det är religion och vetenskap man ska undervisa om och inte livsåskådning och 

vetenskap, leder detta till att religion nämns en gång mer än livsåskådningar.  

Det är två lärare som talar om tradition. Jamie tolkar det som att eftersom religion är 

traditionellt sätt något som funnits med i undervisningen länge, och att det är därför religion 

betonas hårdare. Sam talar om en historisk aspekt, att vi har gått från religionskunskap till 

kristendomskunskap, och att det inte är förrän på senare tid begreppet livsåskådning blivit 

en del av undervisningen. Sam berättar också att hen tolkar frågan som att det är en strävan 

efter att föra samman det som man traditionellt skulle säga det religiösa med det som är 

allmänmänskligt, existentiella frågor.  

Robin tolkar frågan som att det är en strävan att frångå faktarabblet medan Lo tolkar det 

som att eftersom ämnet heter religionskunskap är det naturligt av Skolverket att nämna 

religion en gång mer. Till sist tolkar Charlie det som att styrdokumenten vill att man ska 

skilja på religiösa livsåskådningar och icke-religiösa livsåskådningar. 

 



 

25 

 

2.3 Hur stort utrymme får livsåskådningar i undervisningen? Hur motiveras 

det? 

I detta avsnitt belyses inledningsvis hur stort utrymme livsåskådningar får i undervisningen 

i förhållande till religionsundervisning och etikundervisning. Därefter åskådliggörs hur 

lärarna motiverar sitt val av upplägg. 

2.3.1 Livsåskådningars utrymme 

Livsåskådningsundervisningen och etikundervisningen får enligt de flesta lärarna ungefär 

lika stort utrymme i undervisningen. I två av fallen där livsåskådningar inte får lika stor 

plats som etik så får livsåskådningar antingen lite mer utrymme eller lite mindre utrymme 

än etiken. I två andra fall har lärarna vävt ihop livsåskådningsundervisningen och 

religionsundervisningen vilket gör det svårt att veta exakt hur mycket utrymme som ges till 

respektive del. Robin är den enda läraren som belyser att livsåskådningar får extremt lite 

plats i undervisningen (5 %) och i hens fall är det religionsundervisningen som får störst 

utrymme och etiken nästan all resterande tid. 

Religionsundervisningen får tydligt mest utrymme i religionskunskapen. Det är endast Kim 

som inte ger religionsundervisningen 50 % av kursen eller mer. Som tidigare nämnts var de 

två stycken lärare som vävde ihop både religionsundervisning och 

livsåskådningsundervisning när de förklarade hur mycket utrymme som fördelas till 

respektive del. Detta medför att båda tillsammans får runt 80 % i utrymme, vilket gör att 

etikundervisningen i dessa två fall får cirka 20 % utrymme i kursen. 

2.3.2 Motivering 

Anledningen till denna fördelning av utrymme bland lärarna skiljer sig åt. Vad som har 

kunnat utformas genom att studera lärarnas motiveringar är tre olika inriktningar, antingen 

är motiveringen elevcentrerad, lärarcentrerad eller styrdokumentcentrerad. Självklart kan 

en motivering ha inslag av alla dessa tre inriktningar samtidigt, dock är den bara en lärare i 

min undersökning som är centrerad kring mer än en inriktning. 

När det kommer till de elevcentrerade motiveringarna så är det tre stycken lärare som faller 

inom ramen för dessa. Två av de elevcentrerade motiveringarna har inslag av att 

grundkunskaper är viktigt för eleverna och krävs för att de ska kunna förstå och diskutera. 

Den tredje läraren, Kim, motiverar sitt upplägg genom att belysa att eleverna måste få 

verktygen som krävs för att de ska kunna vara sig själva samtidigt som de inte ska trampa 

någon annan på tårna. 
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Tre av de intervjuade lärarna i min undersökning har motiveringar som är lärarcentrerade. 

Både Jamie och Mika menar att det är erfarenhet som ligger till grund för hur mycket 

utrymme som ges till varje del i undervisningen, det är någonting som har vuxit fram med 

tiden. Jamie säger även att det är bekvämt att göra som hen gör vilket också Lo berättar 

ligger till grund för sin motivering. Mika har både inslag av inriktningen elevcentrerad och 

lärarcentrerad då hen är en av lärarna som nämndes ovan som pratar om att grundkunskaper 

är viktigt. 

Vidare till den sista inriktningen som är styrdokumentcentrerad. Det är hälften av lärarna 

som har inslag av detta i sin motivering, det handlar antingen om en tidsaspekt eller om vad 

styrdokumenten säger kring vad man ska undervisa om. Mio och Hilde är de som talar om 

tiden som grund till fördelningen av utrymme. Mio menar på att om hen hade haft mer tid 

skulle ett större fokus lagts på livsåskådningar. Hilde talar om tid på det sättet att olika delar 

i kursen tar olika lång tid att gå igenom, och att det är utifrån de hen har lagt upp sin 

undervisning. Tre andra lärare belyser att det är vad styrdokumenten säger som har påverkat 

deras upplägg av utrymme i undervisningen. Alex säger att styrdokumenten pekar på 

förståelsen för världsreligionerna och därför läggs mycket tid på dem. Robin förklarar att 

det står i styrdokumenten att man ska undervisa om världsreligionerna vilket gör att det 

största fokuset hamnar där. Avslutningsvis beskriver Charlie det som att styrdokumenten 

säger åt hen att man ska undervisa i kristendomen vilket påverkar hens upplägg.  

 

2.4 Finns det något samband? 

Till att börja med analyseras om det finns ett samband mellan religionslärares presentation 

av livsåskådningar, hur stort utrymme livsåskådningar får och religionslärares 

förhållningssätt till styrdokumenten. Slutligen nämns tillägg till intervjuerna vilket några 

lärare i min studie hade. 

2.4.1 Analys 

Det existerar en stor variation i intervjusvaren gällande de tre redovisade frågeställningarna 

ovan. Samtidigt finns det gemensamma nämnare rörande varje frågeställning, i olika 

utsträckning. Frågeställningen som behandlar presentation och definition av 

livsåskådningsbegreppet visar att majoriteten av lärarna i min studie definierar begreppet 

på en individnivå. Majoriteten presenterar också livsåskådningar både genom att föreläsa 

om det, baka in det i undervisningen genom hela kursen samt genom att ha en individuell 

fördjupning. 
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Gällande den andra frågeställningen som rör förhållandet till styrdokumenten kan man 

uppmärksamma att huvudparten av de intervjuade lärarna både har läst igenom dokumenten 

samt format sin undervisning efter dem. Samtidigt uttrycker flertalet lärare att det måste 

finnas en transparens när det kommer till styrdokumenten, att man inte ska följa dem till 

punkt och pricka utan istället ha dem som underlag för utformningen av undervisningen. 

Utöver detta har även majoriteten av lärare läst kommentarmaterialet till styrdokumenten, 

med det är inget som sker regelbundet. 

Den tredje frågeställningen handlar om livsåskådningars utrymme i undervisningen och där 

kan man notera att livsåskådningar i de flesta fall får ungefär lika stort utrymme som 

etikundervisning. Religionsundervisningen är den del av kursen som tydligt får störst 

utrymme i undervisningen av alla lärare förutom en. Det som har redovisats här pekar på att 

det finns ett samband mellan presentation, styrdokument och utrymme. Det är inte ett 

samband som gäller för alla religionslärare i min studie men för den övervägande delen. 

2.4.2 Ytterligare tillägg 

Häften av de intervjuade religionslärarna i min studie vill tillägga någonting till intervjun i 

sin helhet. Mika vill tillägga eller förklara ytterligare att det kan vara svårt att undervisa om 

livsåskådningar i ett separat avsnitt då det lätt kan bli diffust vad exakt man ska arbeta med. 

Hen menar dock att livsåskådningar är basen för allt annat nödvändigt. Mio vill tillägga att 

hen och religionslärarna på samma gymnasium ofta diskuterar det dåliga samvetet de får 

gentemot eleverna då uppdraget från skolverket är stort och kämpigt. Det förekommer ett 

analysmoment redan för första betygskriteriet E (godkänt). Mio berättar också att man som 

lärare måste känna av när man ska gasa och bromsa i undervisningen, hen menar att 

elevernas intresse försvinner lätt om undervisningen blir för hektisk och komprimerad. 

Lo talar om att religionskunskap 1 bör vara 100p och inte 50p som det är i dagsläget. Hen 

tycker att Skolverket är alldeles för optimistiska som tror att man ska kunna hinna med 

allting styrdokumenten säger på en 50p kurs, när man har klasser med trettio elever i. Robin 

nämner, precis som Lo att man skulle önska att kursen vore längre. Robin säger att det finns 

många roliga saker man kan göra på religionskunskapen, men det hinner man inte med. 

Detta avsnitt avslutas med att återge vad Kim vill tilläga till intervjun. Kim berättar att 

läraryrket är extremt viktigt för världen och att det är väldigt viktigt att alla lärare tar sitt 

arbete på fullaste allvar, att alla lärare tillsammans måste fortsätta arbeta för att lyfta 

läraryrket till den position där det egentligen hör hemma. 
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3. DISKUSSION 

 

3.1 Resultat kopplat till forskningsbakgrund och styrdokument 

I den första delen av forskningsbakgrunden beskrivs olika definitioner av 

livsåskådningsbegreppet. Vad man kan notera vid en första anblick är att dessa definitioner 

är vetenskapliga och skiljer sig en aning från de intervjuade lärarnas definitioner av 

livsåskådning som är mer vardagliga. Likaså kan man notera att det råder en stor variation 

i hur man definierar en livsåskådning, både i den tidigare forskningen samt i intervjusvaren. 

Denna variation bekräftas även i den tidigare forskning av Gunnar Gunnarsson (2009) som 

har forskat kring ämnet. 

Genom att studera intervjusvaren kan man utläsa att lärarna definierar 

livsåskådningsbegreppet antingen på individnivå eller på en mer generell nivå. 

Fördelningen mellan dessa nivåer är ojämn då de endast är två av lärarnas definitioner som 

är mer på en generell nivå och resterande är individfokuserade. När man granskar dessa två 

nivåer i den tidigare forskningen kan man observera att de flesta är på mer på en generell 

nivå, dock fortfarande på ett mer vetenskapligt plan än lärarnas definitioner (se t.ex. Jeffner 

2006; Hedenius 1969). Det är endast Hartmans definition, vilken är ett tillägg till Jeffners 

definition, som är mer individfokuserad. Hartman anser att ett tillägg gällande tillämpning, 

en persons handlingsberedskap och handlingar är nödvändigt i livsåskådningsdefinitionen 

(Gunnarsson 2009, 47 – 48). Dock när man lyfter blicken till det Hartman samt Aadnanes 

lyfter fram kring Jeffners definition istället för Jeffners definitions i sig, kan man läsa att 

Jeffners definition faktiskt är individfokuserad till viss del. Hartman nämner att Jeffner 

menar att individens grundhållning till livet är den känslomässiga attityden som är 

sammanlänkad med ens grundläggande värderingar och tolkning av verkligheten 

(Gunnarsson 2009, 47 – 48). Per Magne Aadnanes ger kritiken att Jeffners definition är för 

individualistisk (Lindfelt 2003, 22).  

I den tidigare forskningen kan man observera att alla definitioner av 

livsåskådningsbegreppet inrymmer både religiösa och icke-religiösa element (se t.ex. 

Hedenius 1961; Åberg 1969; Linder 1966). När det kommer till lärarnas definitioner är det 

inte alla som har inslag av detta utan det är endast hälften av de intervjuade lärarna som 

inrymmer både religiösa samt icke-religiösa element. Gemensamt för definitionerna i den 

tidigare forskningen är att de alla innehåller en moraluppfattningskomponent samt en 

verklighetsuppfattningskomponent (se t.ex. Hedenius 1961; Jeffner 2006; Hartman 2009). 
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Moraluppfattningskomponenten handlar om vad som anses vara rätt och fel, etiska regler. I 

intervjusvaren av religionslärarnas definitioner kan man notera att etik inte är något som är 

gemensamt för alla lärare utan det är tre lärare nämner detta i sin definition av livsåskådning. 

När det kommer till verklighetsuppfattningskomponenten så menas att antingen livet eller 

världen betonas i definitionerna. I intervjusvaren kan man utläsa att det är fyra stycken lärare 

som betonar livet i sina definitioner medan det är en som betonar världen samt två stycken 

lärare som definierar både livet och världen. Om man tittar på just dessa komponenter i den 

tidigare forskningen så upptäcker man att det är två stycken författare som betonar livet 

(Linder 1966; Åberg 1969) och två stycken som betonar världen (Jeffner 2006; Hartman 

2009). Utöver det är det en författare som betonar både livet och världen (Hedenius 1961). 

Detta visar att det både i den tidigare forskningen samt i intervjusvaren råder en variation 

kring vad som betonas, livet, världen eller både och. Dock betonas livet mer i intervjusvaren 

medan det i den tidigare forskningen är mer jämt fördelat mellan dem. 

I resultatdelen i avsnittet om definition av livsåskådningsbegreppet, nämns sex stycken 

aspekter som finns gemensamt i någon eller några av lärarnas definitioner. Några av dem 

har redan behandlats ovan. Resterande aspekter; livsåskådning som ett system, alla 

människor har en livsåskådning och livsåskådning som något föränderligt, finns med i 

någon eller några av de definitioner som nämns i den tidigare forskningen och är alltså inget 

nytt eller egendomligt för lärarnas definitioner utan det visar på en existerande begreppslig 

variation. Undantaget är aspekten existentiella frågor som nämns av fem lärare men inte av 

författarna i den tidigare forskningen. Detta beror säkerligen på att lärarnas definitioner är 

mer vardagliga och individfokuserade än vad författarnas definitioner i den tidigare 

forskningen är. Existentiella frågor är enligt min mening något som ska underförstås i dessa 

vetenskapliga definitioner. 

Gunnarsson (2009) nämner att det finns ett kognitivt eller ett funktionellt perspektiv i 

livsåskådningsdefinitionerna som han redogjort för. Dessa perspektiv är även någonting 

man kan se inslag av i lärarnas definitioner, vilka i större utsträckning uttrycker det 

kognitiva perspektivet i jämförelse med det funktionella perspektivet. Detta kan man se 

genom att de flesta av lärarnas definitioner handlar om hur man förstår livet och världen, 

och inte hur man handlar i den. 

Vidare till hur mycket utrymme livsåskådningar får i undervisningen. I den tidigare 

forskningen är det tydligt att världsreligionerna är det som får huvudfokuset i kursen, vilket 

också resulterar i att religion får störst utrymme i kursen (Roos 2011; Rönnfjord Vedin 

2016). Livsåskådningar får däremot olika stort utrymme i praktiken och kan skifta från gång 
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till gång, det beror även på vad man som elev väljer att fördjupa sig i under en 

fördjupningsuppgift. Roos (2011) skriver att det finns lärare som alltid tar upp 

livsåskådningar, lärare som aldrig gör det och att det finns lärare som ibland tar upp 

livsåskådningar i undervisningen (Roos 2011, 18 – 22). Utifrån religionslärarnas svar i 

intervjuundersökningen kan man också konstatera att religion får det största utrymmet i 

undervisningen, där alla förutom en av de intervjuade lärarna säger att religion får halva 

kursens utrymme eller mer. Liksom eleverna, enligt den tidigare forskningen, i vissa fall har 

chansen att välja att fördjupa sig i livsåskådningar i en fri individuell uppgift, så kan 

eleverna i min undersökning i vissa fall göra detsamma.  

Styrdokumenten är något alla lärare ska utgå från i utformningen av undervisningen och det 

kan konstateras att det faktiskt efterföljs i praktiken. Alla lärare i undersökningen berättar 

att de både har läst och använder styrdokumenten som grund till sin undervisning i 

religionskunskap. Dock är styrdokumenten ingenting som läses frekvent, inte heller 

kommentarmaterialet. Styrdokumenten (ämnesplan och läroplan) kopplas i denna uppsats 

till läroplansteorin (se s. 7). Om man granskar styrdokumenten i religionskunskap på 

gymnasial nivå, i fråga om livsåskådningar, kan man utläsa att det är främst tre 

läroplanskoder som blir tydliga; klassisk läroplanskod, moralisk läroplanskod och 

rationell/utilitaristisk läroplanskod. Den realistiska läroplanskoden, den vetenskapliga 

förståelsen för livsåskådningar, är däremot ingenting som uttrycks explicit i 

styrdokumenten. Om man istället tittar på dessa fyra läroplanskoder i relation till de 

intervjuade lärarna kan man upptäcka en tendens till att den moraliska läroplanskoden och 

den rationell/utilitaristiska läroplanskoden betonas. Dock kan man även lägga märke till att 

den klassiska läroplanskoden kan appliceras emellanåt. Även här står den realistiska 

läroplanskoden i skymundan. 

 

3.2 Resultat kopplat till egna reflektioner 

Hur livsåskådningsbegreppet används i olika situationer är något som bör diskuteras. 

Resultatet av studien visar att det existerar en variation när det kommer till vad som menas 

när man talar om livsåskådningar. Talar man om livsåskådningar, andra livsåskådningar, 

religiösa livsåskådningar eller icke-religiösa livsåskådningar? Något man kan märka när 

man läser hur lärarna väljer att presentera livsåskådningar i undervisningen, är att de flesta 

av de intervjuade lärarna talar om livsåskådningar som icke-religiösa åskådningar. Detta 

fenomen kan man även finna när det kommer till hur mycket utrymme livsåskådningar ges 



 

31 

 

i undervisningen. Dock när det kommer till definitionen av livsåskådningsbegreppet talar 

hälften av lärarna om livsåskådning som både något icke-religiöst och något religiöst. Detta 

tror jag kan bero antingen på hur intervjufrågorna var utformade, vilket jag diskuterar i 

metoddiskussionen (se s. 4), eller på att lärarna i min studie inte är konsekventa i den 

begreppsliga användningen av livsåskådning.  

I kommentarmaterialet till styrdokumenten kan man läsa att Skolverket skiljer på 

livsåskådningar och andra livsåskådningar, där livsåskådningar är detsamma som religiösa 

livsåskådningar medan andra livsåskådningar är detsamma som icke-religiösa 

livsåskådningar. Detta medför att religion och religiösa livsåskådningar kan likställas med 

varandra. Som jag skrev ovan i styrdokumentavsnittet kan denna uppdelning leda till att 

man som lärare likställer religion och livsåskådningar vilket i sin tur gör att man som lärare 

kan tolka detta som att religion bör ges mycket större utrymme än andra livsåskådningar. I 

denna studie får religion störst utrymme i undervisningen, det menade nio lärare. 

Motiveringarna till detta var främst kopplade till styrdokumenten då hälften av de 

intervjuade lärarna talade om detta. Tre av dessa lärare motiverar sitt val av utrymme genom 

vad de anser att styrdokumenten säger till dem.  

Men vad säger styrdokumenten egentligen? Religion och livsåskådningar nämns fyra 

respektive tre gånger i förmågorna som eleverna ska ges förutsättning att uppnå i 

religionskunskap. Eftersom religion och livsåskådning kan likställas med varandra, kan 

detta i en lärares ögon antingen se ut som att religion nämns sju gånger eller att religion 

nämns fyra gånger och livsåskådningar tre gånger. Detta blir alltså en tolkningsfråga, en 

lucka till fri tolkning för varje individuell lärare. Lärarna i min studie visar på en enorm 

variation när det kommer till denna intervjufråga. Fyra lärare nämner att de inte har tänkt 

på förmågorna i matematiska termer som jag beskrev det i intervjufrågan, tre av lärarna 

tolkar frågan genom att peka på relevans, frekvens och kontinuitet. De menar att både 

livsåskådning och religion nämns flera gånger vilket även tyder på att dessa områden ska 

behandlas flera gånger under kursen också. Även i detta sammanhang har den individuella 

tolkningen av vad som menas med livsåskådning betydelse för undervisningens utformning. 

Tydliggjort märker man att livsåskådningsbegreppet används olika i olika situationer av 

samma- eller av olika lärare. Detta tror jag kan medföra ett problem, beroende på vad 

Skolverket faktiskt menar med livsåskådningar i styrdokumenten. Det man vet är att 

Skolverket skiljer på livsåskådningar och andra livsåskådningar men när man väl läser 

exempelvis förmågorna som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla blir det lite oklart 

och öppnar upp för individuella tolkningar bland lärarna. Man kan även tänka att detta kan 
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medföra ett problem för elevers rätt till lika utbildning oberoende av vilken lärare man har 

och vilken skola man går på, då det uppstår en stor variation i undervisningen. 

Hur problematiskt kan variationen som har visat sig existera bland de intervjuade lärarna i 

denna undersökning vara egentligen? Det man kan konstatera är att det inte bara finns en 

variation bland lärarna utan även bland författarna i den tidigare forskningen. 

Livsåskådningsbegreppet i allmänhet verkar vara något som det inte finns någon konsensus 

kring, varken bland lärare, forskare eller professorer. Hur problematiskt denna variation 

verkligen är får lämnas osagt i denna uppsats. 

 

3.3 Avslutande diskussion 

I inledningsavsnittet nämndes den pågående debatten gällande religionskunskap där Lennart 

Holmblom (2016) bland annat påpekar att man bör byta ut namnet religionskunskap till 

livsåskådningskunskap. Med hjälp av några av de intervjuade lärarnas ord skulle jag säga 

att livsåskådningar är något allmänmänskligt som genomsyrar religionskunskapen och med 

tanke på detta skulle religionskunskapen likväl kunna heta livsåskådningskunskap.  Några 

avslutande ord är att alla lärare i denna studie undervisar om livsåskådningar under 

religionskunskapen. Dock varierar undervisningen angående hur livsåskådningar 

presenteras, definieras och vilket utrymme de får. Är denna tydliga variation ett problem för 

eleverna och samhället? Med denna fråga öppnar jag upp för vidare forskning kring ämnet 

och tackar för mig.  
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4. SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis har denna studie genom den kvalitativa metoden intervjustudie 

undersökt hur religionslärare på gymnasial nivå väljer att presentera och definiera 

livsåskådningar i undervisningen. Dessutom har den undersökt hur religionslärare förhåller 

sig till styrdokumenten då det kommer till undervisningen i livsåskådningar. Slutligen 

analyseras om religionslärares sätt att redogöra för livsåskådningar har något samband med 

hur stort utrymme livsåskådningar får, och religionslärares förhållningssätt till 

styrdokumenten. Religionslärarna som deltar i min studie definierar 

livsåskådningsbegreppet på olika sätt, det finns ingen gemensam nämnare för alla utan bara 

för somliga. Majoriteten av definitionerna är individfokuserade medan resterande är av mer 

generell natur vilket skiljer sig från definitionerna i den tidigare forskningen där majoriteten 

istället är på en generell nivå. Världen, livet eller både världen och livet betonas i lärarnas 

definitioner av livsåskådning. Livet är det som främst betonas i lärarnas definitioner medan 

det i den tidigare forskningen är jämt fördelat mellan fokus på världen och livet.  

Det finns ytterligare sex aspekter som någon eller några av lärarnas definitioner har 

gemensamt. Fem av dessa går även att finna i författarnas definitioner i 

forskningsbakgrunden. När det kommer till hur lärarna i min studie presenterar 

livsåskådningar i undervisningen visar det sig att sju av lärarna bakar in livsåskådningar i 

undervisningen, åtta förläser om det och åtta lärare har en individuell fördjupning. Det är 

endast två av lärarna som påstår sig ha livsåskådningar som ett separat avsnitt i 

undervisningen, detta i form av en introduktion till hela religionskunskapskursen. 

Ytterligare två lärare nämner att de tar upp livsåskådningar i en introduktion till kursen men 

menar att det inte räknas som ett eget avsnitt. 

Förhållandet till styrdokumenten är den frågeställning där det faktiskt finns något som alla 

lärare har gemensamt, alla har läst styrdokumenten och använder dessa som underlag i 

utformningen av undervisningen. Alla har även någon gång läst kommentarmaterialet till 

styrdokumenten. Majoriteten av lärarna pekar även på vikten av transparens när det kommer 

till användningen av styrdokumenten, att man gör ett urval i utformningen av 

undervisningen och inte följer dokumenten till punkt och pricka. Lite mer än hälften av 

lärarna nämner också att styrdokumenten hjälper dem att veta antingen hur de ska bedöma 

eleverna eller hur de ska utforma examinationer. Styrdokumenten är även någonting som i 

denna uppsats kopplas till läroplansteorin. Den klassiska läroplanskoden, den moraliska 

läroplanskoden och den rationell/utilitaristiska läroplanskoden är något man kan finna i 
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styrdokumenten för religionskunskap samt i lärarnas intervjusvar. Den realistiska 

läroplanskoden är däremot ingenting som yttras explicit, varken i styrdokumenten eller i 

lärarnas intervjusvar.  

Resultatet på frågan som behandlar hur stort utrymme livsåskådningar får i undervisningen 

visar att livsåskådningar antingen får lika stort utrymme som etikundervisningen eller lite 

mer eller mindre utrymme än den. Religionerna är det som tydligt får störst utrymme i 

religionskunskapen av alla utom en av lärarna i studien. Motiveringarna till lärarnas upplägg 

av utrymme varierar men det rör sig om en motivering som antingen är elevcentrerad, 

lärarcentrerad eller styrdokumentcentrerad. Den sista frågeställningen handlar om det finns 

ett samband mellan de tre första frågeställningarna. Analysen visar att det finns ett samband 

mellan presentation, styrdokument och utrymme. Det är dock inte ett samband som gäller 

för alla religionslärare i min studie men för de allra flesta. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuförfrågan (1) 

Hej! Mitt namn är Amanda Pääjärvi och läser just nu fjärde terminen på 

ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan på Umeå Universitet. Nu i vår 

skriver jag en kandidatuppsats i Religionsvetenskap III vilken kommer vara baserad på en 

kvalitativ intervjustudie och behandla livsåskådningar i undervisningen. Min fråga till dig 

som religionslärare är om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju någon gång mellan 

v.15 – v.17? 

Om du har någon fråga angående intervjun eller studien i sig så fråga gärna! 

Tacksam för snabbt svar. 

Mvh, 

Amanda Pääjärvi 

Bilaga 2 – Intervjuförfrågan (2) 

Hej! Mitt namn är Amanda Pääjärvi och läser just nu fjärde terminen på 

ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan på Umeå Universitet. Nu i vår 

skriver jag en kandidatuppsats i Religionsvetenskap III vilken kommer vara baserad på en 

kvalitativ intervjustudie och behandla livsåskådningar i undervisningen. Min fråga till dig 

som religionslärare är om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju via telefon någon 

gång mellan v.17 – v.18? 

Om du har någon fråga angående intervjun eller studien i sig så fråga gärna! 

Tacksam för snabbt svar. 

Mvh, 

Amanda Pääjärvi 

Bilaga 3 – Intervjuguide 

Frågeställningar: Intervjufrågor: 

På vilket sätt väljer ett urval av 

religionslärare i Umeå och angränsande 

kommuner att definiera och redogöra för 

livsåskådningar i sin undervisning? Vad 

beror det på? 

- Hur skulle du personligen definiera 

en livsåskådning? 

- Brukar du undervisa om 

livsåskådningar under 

religionskunskapen?  
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 - Om nej, vad beror det på? 

- Om ja, på vilket sätt väljer du att 

presentera livsåskådningar för 

eleverna? (Definiera? Eget avsnitt? 

Inbakat? Individuell fördjupning? 

Föreläsa om det? Etc. 

- Varför har du valt att redogöra för 

livsåskådningar som du gör? 

 

Hur förhåller sig religionslärare till 

styrdokumenten då det kommer till 

undervisning i livsåskådningar?  

- Använder du dig av styrdokumenten 

som underlag i 

livsåskådningsundervisningen? 

- Om nej, vad beror det på? 

- Om ja, på vilket sätt använder du dig 

av styrdokumenten? 

- Brukar du läsa kommentarmaterialet 

till styrdokumenten?  

- I ämnesplanen för religionskunskap 

nämns fem förmågor som eleverna 

ska ges förutsättningar att utveckla. I 

dessa omtalas religion fyra gånger 

och livsåskådningar tre gånger. Hur 

tolkar du detta? 

Hur stort utrymme får livsåskådningar i 

undervisningen? Hur motiveras det? 

 

- Om du skulle uppskatta, hur stor del 

av religionskunskapen går till 

livsåskådningsundervisning, 

religionsundervisning och 

etikundervisning? Svara gärna i 

procentenheter.  

- Vad skulle du säga är anledningen 

till denna fördelning? 

 

 

Bilaga 4 – Intervjufrågor 
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Inledande frågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som religionslärare? 

3. Undervisar du i något ytterligare ämne? Vilket/vilka? 

4. Hur frekvent brukar du undervisa i religionskunskap? Varje termin, varannan termin 

eller mer sällan än så? 

Huvudfrågor: 

5. Hur skulle du personligen definiera en livsåskådning? 

6. Brukar du undervisa om livsåskådningar under religionskunskapen?  

- Om nej, vad beror det på? 

- Om ja, på vilket sätt väljer du att presentera livsåskådningar för eleverna? (Definiera? 

Eget avsnitt? Inbakat? Individuell fördjupning? Föreläsa om det? Etc. 

7. Varför har du valt att redogöra för livsåskådningar som du gör? 

8. Använder du dig av styrdokumenten som underlag i livsåskådningsundervisningen? 

- Om nej, vad beror det på? 

- Om ja, på vilket sätt använder du dig av styrdokumenten? 

9. Brukar du läsa kommentarmaterialet till styrdokumenten?  

10. I ämnesplanen för religionskunskap nämns fem förmågor som eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla. I dessa omtalas religion fyra gånger och livsåskådningar 

tre gånger. Hur tolkar du detta? 

11. Om du skulle uppskatta, hur stor del av religionskunskapen går till 

livsåskådningsundervisning, religionsundervisning och etikundervisning? Svara 

gärna i procentenheter.  

12. Vad skulle du säga är anledningen till denna fördelning? 

Avslutningsfrågor: 

13. Har du några synpunkter eller något ytterligare du vill tillägga? 

14. Vill du ta del av denna uppsats när den är klar? 


