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Abstract

Filip Paepke 

"It’s all very much about life itself ” 
A case study about the application of  and students’ encounter with the concept »view of  life« in the 

upper secondary school’s subject religious education 

                Antal sidor: 58 

In the school subject religious education in Sweden, there is a term which easily becomes overlooked, 

the concept »view of  life« (in Swedish: livsåskådning). The concept includes both religious and non- 

religious world views and is a wider term than religion. Swedish scholars have different approaches to 

what a view of  life can be, which have resulted in a range of  interpretations and an uncertainty regard-

ing how teachers should approach the concept in their teaching. In this student thesis I attempt to 

structure a teaching model, which takes its starting point out of  Anders Jeffner’s theories and under-

standing of  the essence of  the concept and implement his definition in a teaching situation. The teach-

ing model connects both to the students’ own personal standpoints as well as to more established and 

collective views of  life. This teaching model is being tested and observed as a case study in upper    

secondary school in order to gather research material and discuss how the students face and understand 

content and function related to the concept. Furthermore I intend to discuss if  Jeffner’s definition is a 

functioning way to adress views of  life in religious education. The result of  this thesis is that the      

students notice a wide range of  perspectives of  what a view of  life can consist of  in terms of          

suppositions and values, as well as its functional effects on an individual and a collective level. How-

ever, there is a challenge in translating theoretical concepts and adapting content to a student level. 
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1. Inledning 

1.1 Val av ämne

En vanligt förekommande utgångspunkt i religionsvetenskapliga studier är att människan är en 

meningssökande varelse. Vi som människor ställer frågor om vår existens, om meningen med livet, om 

vad som är rätt och fel samt försöker förstå de sammanhang som vi lever och verkar inom. I gymnasie- 

skolans religionskunskapsämne utgår man bland annat från denna religionsvetenskapliga utgångspunkt 

där elever på olika sätt ska utveckla kunskaper om hur religion och livsåskådning kan tolkas och ut-

tryckas i förhållande till människans existentiella frågor.  Men trots detta fokus finns det andra ut1 -

gångspunkter i religionskunskapsämnet som om möjligt präglar dagens ämnesundervisning än mer, 

däribland förståelsen av religion som ett socialt fenomen i samhället.  I ett land som Sverige, vilket 2

brukar omnämnas som ett av de mer sekulära länderna i världen trots dess religiösa mångfald, går det 

att ställa frågan om hur elever kan närma sig bilden av den meningsskapande människan vid sidan av     

religionsbegreppet. Inom religionsvetenskapen såväl som inom skolans religionskunskapsämne finns 

ytterligare ett begrepp som lätt förbises, d.v.s. livsåskådningsbegreppet - som just är centralt i frågor om 

existentiell mening. 

I samband med min kandidatuppsats i religionsvetenskap blev jag uppmärksammad på livsåskådnings-

begreppet och problematiken kring dess plats i undervisningen, däribland genom Skolinspektionens 

rapport Mer än vad du kan tro där de menar att icke-religiösa livsåskådningar ges ett begränsat och otill-

fredsställande utrymme i undervisningen.  Denna rapport ledde till att jag ställde frågan om hur man på 3

ett tillfredsställande sätt kan närma sig livsåskådningsbegreppet inom ramen för undervisningen, en 

fråga som jag kom att diskutera utifrån teologen Anders Jeffners livsåskådningsdefinition i relation till 

den norske filosofen Arne Næss ekosofiska världsbild.  Genom att förena forskningsfältet med       4

pedagogiska strategier såg jag möjligheten att lyfta in livsåskådningsbegreppet som ett analysverktyg i 

undervisningen i syfte att ge elever ett ramverk att förhålla sig till både då de ser till sin egna personliga 

livsåskådning samt då de möter komplexa tanke- och värdestrukturer som ryms inom livsåskådnings-

traditioner så som Næss ekosofi T.  Denna studie var teoretiskt snarare än empiriskt grundad. I det  5

religionsdidaktiska forskningsfältet är två inriktningar vanliga, där man antingen fokuserar på            

 Skolverket. Ämnesplan: Religionskunskap. [Elektronisk resurs]. s. 11

 Kittelmann Flensner,  Karin.  Religious  Education  in  Contemporary  Pluralistic  Sweden.  Department of  Literature,   2

History of Ideas, and Religion, University of Gothenburg. Diss. Göteborg. Göteborg: Göteborgs universitet, 2015, 
s. 43
 Skolinspektionen. Mer än vad du kan tro: religionskunskap i gymnasieskolan. [Elektronisk resurs]. Stockholm: Skol- 3

inspektionen, 2012, s. 11
 Paepke, Filip. En biosfärisk samhörighet: En didaktisk studie av Arne Næss ekosofi T utifrån Anders Jeffners livsåskådnings-4

teorier.  [Elektronisk resurs].  Kandidatuppsats.  Jönköping University,  School of Communication and Education, 
2017
 Paepke, Filip. 2017, s. 35–365

!1



undervisningens teoretiska förutsättningar utifrån begreppsförståelse och styrdokument eller fokuserar 

på empirisk data så som undervisningssituationer.  Då jag i min kandidatuppsats främst berörde frågor 6

kring livsåskådningsbegreppets plats i religionskunskapsämnet utifrån dess teoretiska förutsättningar, 

ämnar jag i denna magisteruppsats att binda ihop de teoretiska förutsättningar med empirisk data i syfte 

att bringa klarhet i hur religionskunskapslärare kan förstå och använda sig av livsåskådningsbegreppet i 

sin undervisning. 

1.2 Bakgrund - Utgångspunkter för religionskunskapsundervisningen

Under detta avsnitt kommer de ramar som samtidens gymnasielärare i religionskunskap har rörande 

livsåskådningsbegreppet utifrån Skolverkets styrdokument och kommentarsmaterial att redogöras för. 

Vidare kommer begreppen livsåskådning, livstolkning och livsfrågor kortfattat att presenteras i syfte att 

tydliggöra de olika perspektiv som lyfts i forskningsöversikten, vilken har betydelse för de teoretiska 

utgångspunkter som presenteras nedan samt för undersökningens utformande. 

1.2.1 Livsåskådningsbegreppet i dagens religionskunskapsämne

Religionskunskapsämnet i gymnasieskolan är uppdelat i tre kurser: Religionskunskap 1 (50 poäng),   

Religionskunskap 2 (50 poäng) och Religionskunskap - specialisering (100 poäng).  De tre kurserna har 7

en gemensam syftestext som ska prägla all ämnesundervisning medan centralt innehåll och kunskap-

skrav varierar beroende på kurs. 

Begreppet livsåskådning har funnits i den svenska gymnasieskolans läroplan sedan år 1909. Vid den 

tiden var begreppet sammanlänkat med kristendomen i form av den kristna livsåskådningen.  Begrepps-8

användningen har förståeligt nog skiftat sedan 1909 års läroplan och idag används begreppet på ett   

vidare sätt och har, i och med skolans icke-konfessionella utgångspunkt, inte längre en direkt koppling 

till kristendomen. Livsåskådningsbegreppet står därmed helt fritt från någon specifik konfession och 

kan syfta på religiösa såväl som icke-religiösa världsbilder.   9

Skillnaden, eller relationen, mellan religiösa och icke-religiösa livsåskådningar är en grundläggande 

förutsättning gällande vilket ämnesinnehåll som bör lyftas inom ramen för religionskunskapsämnet. I 

Skolverkets kommentarsmaterial för ämnets syfte separeras begreppen religiösa livsåskådningar och andra 
livsåskådningar. Religiösa livsåskådningar avser, i likhet med religion, ”föreställningar om att det finns 

 Osbeck, Christina. Kränkningens livsförståelse:  en religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i  skolan.Religions-6

vetenskap, Diss. Karlstads universitet. Karlstad: Karlstads universitet, 2006, s. 96
 Skolverket. Ämnesplan: Religionskunskap. [Elektronisk resurs] s.  17

 Almén, Edgar. Presentation and Problem Inventory: Religious Education in Sweden. I Religious Education in Great 8

Britain,  Sweden  and  Russia:  Presentations,  Problem  Inventories  and  Commentaries.  Almén,  Edgar  &  Øster,  Hans       
Christian. (red.), 60–91. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2000, s. 67
 Skolverket. Kommentarsmaterial: Religionskunskap. [Elektronisk resurs].9
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övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i tillvaron som inte är skapad av människor.”    10

Andra livsåskådningar förstås vara icke-religiösa och avser istället ”världsbilder, moraliska system och 

meningssystem som inte har sin grund i föreställningar om övermänskliga väsen och en gudomlig   

ordning.”  Exempel på världsbilder eller system kan i detta fall vara etablerade livsåskådningstraditioner 11

så som sekulär humanism eller personliga och mindre reflekterade livsåskådningar. I ämnets syftestext 

nämns emellertid inte termen religiösa livsåskådningar medan andra livsåskådningar nämns en gång i 

sammanhanget om vilka förmågor eleverna ska ges förutsättningar att utveckla: ”5. Förmåga att under-

söka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.”  12

Livsåskådningsbegreppet nämns därutöver fyra gånger i syftestexten, dock utan specifikation så som 

religiös eller icke-religiös. Ser man till det centrala innehållet i Religion 1 presenteras ytterligare en   

formulering, olika livsåskådningar. Denna formulering avser en öppenhet i frågan om religiositet och 

icke-religiositet, en öppenhet som ämnar att öppna upp för lärare och elevers möjlighet att påverka   

undervisningens ämnesinnehåll.  Utöver dessa tre formuleringar med en specifik innebörd används 13

begreppet livsåskådning i fjorton fall utav de sexton gånger som livsåskådningsbegreppet, med olika 

specifikationer, nämns i ämnesplanen (se bilaga 1).  Frågan om hur religionskunskapslärare bör förstå 14

begreppet livsåskådning i fråga om religiositet/icke-religiositet ges det inget svar på i ämnets         

kommentarsmaterial.  

Ytterligare en förutsättning är frågan om hur religionskunskapslärare bör förstå och närma sig 

livsåskådningsbegreppet i sin undervisning. I ämnesplanens syftestext och kursernas specifika centrala 

innehåll och kunskapskrav har Skolverket formulerat vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska 

ges möjlighet att utveckla och sedan uppvisa. I dessa formuleringar ger man trots kursernas innehålls-

liga variation uttryck för samma förståelse av livsåskådningsbegreppet, en förståelse som går att härleda 

till ämnesbeskrivningen, där Skolverket konkretiserar ämnets fokus i sin helhet. Utifrån deras konkreti- 

sering träder tre teman fram. För det första formulerar och utgår människan från någon form av idé-   

system, med tillhörande etiska och existentiella frågor, vilken hon ger uttryck för i ord. För det andra 

förhåller hon sig till detta idésystem då det kommer till uttryck i hennes handlande. För det tredje har 

livsåskådningen en betydelse för hennes tankar om mening, tillhörighet och identitet.  Dessa teman 15

syftar både på hur man bör närma sig religioner och livsåskådningar och är centrala i en diskussion om 

livsåskådningsbegreppets roll i religionskunskapsundervisningen. 

 Skolverket. Kommentarsmaterial: Religionskunskap. Begrepp i ämnets syfte.[Elektronisk resurs].10

 Skolverket. Kommentarsmaterial: Religionskunskap. Begrepp i ämnets syfte. [Elektronisk resurs].11

 Skolverket. Ämnesplan: Religionskunskap. [Elektronisk resurs] s. 1–212

 Skolverket. Kommentarsmaterial: Religionskunskap. Begrepp i kursen religionskunskap 1. [Elektronisk resurs].13

 Skolverket. Ämnesplan: Religionskunskap. [Elektronisk resurs]14

 Skolverket. Ämnesplan: Religionskunskap. [Elektronisk resurs] s. 115
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1.2.2 Anders Jeffners livsåskådningsdefinition 

Under den svenska livsåskådningsforskningens framväxt har diskussionen om hur man bör förstå och 

använda sig av livsåskådningsbegreppet varit central. En utgångspunkt i denna diskussion har varit de 

definitioner som Jeffner utarbetat genom sin forskning.  Även om hans formuleringar har kommit att 16

ändras under åren innehåller de i mångt och mycket samma tre huvudsakliga termer: 1) teoretiska    

moment, 2) centralt värderingssystem och 3) grundhållning.  I sin definition från 1988 fastställer  17

Jeffner sambanden mellan dessa tre termer: 

En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden (1) som utgör eller har en 

avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och (2) som bildar ett centralt 

värderingssystem och (3) som ger uttryck åt en grundhållning.  18

De teoretiska momenten kan sägas utgöra de kognitiva delarna av livsåskådningen där exempelvis  

människans antaganden/trosföreställningar om universum, människan och livet inryms. Dessa åsikter 

är enligt Jeffner grundläggande då de har en stark inverkan på livsåskådningsbegreppets två övriga  

termer. Den andra termen - d.v.s. ett centralt värderingssystem - rör de politiska, estetiska och moraliska 

normer och värden som betraktas ha en stark personlig anknytning. Dessa normer och värden bildar 

föreställningar om vad som är gott och ont och får därmed en reglerande funktion i människans    

handlande. I anknytning till det centrala värderingssystemet står avslutningsvis grundhållningen, som 

kan sägas känneteckna människans syn på sin tillvaro. Grundhållningen blir ett uttryck för en något 

stabil värdeupplevelse, vilken kan karaktäriseras som antingen optimistisk eller pessimistisk.  Att ha 19

insikt i Jeffners förståelse av livsåskådningsbegreppet är en betydelsefull utgångspunkt dels i syfte att 

förstå diskussionen inom forskningsfältet och dels för att denna undersökning tar ett avstamp i        

definitionen ovan.  

1.2.3 Livsfrågor och livstolkning i religionskunskapsämnet

Vid sidan av livsåskådningsbegreppet finns det två besläktade begrepp som aktualiseras i en svensk 

skolkontext, livsfrågor och livstolkning. Begreppet livsfrågor uttrycks idag inte explicit i gymnasie- 

skolans ämnesplan till skillnad från i grundskolans, men har likväl en relevans i gymnasieskolan då det 

är ett begrepp som har diskuterats i förhållande till religionskunskapsämnet de senaste 50 åren.  

 Bråkenhielm, Carl Reinhold., Essunger, Maria & Westerlund, Katarina. Att studera livet enligt människan. I 16

Livet  enligt  människan:  om  livsåskådningsforskning.  Bråkenhielm,  Carl  Reinhold.,  Essunger,  Maria  & Westerlund, 
Katarina. (red.), 9–36. Nora: Nya Doxa, 2013, s. 15–18

 Se exempelvis Jeffner, Anders. 1976 & Jeffner, Anders. 1988 för en jämförelse. 17

 Jeffner, Anders. Livsåskådningar i Sverige [Inledande projektpresentation och översiktlig resultatredovisning]. Uppsala: 18

Uppsala universitet, 1988, s. 7
 Jeffner,  Anders.  Livsåskådningsforskning  (förslag  och  diskussion  mot  bakgrund  av  erfarenheter  från  projektarbetet].          19

3. Uppl. Uppsala: Uppsala universitet, 1976, s. 12–17
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Livsfrågebegreppet fördes in i grundskolans styrdokument i och med Lgr69 och har även haft en roll i 

gymnasieskolans religionskunskapsämne.  Jeffner är central i förhållande till livsåskådningsbegreppet, 20

men i diskussionen kring livsfrågor och den så kallade livsfrågepedagogiken är det istället Sven G. 

Hartman, professor i pedagogik, som i första hand omnämns. Hartmans utgångspunkt är annorlunda 

än den Jeffner förespråkar och talar snarare om elevens livstolkande process än om livsåskådningar i en 

jeffnersk anda. Genom att barn och unga vuxna ställer och försöker besvara frågor om livet - d.v.s. livs-

frågor - söker de att tolka, reflektera över och förstå livet i ett större sammanhang.  Livsfrågorna 21

förstås därmed ha tydlig existentiell anknytning och menas vara del av en ständigt pågående tolknings-

process i människans liv. 

Utgångspunkten i livsfrågor och livstolkning som mänskliga fenomen kom under 1970-talet att förenas 

med pedagogiska strategier i religionskunskapsämnet. Då livsfrågor berörde något gemensamt där elev-

erna kunde mötas i samtal oavsett kulturella, subkulturella och religiösa skillnader fungerade livs-

frågepedagogiken som en strategi, vilken både kunde stödja eleverna i deras individuella tolknings-

process och motivera och engagera eleverna i undervisningen.  Livsfrågepedagogiken präglas av ett 22

undersökande arbetssätt där eleven utgår från en av sina egna livsfrågor, ser till omgivningen (släkt, 

vänner, religiösa representater, religiösa traditioner etc) för att vidga och bearbeta sin tolkning samt 

förstå andras sätt att tolka och besvara livsfrågan.  Denna pedagogiska strategi innebär emellertid inte 23

att livsåskådningsbegreppet åsidosätts, utan visar istället på hur livsfrågor och livsåskådningar kan 

förhålla sig till varandra, d.v.s. tanken om att livsfrågor är frågor som kan besvaras inom en livs-   

åskådning. Livsåskådningar förstås därav vara religioner eller etablerade livsåskådningar som på ett   

systematiskt vis har en uppsättning av svar på olika livsfrågor.  

Det finns emellertid alternativa förståelser av livsfrågebegreppet, däribland att de på något vis är frågor 

som människan ställer men som står utan några bestämda svar, d.v.s. existentiella frågor som vi alla 

ställer men inte kan besvara oavsett livsåskådningstillhörighet.  I livsfrågepedagogiken ges båda dessa 24

förståelser utrymme utan att någon vidare avgränsning görs. Detta kan förstås som ett led av det fokus 

som Hartman vill betona, elevens livstolkande process.  

 Selander, Sven-Åke. Undervisa i religionskunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 55–5620

 Hartman, Sven G. Livstolkning hos barn och unga. I Livstolkning och värdegrund: Att undervisa om religion, livs- 21

frågor  och  etik.  Almén,  Edgar.,  Furenhed,  Ragnar.,  Hartman,  Sven  G.  &  Skogar,  Björn.  53–101.  Linköping: 
Linköpings universitet Skapande vetande, 2000, s. 70–72

 Selander, Sven-Åke. 1993, s. 59–6122

 Selander, Sven-Åke. Livstolkning: om religion, livsåskådning och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv: en förutsättnings23 -
analys. Utecklingsavdelningen. Malmö: Lunds universitet, Lärarhögskolan i Malmö, 1994, s. 86–88

 Almén, Edgar. 2000, s. 8824
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1.3 Tidigare forskning

I och med att denna uppsats rör sig inom det religionsdidaktiska fältet kommer både religions-      

vetenskaplig och pedagogisk forskning att presenteras under detta avsnitt. Utgångspunkten är 

livsåskådningsbegreppet, där fokus kommer att riktas mot förståelsen och tillämpningen av begreppet i 

såväl livsåskådningsforskning som i religionskunskapsämnet.  

1.3.1 Livsåskådningsbegreppets olika dimensioner

Nedan kommer två perspektiv att varvas med varandra. Det första kan sägas röra frågan om livs- 

åskådningsbegreppet främst bör närmas på ett substantiellt eller funktionellt plan medan det andra  

perspektivet istället gäller frågan om var i livsåskådningsbegreppet vi bör ta vår utgångspunkt, i det 

kognitiva eller i det existentiella? Detta växlande angreppssätt är en följd av diskussionen inom    

forskningsfältet och innebär att fyra dimensioner, snarare än två, kommer att uppmärksammas och 

diskuteras i relation till varandra.  

I diskussionen om hur vi bör förstå livsåskådningsbegreppet är det vanligt förekommande att dra en 

skiljelinje mellan en å ena sidan substantiell hållning och en å andra sidan funktionell. Den substantiella 

hållningen menas främst fokusera på det innehållsliga i livsåskådningen, exempelvis föreställningar om 

världen och människans beskaffenhet, hur dessa förhåller sig till värderingar samt hur föreställningar 

och värderingar ger utlopp för en upplevd identitet. Den funktionella hållningen sätter istället den 

tolkande människan i centrum. Livsåskådningen skapar, i likhet med den substantiella hållningen, en 

identitet som ger uttryck för en känsla av sammanhang. Det som kännetecknar den funktionella      

hållningen är att betoningen läggs på livsåskådningen som ett aktivt tolkningsredskap, vilket vägleder 

och påverkar individens känslovärld och beteende.   25

En vanlig förståelse av Jeffner och hans definition är att han rör sig inom den substantiella hållningen, 

vilket även har lett till kritik mot hans definition då somliga menar att han förbiser livsåskådningens 

funktionella roll i människors faktiska liv.  Teologen Mikael Lindfelt har i boken Att förstå livs-      26

åskådningar kartlagt tio olika nordiska teologers arbete i den jeffnerska traditionen med utgångspunkt i 

Jeffners egna forskning.  I sin analys menar Lindfelt att det finns svårigheter med att Jeffner betonar de 27

kognitiva elementen då han berör den process, i vilken människan formulerar sin livsåskådning.     

Människan förstås stå inför en intellektuell utmaning, ett synsätt som Lindfelt liknar vid ett kritiskt 

 Uddenberg, Nils. Det stora sammanhanget: Moderna svenskars syn på människans plats i naturen. Nora: Nya Doxa, 1995, 25

s. 12–13
 Löfstedt, Malin. Livsfrågornas betydelse för religionsundervisning. I Livet enligt  människan: om livsåskådnings26 -

forskning. Bråkenhielm, Carl Reinhold., Essunger, Maria & Westerlund, Katarina. (red.), 381–402. Nora: Nya Doxa, 
2013, s. 385

 Lindfelt, Mikael. Att förstå livsåskådningar: en metateoretisk analys av teologisk livsåskådningsforskning med anknytning 27

till Anders Jeffners ansatser. Uppsala: Acta Universitatis Upsalensis, 2003
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vetenskapligt förhållningssätt.  Lindfelt ifrågasätter emellertid ett sådant synsätt. Han menar att ut28 -

gångspunkten i att människan har ett existentiellt behov att uppnå någon form av teoretisk ordning i 

sin livsåskådning är något elitistisk i den mån att den inte motsvarar de flesta människors existentiella 

behov.  Om livsåskådningsbegreppet ska ha någon form utav universalitet, d.v.s. att alla människor har 29

en livsåskådning, finns det därmed svårigheter i att utgå från att människan söker en kognitiv ordning. 

Nils Uddenberg, docent i empirisk livsåskådningsforskning, är av samma mening som Lindfelt i fråga 

om hur väl uttänkt den vanliga människans livsåskådning egentligen är. Han menar att det finns de som 

anstränger sig att presentera teoretiska och sammanhängande system där fakta och värdering strikt skiljs 

åt, men att dessa i de flesta fall är vetenskapsmän och filosofer. Uppmärksammas livsåskådnings-      

begreppet istället i relation till den vanliga människans existentiella sökande finns det ofta motsägelser 

och stoff  från olika tanketraditioner. Beroende på sammanhang kan människan använda sig av och välja 

mellan en serie av resonemang och tolkningar av världen, vilka alla kan ha en djup anknytning till     

personen.  Detta synsätt förutsätter inte att det finns en avsaknad av kognitiva element i en människas 30

livsåskådning. Däremot visar det tecken på att sambanden mellan teoretiska moment och det centrala 

värderingssystemet inte är så pass normativa i den mån som Jeffner förstås mena.  

Även om det substantiella och funktionella hålls som varandras motsatser finns det funktionella        

aspekter inom substantiella hållningar och vice versa. Lindfelt menar att livsåskådningens funktion i 

bland annat Jeffners fall är den att livsåskådningen bistår människan med kognitiv orientering i sin till-

varo. För Jeffner, med flera, får livsåskådningen en funktionell prägel i den mån att den blir ett verktyg 

vars syfte är att reda ut en teoretisk förståelse snarare än att upprätta ramar för en existentiell mening 

med livet.  Sten Philipson, professor i etik, utgår i sitt arbete från en jeffnersk definition men har 31

utvecklat Jeffners tankegångar mot en funktionell hållning och omnämner istället livsåskådningen som 

ett orienteringssystem. Livsåskådningen kan i hans tolkning bistå människan med mening genom     

betydande ställningstaganden och vara till hjälp på så vis att hon kan att orientera sig i sin tillvaro.  32

Detta förhållningssätt medför en viss revidering av Jeffners utgångspunkter. Istället för att utgå från 

livsåskådningsbegreppets kognitiva element utgår Philipson istället från dess funktionella aspekter och 

menar att de kognitiva elementen är en produkt av livsåskådningens grundläggande funktion i       

människans liv.  En sådan utgångspunkt åsidosätter inte en kognitiv orientering, utan bör förstås på så 33

 Lindfelt, Mikael. 2003, s. 6428

 Lindfelt, Mikael. 2003, s. 7529

 Uddenberg, Nils. 1995, s. 15–1630

 Lindfelt, Mikael. 2003, s. 27831

 Philipson, Sten. Vad är viktigt i  livet? Om värderingar och livsåskådningar.  I Livet  enligt  människan:  om livs-   32

åskådningsforskning. Bråkenhielm, Carl Reinhold., Essunger, Maria & Westerlund, Katarina. (red.), 351–380. Nora: 
Nya Doxa, 2013, s. 351

 Lindfelt, Mikael. 2003, s. 28633
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vis att det funktionella och kognitiva tillsammans bildar ett helhetssystem.  Det funktionella skifte som 34

Philipson här gör innebär inte att det kognitiva ges en obetydlig roll, snarare är det så att det är genom 

de bakomliggande idéerna och föreställningarna som exempelvis människans värderingar får en        

betydelse.  Med andra ord är livsåskådningen enligt Philipson först och främst ett orienteringssystem 35

för människan, men att hon genom detta system ges en kognitiv ram att förhålla sig till då hon söker att 

förstå vilken betydelse intryck, värderingar och känslors har i sitt liv. 

Diskussionen kring hur vi bör förstå livsåskådningars innehåll och dess roll i människans liv har inom 

den funktionella hållningen lett till frågan om alternativa begrepp, däribland livstolkning. Gunnar J. 

Gunnarsson, lektor i religion och religionsundervisning, menar på att det främst inom religions-      

pedagogiken men likaså inom livsåskådningsvetenskapen har skett en utveckling i begreppsanvänd- 

ningen. Från att ha diskuterat livsåskådningar som en substantiell och kognitiv företeelse, menar han att 

man idag istället diskuterar ett funktionellt livstolkningsbegrepp där fokus riktas mot människan som 

ett meningssökande väsen.  I sin redogörelse för begreppsutvecklingen hänvisar han till och utgår från 36

Hartmans synsätt på livstolkningsbegreppet, där livstolkningen förstås utgöra den levda livs-        

åskådningen. Gunnarson menar att en jeffnersk livsåskådningsdefinition i mångt och mycket kan 

fungera som ett bakgrundsbegrepp i empirisk livsåskådningsforskning, men att den inte är vidare     

användbar som ett analysverktyg på grund av dess kognitiva och substantiella utgångspunkter. Han 

menar istället att livstolkning är det begrepp som på ett tillfredsställande sätt kan leda forskningen till 

att fånga det man ämnar, d.v.s. människan som meningssökande och tolkande varelse snarare än själva 

livsåskådningen i sig.  Caroline Gustafsson, docent i religionspedagogik, är av samma mening som 37

Gunnarsson där hon i sin avhandling, Existentiella konfigurationer, undersöker hur unga vuxna förstår sina 

egna liv.  Hon ser inte någon svårighet att använda Jeffners definition i de fall då ställningstaganden är 38

medvetna. Däremot framgår det genom hennes material att meningsskapande processer ofta är    

omedvetna och att hennes informanter sällan uttrycker några explicita ställningstaganden.  Hon 39

framhåller därav att hon finner Hartmans livstolkningsbegrepp mer användbart i empiriska samman-

hang då det inom detta begrepp finns en öppenhet, vilken är mer tillåtande i förhållande till              

informanternas upplevelser och erfarenheter.  Det går här att förstå Gustavsson som att en funktionell 40

hållning, vilken drar åt ett livstolkande perspektiv, lämpar sig bäst då undersökningsobjektet är          

 Lindfelt, Mikael. 2003, s. 10534

 Philipson, Sten. 2013, s. 372–37335

 Gunnarsson, Gunnar J. Från livsåskådning till livstolkning - om religionspedagogisk begreppsutveckling. I Livet 36

tillfrågas:  Teoretiska  förutsättningar  för  en  livsfrågeorienterad  religionsundervisning.  Gunnarsson,  Gunnar J.,  Grønlien 
Zetterqvist, Kirsten & Hartman, Sven G. 37–82. Stockholm: Stockholms universitet, 2009, s. 37

 Gunnarsson, Gunnar J. 2009, s. 73–7837

 Gustavsson,  Caroline.  Existentiella  konfigurationer:  om hur  förståelsen  av livet  tar  gestalt  i  ett  socialt  sammanhang. 38

[Elektronisk resurs] Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Diss: Stockholm. Stock-
holm: Stockholms universitet, 2013

 Gustavsson, Caroline. 2013, s. 143–14439

 Gustavsson, Caroline. 2013, s. 2–440
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individers tolknings- och meningsprocesser, medan den substantiella och mer kognitiva hållningen  

istället lämpar sig då man undersöker innehåll i och motiv till en viss tolkning.  

Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i empirisk livsåskådningsforskning, menar att det går att ifråga-

sätta en uppdelning mellan en teoretisk/kognitiv förståelse och existentiell mening, så som bland annat 

Lindfelt gör i sitt analysverktyg.  Utgår man från att dessa två dimensioner står som varandras mot41 -

satser uppstår det lätt en missvisande bild där en definition antingen är mer teoretisk än existentiell eller 

det motsatta förhållandet. Bråkenhielm menar istället att det teoretiska och existentiella kan variera 

oberoende av varandra. En livsåskådningsförståelse kan därav ha både en hög teoretisk förståelse    

samtidigt som det finns en stark betoning på existentiell mening.  Detta innebär också att människor 42

kan sätta samman och betona de teoretiska och/eller existentiella dimensionerna i varierande grad 

beroende av sinnelag och personliga behov. 

1.3.2 Individuella och kollektiva livsåskådningar

I ämnesplanen för religionskunskapsämnet uppmärksammas livsåskådningar på gruppnivå i form av 

bestämda idésystem vid sidan världsreligionerna samt på en individnivå med fokus på mening och till-

hörighet.  Det är därför av intresse att kortfattat uppmärksamma hur livsåskådningsbegreppet förstås 43

förhålla sig till såväl kollektiva idéstrukturer som till individuella sammansättningar inom ramen för 

livsåskådningsvetenskapen.  

I läromedel är det vanligt att livsåskådningar presenteras som fasta tankesystem så som existentialism, 

humanism, marxism etc. Bråkenhielm m.fl. menar däremot att dessa tankesystem inte kan existera utan 

att någon bär på de tankar som uttrycks inom exempelvis existentialismen. Frågan om var tyngd-  

punkten ska ligga, på individuella eller kollektiva livsåskådningar, är en fråga som ofta har ställts inom 

ämnesforskningen. Denna fråga behöver inte utgöra något problem utan kan snarare ställas för att 

ringa in ett undersökningsområde. En utgångspunkt som man emellertid har behövt ta hänsyn till är 

den att man inte kan möta individuella och kollektiva livsåskådningar på samma sätt då individen sällan 

uttrycker samma välreflekterade och övergripande system som kommer till uttryck inom kollektiva 

idéstrukturer så som ideologier eller religioner.  44

Tage Kurtén, professor i teologisk etik, menar att själva framväxten av livsåskådningsvetenskapen 

genom bland annat Jeffners arbeten innebar en individualisering och en teoretisering av människans 

 Se exempelvis Lindfelt, Mikael. 2003, s. 9041

 Bråkenhielm, Carl Reinhold. Motsats, identitet eller samspel? Om vetenskap och livsåskådning. I Livet enligt 42

människan: om livsåskådningsforskning. Bråkenhielm, Carl Reinhold., Essunger, Maria & Westerlund, Katarina. (red.), 
293–322. Nora: Nya Doxa, 2013, s. 312–313

 Skolverket. Ämnesplan: Religionskunskap. [Elektronisk resurs] s. 143

 Bråkenhielm, Carl Reinhold., Essunger, Maria & Westerlund, Katarina. 2013, s. 17–1944
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livshållning. Snabbt kom fokus att riktas mot den vanliga människans tankar och trosföreställningar 

snarare än mot genomtänkta idésystem. I livsåskådningsbegreppet fick människan utrymme att       

formulera sin egna ståndpunkt och kritiskt göra upp med ärvda traditioner och tankesystem,           

formulerade av auktoriteter.  Sett till liknande arbeten inom Norden har det individuella perspektivet 45

inte varit lika framträdande. Religionshistorikern Otto Krogseth redogör för att den jeffnerska          

traditionen har präglats av en individuell karaktär men att livsåskådningsforskningen i Norge snarare 

präglas av en kulturanalytisk ansats, där människans kulturella ramverk har getts en större betydelse än 

vad den fått i Sverige. I den kulturanalytiska ansatsen har man i större utsträckning fokuserat på de idé- 

och traditionsbaserade aspekterna av livsåskådningsbegreppet och därmed placerat individen mot ett 

större sammanhang. Krogseth menar att man inte ska överbetona skillnaderna mellan ett norskt och ett 

svenskt perspektiv, men är tydlig med att de två vägarna är resultat av perspektivsprioriteringar likaså 

som att den norska livsåskådningsforskningen har präglats av tvärvetenskapliga inslag i högre grad än 

vad den svenska motsvarigheten har gjort.  46

Diskussionen om förhållandet mellan innehåll och funktion gör sig gällande även inom detta perspektiv. 

En effekt av uppdelningen mellan substantiella och funktionella livsåskådningsförståelser är att en   

substantiell hållning förstås vara bättre lämpad då kollektiva idésystem står i fokus medan en funktionell 

hållning istället lämpar sig bättre i förhållande till individuella livsåskådningar. En sådan utgångspunkt 

utgår bland annat ämnesdidaktikern Björn Falkevall från i sin avhandling Livsfrågor och religionskunskap.  47

Han motiverar sin utgångspunkt genom att hänvisa till Jeffners och Hartmans akademiska bakgrunder 

och menar att Jeffners bakgrund inom teologin har påverkat honom i riktning mot etablerade läror, 

medan Hartmans bakgrund inom utvecklingspsykologin istället har lett till ett fokus på individens 

utveckling.  Lindfelt anser att en substantiell definition som anger gränser för vad en livsåskådning  48

innehåller (så som Jeffners) är applicerbar både på individuella och kollektiva livsåskådningar. Han är 

emellertid av annan mening än Falkevall och menar att Jeffner främst sätter livsåskådningsbegreppet i 

relation till individen, inte till kollektiva idésystem. Enligt Lindfelt menar Jeffner snarare att individen 

förhåller sig till gemensamma och etablerade idéer på så vis att de står som bakgrund till individens 

egna livsåskådning där individen kan finna inspiration likaså som att hon kan anta ett kritiskt      

förhållningssätt mot den.   49

 Kurtén, Tage. Livstro, teologi och livsåskådningsvetenskap. I Livet enligt människan: om livsåskådningsforskning. 45

Bråkenhielm, Carl Reinhold., Essunger, Maria & Westerlund, Katarina. (red.), 127–152. Nora: Nya Doxa, 2013, s. 137
 Krogseth, Otto. Religion och livsåskådningsforskning på kulturanalytiska premisser. I Livet enligt människan: om 46

livsåskådningsforskning.  Bråkenhielm,  Carl  Reinhold.,  Essunger,  Maria  & Westerlund,  Katarina.  (red.),  207–228. 
Nora: Nya Doxa, 2013, s. 214–215

 Falkevall, Björn. Livsfrågor och religionskunskap: en belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik. [Elektron47 -
isk resurs]  Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete. Diss: Stockholms universitet. Stockholm: Stock-
holms universitet, 2010

 Falkevall, Björn. 2010, s. 3248

 Lindfelt, Mikael. 2003, s. 27849
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Det framgår att det finns olika sätt att förstå det kollektiva och gemensamma, och att valet av ut-

gångspunkt får betydelse för hur man betraktar individens roll i relation till det kollektiva. I förhållande 

till religionsbegreppet blir det naturligt att tala om tillhörighet till en viss konfession, en benämning som 

får inverkan på förståelsen av anhängare till en icke-religiös livsåskådning så som humanism. Det är 

emellertid inte så som det kollektiva omnämns när vi ser till Krogseth eller Jeffner. Snarare är det så att 

det finns en eller flera idéstrukturer i samhället som människan på något vis påverkas av, förhåller sig 

till, tar avstånd ifrån etc. Vad detta innebär för undervisning om livsåskådningar kommer att diskuteras 

vidare under rubriken 1.4 Teoretisk tillämpning - Forskningens betydelser för denna uppsats. Det finns emellertid 

fördelar att först se till ämnesdidaktiska resonemang, vilka presenteras i avsnittet nedan. 

1.3.3 Livsåskådningar och livsfrågor i religionskunskapsämnet

I och med att skolans religionskunskapsämne är nära sammanbundet med det akademiska ämnet       

religionsvetenskap får de diskussioner som uppmärksammas inom livsåskådningsforskningen även en 

aktualitet inom det religionsdidaktiska fältet. Genom en förening av en akademisk disciplin och       

pedagogiska perspektiv, så som barn och elevers personliga och kunskapsmässiga utveckling, uppmärk-

sammas emellertid andra frågor rörande livsåskådningsbegreppets innebörd och hur det ska tillämpas i 

skolans värld.  

Religionsdidaktikern Malin Löfstedt menar att livsåskådningsbegreppet, enligt skolans kursplaner, 

förstås vara ett paraplybegrepp som innefattar både etablerade religioner så som världsreligionerna samt 

sekulära livsåskådningar så som humanism, ekosofi etc. Tanken om hur livsåskådningar ska uppmärk-

sammas i klassrummen har genom åren skiftat, men det tankesätt som träder fram i 2011 års läroplan 

innebär att elever ska undersöka livsåskådningar som både samhälleliga och individuella företeelser. För 

att möjliggöra en sådan undervisning menar Löfstedt att det behövs både substantiella och funktionella 

perspektiv. Det substantiella perspektivet bör lyftas i syfte att ge elever exempel på vad en livsåskådning 

kan vara, medan det funktionella perspektivet skapar utrymme för elever att fundera kring livsfrågor i 

relation till livsåskådningar i syfte att få insikt i livsåskådningars roll som meningsskapande och       

identitetsbärande.  Löfstedt menar däremot att det funktionella perspektivet ges ett begränsat utrymme 50

i undervisningen idag och att läromedel tenderar att presentera innehållslig information där livs-  

åskådningar förstås vara fasta tankesystem snarare än föränderliga och funktionellt betydelsefulla. När 

modern livsåskådningsforskning visar att få svenskar säger sig tillhöra någon livsåskådningstradition, 

utan istället väljer och skapar sin egna livsåskådning anser hon att det är problematiskt att bilden som 

presenteras i undervisningen och läromedlen inte motsvarar verkligheten. Resultatet leder, enligt      

Löfstedt, till att få elever känner en personlig anknytning till undervisningsstoffet och att det skapas 

gränser mellan »de andra« och eleven själv.  Att överbrygga dessa gränser menar Löfstedt är en utav de 51

 Löfstedt, Malin. 2013, s. 383–38650

 Löfstedt, Malin. 2013, s. 391–39251
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utmaningar som finns i Sverige idag i och med det svenska samhällets starkt sekulära prägel. Genom att 

bedriva undervisning som bland annat bygger på livsfrågor kan elever utan religiös bakgrund skapa en 

referensram för de frågor som väcks inom religionskunskapsämnet. Resultatet är tvådelat, dels känner 

eleverna att ämnet har en högre relevans då dess innehåll knyter an till eleven själv och dels kan 

gränserna mellan jag och »de andra« överbryggas.  Att utgå från universaliteten i livsåskådnings-      52

begreppet blir därav ett led i att skapa ett utrymme i undervisningen för eleverna att förstå sig själva 

såväl som utveckla förståelse för andra.  

Att koppla undervisning till elevens personliga utveckling har som tidigare nämnts varit ett utav        

argumenten för livsfrågepedagogiken. Karin Kittelmann Flensner skriver i sin avhandling, Religious   

Education in Contemporary Pluralistic Sweden, att livsfrågepedagogiken ofta motiverats på detta vis samt att 

den, framförallt under dess framväxt på 1970-talet, även varit betydelsefull för att lyfta ett inifrån-    

perspektiv i ett ämne som annars präglas av krav om objektivitet och icke-konfessionalitet.  Idag är 53

utmaningen emellertid annorlunda och ter sig, som även Löfstedt menar, på så vis att de flesta eleverna 

saknar perspektivet inifrån och inte har några personliga religiösa erfarenheter.  Likaväl som samhället 54

har förändrats har även religionskunskapsämnet förändrats och skiftat fokus genom nya läroplaner i 

olika omgångar. Kittelmann Flensner redogör däribland för de ämnesförändringar som skett mellan 

Lpf94 och den nuvarande läroplanen Lgy11. Religionskunskapsämnet i 1994 års läroplan för gymnasie- 

skolan hade ett fokus på elevens egna förståelse, reflektioner etc. Det religionskunskapsämne vi har idag 

har dock frångått detta fokus och rört sig mer mot ett ämne som fokuserar på religion som ett socialt 

fenomen i samhället snarare än på elevens egna erfarenheter.  I och med att skolans styrdokument har 55

ändrats har livsfrågepedagogiken, så som den till en början var, inte längre samma syfte i religions-  

kunskapsämnet idag varken när det gäller personlig utveckling eller när det gäller objektivitetsfrågan. 

Som tidigare nämnts tenderar en funktionell hållning att dra mot livsfrågor och livstolkning i en 

skolkontext. När Falkevall i sin avhandling undersöker olika förståelser av livsfrågebegreppet finner han 

genom sina informanter både förtjänster och svårigheter gällande livsfrågornas plats i religions-      

kunskapsundervisningen. Bland annat finns det svårigheter i livsfrågornas existentiella och filosofiska 

karaktär då livsfrågor, och så även livstolkning, drar sig mot religioners och livsåskådningars intellekt- 

uella sfär snarare än det rituella livet.  En informant menar även att fokus på det intellektuella kan bli 56

exkluderande då barn som kommer från olika miljöer har olika vana av att diskutera frågor av sådan 

karaktär.  Trots att livsfrågor är en väg att gå för att ge elever möjligheten att skapa en referensram 57

 Löfstedt, Malin. 2013, s. 39752

 Kittelmann Flensner, Karin. 2015, s. 3653

 Kittelmann Flensner, Karin. 2015, s. 5054

 Kittelmann Flensner, Karin. 2015, s. 4355
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 Falkevall, Björn. 2010, s. 17557
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finns det därmed andra aspekter som behöver tas i beaktning för att strategin ska vara givande samt för 

att undervisningen ska uppnå målen om likvärdighet.  

I de resonemang där man menar att religionskunskapslärare bör utforma en undervisning som både ger 

eleven möjlighet att växa i sin egna livsförståelse samtidigt som eleven utvecklar kunskaper om andra 

benämns livsåskådningar som individuella fenomen där livsfrågor är ett redskap. Edgar Almén, docent i 

dogmatik och symbolik, menar att sådana utgångspunkter väcker frågor om representativitet i såväl  

undervisning som i läromedel. Han menar att uppdraget att undervisa om individuella livsåskådningar, 

som har en stark anknytning till individen själv i form av identitet och mening, inte är ett enkelt upp-

drag som läggs på religionskunskapslärare och ställer frågan om vems livsåskådning och vilka exempel 

man egentligen ska lyfta fram?  Om livsåskådningar förstås vara individuella och i de flesta fall      58

osystematiskt sammansatta behöver man inom religionsdidaktiken finna sätt att presentera de idé- 

strukturer eller trender som präglar samhället idag.  

1.4 Teoretisk tillämpning - Forskningens betydelser för denna uppsats

De resonemang som lyfts ovan är i sin grund teoretiska och berör förutsättningar för empiriska under-

sökningar inom livsåskådningsforskningen samt för praktiskt arbete i skolans olika åldersgrupper. Ser vi 

till gymnasieskolans religionskunskapsämne, vilket är fokusområdet i denna studie, finns det ett behov 

av att reda ut var vi bör stå när vi möts av olika perspektiv genom styrdokument, en pedagogisk       

tradition i livsfrågepedagogik med fokus på elevens personliga utveckling samt olika argument och 

resonemang i livsåskådningsforskningen. Var och hur bör man mötas? I detta avsnitt kommer en  

sammanfattande didaktisk diskussion att presenteras där förutsättningarna för den föreliggande under-

sökningen kommer att redas ut. 

1.4.1 Elevers egna ställningstaganden som meningserbjudanden 

De utgångspunkter som finns genom gymnasieskolans ämnesplan för religionskunskapsämnet är idag 

något annorlunda i jämförelse med de tidigare. Religioner och livsåskådningar ska närmas som    

samhälleliga och individuella fenomen samt att det inte längre finns något explicit uttalat fokus på 

elevens personliga utveckling.  Det går därav att mena att livsfrågepedagogiken inte längre har en lika 59

stark ställning då delar av dess ändamål har försvunnit i 2011-års läroplans formuleringar. Livsfråge- 

pedagogiken kan emellertid aktualiseras på andra vis, däribland i syfte att engagera i undervisningen.  60

Elevernas engagemang och känsla av delaktighet hör ihop med de utmaningar som finns i religions-

kunskapsämnet idag, men Kittelmann Flensner och Löfstedt menar att det finns andra orsaker till att 

 Almén, Edgar. 2000, s. 86–8758

 Kittelmann Flensner, Karin. 2015, s. 4359

 Selander, Sven-Åke. 1993, s. 59–6160
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alla elever inte kan delta i undervisningen utifrån samma förutsättningar. De lyfter här det sekulära 

samhällsklimatet och svårigheten att många elever inte har personliga religiösa erfarenheter.  Att elever 61

saknar verktyg för att kunna möta ett ämnesinnehåll är ej endast en pedagogisk svårighet som återfinns 

inom religionskunskapsämnets ramar.  

Diskussioner om elevers förmågor, eller möjligheter, att omvandla den information som presenteras i 

klassrummet till sin egen är aktuell både inom internationell och svensk skolforskning och har en stark 

anknytning till en sociokulturell kunskapsförståelse. Enligt det sociokulturella perspektivet, som i mångt 

och mycket präglar svensk skola idag, förstås kunskap vara beroende av samspelet mellan individens 

kropp, sinne, språkliga verktyg och tidigare erfarenheter. Då alla människor i viss mån har olika     

språkliga, emotionella och miljömässiga erfarenheter har vi olika möjligheter att ta oss an och bearbeta 

information så att den får en faktisk betydelse. Kunskap ses därmed inte enbart som olika representa-

tioner av världen, utan har en stark anknytning till själva individen. En sådan utgångspunkt innebär att 

varje miljö där individen verkar innehåller så kallade meningserbjudanden. Beroende på individens tidigare 

erfarenheter och verktyg har hen olika handlingskapacitet att faktiskt ta sig an de meningserbjudanden 

som miljön innehåller.  Handlingskapaciteten kan exempelvis vara de personliga religiösa erfaren-   62

heterna som Kittelmann Flensner och Löfstedt redogör för medan meningserbjudande utgör det     

ämnesinnehåll som presenteras i undervisningen. Svårigheten blir här att en liten grupp elever har den 

handlingskapacitet eller de språkliga verktyg som krävs för att de ska kunna ta sig an de perspektiv som 

träder fram i religionskunskapsundervisningen på ett tillfredsställande sätt. Denna utmaning kan   

däremot sägas vara ämnesspecifik. 

Man ska emellertid inte förbise att det finns andra verktyg och aspekter av handlingskapaciteten än en 

religiös referensram, däribland språket och erfarenheter av att ha träffat människor med religiös        

erfarenhet. Men även om elever har handlingskapaciteten förutsätter inte det att eleven automatiskt 

bearbetar meningserbjudandet. För att uppnå det man i internationella sammanhang kallar för          

effectivities, d.v.s. att individen använder meningserbjudandet på ett fördelaktigt sätt, krävs det att eleven 

använder sin handlingskapacitet och gör kunskapen till sin egen.  I detta sammanhang har livs63 -

frågepedagogiken motiverats genom att engagera och motivera elever till delaktighet i undervisningen. 

Likväl har livsfrågor ofta betonats som någon form av universella, d.v.s. typer av frågor som alla    

människor i olika utsträckning ställer, vilket har varit ett sätt att möta den mångfald av socioekonomiska 

och kulturella bakgrunder som gör sig gällande i ett klassrum.  Livsfrågepedagogiken kan därmed   64

 Löfstedt, Malin. 2013, s. 391–392, Kittelmann Flensner, Karin. 2015, s. 5061

 Hirsh, Åsa. Formativ undervisning: utveckla klassrumspraktiker med lärande i fokus. Stockholm: Natur & kultur, 2017, 62

s. 38
 Gee, James Paul. A Sociocultural Perspective on Opportunity to Learn. I Assessment, Equity, and Opportunity to 63

Learn. Moss, Pamela (red.), 76–108. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, s. 81
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sägas vara en väg att skapa meningserbjudanden för eleverna som de faktiskt har handlingskapacitet för 

att möta, både utifrån språkliga verktyg och i syfte att upprätta ett substitut mot religiös erfarenhet. 

Falkevall visar emellertid att en universell utgångspunkt inte nödvändigtvis innebär att alla elever har 

språkliga erfarenheter av att föra intellektuella resonemang kring existentiella frågeställningar.  Då det 65

både inom ämnesdidaktiska och vetenskapliga kretsar efterfrågas funktionella perspektiv bör religions-

kunskapslärare kanske finna andra vägar för att ge elever goda meningserbjudanden.  

Det går att ifrågasätta livsfrågepedagogikens relevans i skolan idag, särskilt i gymnasieskolan då livs- 

frågor inte omnämns i ämnesplanen till skillnad från i grundskolan. Däremot är det relevant att ta del av 

de vinster som finns i livsfrågepedagogiken, däribland dess syfte att utgå från eleverna själva och genom 

det fånga elevernas intresse och engagemang i undervisningen. Ett sådant resonemang går att leda till-

baka till livsåskådningsbegreppet där religionskunskapslärare kan finna inspiration och nya vägar mot 

en undervisning där både substantiella och funktionella perspektiv uppmärksammas. Ser vi till de olika 

livsåskådningsförståelser som nämnts ovan berör de alla etiska och värderingsmässiga aspekter som får 

en betydelse för individen i tanke och i handling. Det går visserligen att ifrågasätta hur pass normativa 

sambanden är mellan en teoretisk ordning och ett värderingssystem, vilket flera också gör. Men förstår 

vi bland annat Jeffner, Philipson och Uddenberg rätt går det att tala om en helhetsupplevelse där båda 

aspekter ges utrymme inom människors livsåskådningar. Oavsett vilken tyngd som läggs på de         

teoretiska momenten är den gemensamma förståelsen att alla människor har värderingar, uttrycker 

dessa värderingar i både tanke och handling samt att värderingarna har betydelse för upplevelser, till-

hörigheter och identiteter. Jag vill därför hävda att det går att ta tillvara på de värderande dimensionerna 

i undervisning om livsåskådningar. Värderingar och ställningstaganden kan utifrån en sådan argument-

ation även resultera i en högre grad av handlingskapacitet i undervisningssituationer än vad exempelvis 

de existentiella frågor som ges utrymme i livsfrågepedagogiken gör. Utifrån målsättningen att undervis-

ningen ska väcka intresse och skapa tillfredsställande meningserbjudanden har detta resonemang haft 

betydelse för den föreliggande undersökningen och kommit att fungera som utgångspunkt för en utav 

de två genomförda lektionsobservationerna som utgör mitt material (se 2.2 Materialinsamling, material och 
avgränsningar). 

1.4.2 Innehållslig förståelse och etablerade livsåskådningar

Löfstedt nämner emellertid att man i undervisningen behöver beröra livsåskådningar utifrån både    

substantiella och funktionella perspektiv.  Det exempel som nämns ovan kan sägas utgöra ett        66

funktionellt förhållningssätt där teman så som mening och tillhörighet kommer i fokus, däremot säger 

en sådan strategi inte tillräckligt om vad en livsåskådning kan vara på ett innehållsligt plan, vilket       

innebär att jag också behöver uppmärksamma ett mer innehållsligt perspektiv i denna studie.  

 Falkevall, Björn. 2010, s. 14565

 Löfstedt, Malin. 2013, s. 383–38666
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Utifrån såväl styrdokumenten som livsåskådningsforskningen förstås livsåskådningsbegreppet vara ett 

paraplybegrepp som innefattar både religiösa och icke-religiösa livsåskådningar. Då livsåskådningar 

bland annat omnämns vid sidan av världsreligioner i gymnasieskolans ämnesplan finns det föreställ-

ningar om att religionskunskapslärare kan närma sig etablerade livsåskådningar på ett liknande sätt som 

man i undervisningen presenterar världsreligioner. Utifrån ett fokus på religion och livsåskådningar som 

samhälleliga fenomen går det emellertid att ifrågasätta ett sådant närmande då få människor kategori- 

serar sig som »rena« existentialister eller ekosofer.  Snarare visar forskning på att människor hämtar 67

inspiration från olika tanketraditioner vilka tillsammans bildar en helhet.  Detta resultat går att härleda 68

till den individuella förståelse av livsåskådningsbegreppet som återfinns i den jeffnerska traditionen. 

Däremot menar Bråkenhielm m.fl. att en individuell utgångspunkt inte nödvändigtvis behöver stå som 

en motsägelse till att det finns vissa karaktäristiska idétraditioner, vilka brukar kallas etablerade 

livsåskådningar, i och med att människor bär upp delar av dessa traditioner i sina livsåskådningar.  69

Därav går det att motivera att religionskunskapslärare presenterar och ger exempel på etablerade 

livsåskådningar. Sett till livsåskådningsforskningen är det emellertid rimligare att anta utgångspunkten 

om etablerade livsåskådningar som idéstrukturer, vilka i olika utsträckning träder fram i människors  

individuella livsåskådningar, snarare än att de står som färdiga paket för människor att köpa. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv går det även att mena att idéstruktursperspektivet kan ge utrymme för till-

fredsställande meningserbjudanden där elever kan uppleva en igenkänningsfaktor och därmed få en 

utökad handlingskapacitet att ta sig an undervisningsinnehållet. Om eleverna känner igen sig i det     

innehåll och de idéer som presenteras i undervisningen kan det också resultera i att gränser mellan 

eleven själv och »de andra« minskas. 

För att kunna presentera dessa idéstrukturer, som i styrdokumenten omnämns som livsåskådningar, 

behöver religionskunskapslärare en innehållslig förklaringsmodell för vad som kännetecknar en 

livsåskådning. En innehållslig förklaringsmodell är också nödvändig för att särskilja livsåskådningar från 

mindre heltäckande begrepp, exempelvis ideologi. För att inte riskera att elever förstår livsåskådningars 

innehåll som separata idéer, utan att de istället uppmärksammar sambanden mellan livsåskådningars 

olika dimensioner finns det möjligheter i att lyfta in en livsåskådningsdefinition i undervisningen. Här 

ser jag fördelar i en jeffnersk definition då det däri finns en tydlighet i vad en livsåskådning menas     

innehålla. Det går att hävda att kritiken mot Jeffners utgångspunkter som elitistiska, d.v.s. att människan 

har ett existentiellt behov att uppnå en teoretisk ordning, medför och riskerar att förmedla en skev bild 

av vad en livsåskådning är i ett skolsammanhang. En utgångspunkt i Jeffners definition innebär däremot 

inte att religionskunskapslärare även bör förstå livsåskådningens funktion på samma sätt som Jeffner. I 

detta fall går det att istället utgå från andra och mer funktionella hållningar, exempelvis Philipsons 
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förståelse av livsåskådningar som ett orienteringssystem, men som likväl tar utgångspunkt i Jeffners  

definition. För att undvika att idén om att lyfta in Jeffner i undervisningen endast ska ges utrymme i en 

teoretisk diskussion vill jag undersöka hur denna idé faktiskt ter sig i ett klassrum och hur det påverkar 

elevernas diskussioner och förståelse. Därav har utgångspunkten i Jeffners definition legat till grund för 

den andra av de två undervisningssituationerna i undersökningen. Se rubriken 2.2 Materialinsamling,   
material och avgränsningar för en presentation om hur det här perspektivet kommer att anläggas i          

undervisningen. 

2. Tillvägagångssätt 

I detta kapitel kommer uppsatsens praktiska ramar att upprättas, där syfte och frågeställningar preci- 

seras utifrån tidigare forskning och dess teoretiska tillämpning. Utöver detta presenteras även de 

metodologiska utgångspunkterna som legat till grund för materialinsamling och analysen av materialet.  

2.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur gymnasieelever diskuterar och förstår  

personliga och etablerade livsåskådningar genom att planera och observera två undervisningssituationer 

som tar utgångspunkt i Anders Jeffners livsåskådningsdefinition. Vidare ämnar jag att diskutera på vilka 

sätt en jeffnersk livsåskådningsförståelse kan användas i gymnasieskolans religionskunskapsunder-    

visning.  

1. På vilka sätt diskuterar och förstår elever sina ställningstagandens motiv, innehåll och funktion? 

2. På vilka sätt diskuterar och förstår elever etablerade livsåskådningar så som ekosofi och sekulär 

humanism? 

3. Vilka möjligheter och utmaningar är förenade med användandet av Anders Jeffners livsåskådnings-

definition i undervisning om livsåskådningar? 

2.2 Materialinsamling, material och avgränsningar

Då min målsättning är att förena teoretiska förutsättningar med empirisk data, är det en naturlig följd 

att undersökningsmaterialet består av praktiska undervisningssituationer. Religionskunskap finns som 

ett eget ämne från och med årskurs fyra i grundskolan ända till gymnasieskolans tre kurser, vilket      

innebär att målgruppen har behövt preciseras inför denna studie. I detta fall har inriktningen på min 

utbildning, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, inneburit att urvalet har       

begränsats till undervisningssituationer i gymnasieskolan. Genom en bekant fick jag kontakt med en 

religionskunskapslärare som var intresserad av att medverka i undersökningen. Även om läraren har 
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varit verksam religionskunskapslärare sedan år 1998 upplevde hen att det finns svårigheter i att under-

visa om livsåskådningar och menade att hen gärna ville få inspiration i alternativa undervisnings-  

strategier. Därav erbjöd hen sig att bistå med en klass till min undersökning. Innan undersökningen 

genomfördes hade jag och läraren kontakt via mail för att diskutera praktiska frågor, därefter hade vi ett 

gemensamt möte på skolan innan undersökningen genomfördes. Under detta möte ventilerade vi övriga 

frågor samt bestämde när och hur lektionerna skulle genomföras, vilka förkunskaper eleverna för-   

väntades besitta samt vilken roll läraren skulle ta i klassrummet under de båda lektionstillfällena.   

Gymnasieskolan där läraren är verksam ligger i en medelstor kommun i södra Sverige som i dagsläget 

har omkring 1000 elever. Den klass som stod till förfogande och som utgör mitt undersökningsmaterial 

är en samhällsklass på 22 elever som går sin tredje årskurs på skolan och som läser kursen Religion 2, 

vilket innebär att de lektionsplaneringar som jag utformat har behövts anpassas utifrån kursplanen för 

Religion 2.  

I de teoretiska tankegångarna i denna uppsats är utgångspunkten att Jeffners livsåskådningsdefinition 

ska finns med som ett bakgrundsbegrepp för lärare såväl som för elever. Därutöver går det att precisera 

två centrala teman som var av intresse att lyfta i undervisningen: 1) Elevernas egna ställningstaganden 

som meningserbjudanden i undervisningen och 2) ett innehållsligt fokus på etablerade livsåskådningar. 

Denna precisering har resulterat i valet att planera för två lektionstillfällen, där vardera tema ges 

utrymme att lyftas och diskuteras var för sig. De motiv som ligger bakom dessa två teman går att utläsa 

under rubrik 1.3 Teoretisk tillämpning, men för att tydliggöra vad detta har inneburit för mitt material 

kommer jag här att presentera innehållet i de båda lektionerna.  

Den första övningen, som också har kommit att utgöra det första lektionstillfället i materialet, ämnar som 

sagt att skapa en referensram kring vad livsåskådningsbegreppet kan innebära på ett personligt plan. I 

mindre grupper har eleverna arbetat och diskuterat sina egna uppfattningar och ställningstaganden 

utifrån 14 påståenden, vilka exempelvis är »Alla människor har ett inneboende värde som inte får 

kränkas«, »Individen skapar sin egen mening«, »Människan har en själ«, »Människan har ett ansvar för 

naturen« etc (se bilaga 3). Avsikten har inte varit att styra elevernas ställningstagande genom            

formuleringen av påståendena utan de har istället utformats för att skapa diskussion. Till dessa på-

ståenden har eleverna haft fyra frågor att utgå från som relateras till livsåskådningars innehållsliga      

aspekter men som också berör vilken funktion ställningstagandena kan ha i frågor om mening, till-

hörighet och handlande. Frågorna har således varit uppbyggda utifrån en jeffnersk livsåskådnings-

förståelse men har kompletterats med uttalade funktionella dimensioner. Detta har inneburit att       

frågorna fokuserar på 1) elevens ställningstagande, 2) motiv till elevens ställningstagande, 3) samband 

mellan ställningstagandet och en övergripande tolkning av livet samt 4) om elevens ställningstagande 

har någon inverkan på eleven i det vardagliga livet. Utgångspunkten har därmed varit att alla individer 

har en livsåskådning och att eleverna, genom denna uppgift, skulle ges möjlighet att synliggöra delar i 
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sin egna personliga livsåskådning. Lektionen avslutades med en gemensam sammanfattning där läraren, 

tillsammans med eleverna, kopplade samman de diskussioner som eleverna haft med livsåskådnings-

begreppet i syfte att förankra diskussionen i ämnesinnehållet. Som det framgår i den pedagogiska 

planeringen för denna lektion (se bilaga 2) var utgångspunkten att lektionen skulle inledas med en 

lärarledd genomgång med fokus på livsåskådningsbegreppet och centrala begrepp i syfte att presentera 

området för eleverna. Efter att jag träffat läraren bestämde vi emellertid att det enligt schemat och 

lärarens planering var lämpligast att introducera ämnesområdet och livsåskådningsbegreppet lektionen 

innan, vilken jag av praktiska skäl inte kunde närvara vid. 

Den andra övningen, som utgör det andra lektionstillfället i materialet, fokuserar istället på etablerade 

livsåskådningar och idéstrukturer som finns i samhället, med exempel tagna ur ekosofin och sekulär 

humanism. Det som särskiljer uppgiften och ger den dess prägel, är att eleverna använt Jeffners 

livsåskådningsdefinition som ett analysverktyg under lektionstillfället. Uppgiften har utformats på så vis 

att eleverna skulle analysera och diskutera citat, tagna ur böcker skrivna av ekosofen Arne Næss och de 

sekulära humanisterna Christer Sturmark och Jim Herrick, utifrån sju analysfrågor — vilka utgick från 

definitionens tre delar (se bilaga 4). De flesta eleverna hade läst texterna innan lektionen då läraren hade 

gett dem i hemuppgift att läsa igenom citaten. Det fanns således en bekantskap med texterna, även om 

eleverna fick analysfrågorna först vid själva lektionstillfället. Lektionen lades upp så att eleverna        

arbetade i mindre grupper där de skulle fokusera på en livsåskådning i taget. Uppgiften var att försöka 

para ihop citaten med analysfrågorna, reda ut vilka idéer författarna ger uttryck för i sina texter och hur 

dessa hänger ihop med livsåskådningsbegreppet och därmed få en bild av vad en livsåskådning kan  

innehålla. Lektionen kom sedan att avslutas med en gemensam diskussion i helklass för att sammanfatta 

lektionens innehåll.  

Lektionstillfällena var båda 80 minuter långa och genomfördes med en veckas mellanrum. En     

gemensam utgångspunkt i de båda elevuppgifterna är att de var utformade som diskussionsövningar. 

Eleverna har därav suttit i en av fyra grupper om tre till fem elever och löst uppgifterna tillsammans. 

Att jag valt att utforma uppgifterna på detta sätt är ett resultat av mitt val av materialinsamling, snarare 

än ett pedagogiskt val. Materialet består huvudsakligen av ljudinspelningar av elevers diskussioner, men 

ljudinspelningarna har även kompletterats med skriftliga anteckningar under lektionernas gång. Under 

den första lektionen använde jag mig utav två inspelningsapparater som roterades mellan de fyra   

grupperna i syfte att få ta del av allas tankar och diskussioner. Därutöver antecknade jag såväl elevernas 

konversationer som mina egna reflektioner kring elevernas samtal. I rädsla av att gå miste om relevant 

material hade jag till lektion två istället ordnat fyra inspelningsapparater, en per grupp. Detta har inne-

burit att mina anteckningar under det andra lektionstillfället främst är reflektioner över det elever sagt 

och uttryckt. Efter att ha genomfört de båda lektionerna transkriberades ljudfilerna och de skriftliga 

anteckningarna. I transkriberingsarbetet har materialet anonymiserats och kodats efter gruppens namn 
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och antalet elever i gruppen, exempelvis L= som i lärare och D1 som den första eleven att uttala sig i 

grupp D. 

Gruppsammansättningen av elever går att likna vid fokusgrupper, där eleverna ges utrymme att ifråga-

sätta varandra och argumentera för sin sak. Däremot vill jag inte benämna elevgrupperna som fokus-

grupper då jag inte varit ute efter att undersöka hur eleverna interagerar med varandra, elevers olika 

roller i diskussionen eller på vilka sätt de uttrycker sina tankar, d.v.s. aspekter som ofta förknippas med 

fokusgrupp som metod.  Det som utgör fokus i mitt material är istället vad eleverna uttrycker i sina 70

diskussioner, d.v.s. frågan om vilka förståelser för personliga och etablerade livsåskådningar som   

kommer till uttryck under lektionstillfällena. En ytterligare avgränsning i denna uppsats är den att jag 

inte undersöker undervisningsstrategiernas positiva eller negativa effekter i form av uppnått lärande 

eller bedömning. Ett sådant perspektiv är relevant ifråga om kunskap och lärande, däremot ämnar jag 

inte att anlägga det perspektivet i denna undersökning. En sådan studie kräver också ett bredare        

material i form av skriftliga inlämningar och bedömningar i relation till elevens tidigare resultat. Det 

skulle också vara svårt att uttala sig om resultatets betydelser i ett undervisningssammanhang om inte 

resultatet ställs i relation till andra studier. 

Avslutningsvis är det värt att nämna att det i liknande studier, d.v.s empiriska observationsunder-

sökningar i klassrummet, även är vanligt att materialet kompletteras med intervjuer av lärare och elever i 

syfte att få ett bredare perspektiv från olika kontexter i materialet.  I denna uppsats har detta ej varit 71

aktuellt då mitt fokus främst riktas på de samtal som uppstår mellan elev-elev och lärare-elev i  under-

visningen, inte rörande vilken förståelse som finns innan eller de tankar som har uppstått hos läraren 

eller enskilda elever efter att lektionerna har genomförts.  

2.3 Etiska överväganden

I och med att materialet utgörs av en lärare och en elevgrupp, vilka jag har observerat, är det av        

betydelse att uppmärksamma de etiska överväganden som jag tagit ställning till under arbetets gång.  

Enligt Vetenskapsrådet är det vanligt att idealet om information och samtycke tas med som en ut-

gångspunkt i bland annat öppna observationsstudier, vilket innebär att de som är del av en forsknings-

studie ska vara medvetna om och att de har godkänt att det de säger eller uttrycker kan komma att tas 

med i studien.  I denna studie har jag därför presenterat mig både skriftligt och muntligt för läraren 72

och eleverna rörande vem jag är och vad det är jag vill komma åt i denna uppsats. Vid sida av den 

 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber, 2011, s. 448–45070

 Se exempelvis: Karlsson, Anders. Vilket religionskunskapsämne? Ämneskonstruktioner i religionskunskap på gymnasiet 71

med  samtalsförhandlingar  i  centrum.  [Elektronisk  resurs]  Fakulteten  för  humaniora  och  samhällsvetenskap,           
Pedagogiskt arbete. Licentiatavhandling: Karlstads universitet. Karlstad: Karlstads universitet, 2015

 Vetenskapsrådet. God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011, s. 4272
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skriftliga presentationen, som var i formen av ett informationsbrev, bad jag även om de medverkandes 

skriftliga samtycke (se bilaga 5). Då materialinsamlingen skett i skolan är det relevant att lyfta elevernas 

ålder. I de fall då informanter är minderåriga kan det finnas krav på att en forskare behöver            

vårdnadshavarens tillstånd att använda den minderåriga som en del av sitt material.  Vårdnadshavares 73

godkännande har emellertid inte varit relevant i denna uppsats då eleverna gick i årskurs tre samt att jag 

hade blivit informerad om att alla var myndiga. Vidare är det vanligt att materialet kodas eller 

anonymiseras så att läsaren inte ska kunna utläsa vilka som är del av studien eller vem som säger vad.  I 74

syfte att inte avslöja lärarens eller elevernas identitet har därför materialet kodats och anonymiserats vid 

transkriberingsarbetet och de namns som nämns tagits bort ur transkriberingen. Det framgår därav inte 

vilken kommun skolan ligger i, vad skolan heter eller läraren och elevernas namn eller kön.  

Det är även relevant att under detta avsnitt lyfta frågan om objektivitet och min inverkan på studien. En 

allmän utgångspunkt inom forskning, vilken även Vetenskapsrådet lyfter, är att den som genomför   

studien ska eftersträva objektivitet samt att i minsta möjliga mån påverka informanter eller händelser 

under materialinsamlingen.  I denna studie eftersträvar jag objektivitet i form av att ingen speciell 75

agenda eller tendens har varit aktuell i fråga om att påverka studien mot ett specifikt resultat. Däremot 

har de teoretiska utgångspunkterna legat till grund för de lektionstillfällen som är undersökningens 

ramverk, vilket kan relateras till påverkan i undersökningen. Detta har dock varit en nödvändig åtgärd i 

syfte att planera och lyfta in de idéer som här har prövats i en praktisk undervisningskontext. Mitt mål 

har varit att inte agera under själva undervisningssituationerna, utan istället vara en tyst betraktare i bak-

grunden. Som ett resultat av att lektionsplaneringarna och de båda diskussionsövningarna är utformade 

av mig har jag vid några få tillfällen behövt gå in och vägleda elever så att de förstår uppgiften och har 

haft goda förutsättningar att diskutera det som var ämnat. Vidare påverkar planering och övnings-

uppgifter endast en del av undervisningssituationen medan elevers förkunskaper samt andra sociala och 

externa faktorer har en större inverkan på lektioners utfall. Därav behöver inte min del i utformandet av 

lektionstillfällena utgöra ett problem för objektivitet eller påverkan på resultat. 

2.4 Metod och analys

Den empiriska delen av denna uppsats, d.v.s. undersökningen i sig, går att definiera som en kvalitativ 

fallstudie. En utav de stora auktoriteterna inom metodologin, Robert K. Yin, menar att ”[f]allstudiens 

väsen, den centrala tendensen i alla typer av fallstudier, är att den försöker belysa ett beslut eller en upp-

sättning beslut: varför de fattades, hur de genomfördes och vilka resultaten blev.”  Beslutet kan i denna 76

uppsats förstås vara att föra in Jeffners livsåskådningsdefinition som ett ramverk i undervisning om 

 Vetenskapsrådet. 2011, s. 4973

 Vetenskapsrådet. 2011, s. 6774

 Vetenskapsrådet. 2011, s. 4275

 Yin, Robert K. Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber, 2007, s.3076
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livsåskådningar. Jag har tidigare redogjort för varför detta beslut fattades, medan jag nu redogör för hur 

detta beslut har genomförts. Från och med kapitel 3 kommer jag också att presentera, analysera och 

diskutera vilka resultaten blev.  

Sett till fallstudien som metod påverkas följaktligen materialinsamlingen av de metodologiska ut-

gångspunkterna och kan hävdas bör ha sin plats i detta avsnitt snarare än under rubrik 2.2 Materialin-
samling, material och avgränsningar, där jag redogör för materialinsamlingen. Under detta avsnitt kommer 

fokus istället att ligga på förutsättningarna i fallstudien som metod och för analysarbetet av materialet.  

Yin menar att utvecklingen av de teoretiska utgångspunkterna utgör en central roll i fallstudien, oavsett 

vilken typ av fallstudie som genomförs, då den både påverkar och bör användas som ett verktyg i     

studiens utformande, materialinsamling och analysarbete.  När det gäller analysarbetet finns det 77

emellertid inte några konkreta metoder som kan sägas vara generella för fallstudier, istället blir analys-

arbetet format av forskarens vetenskapliga tänkande tillsammans med undersökningens förarbete. Även 

om det inte finns någon konkret metod att utgå från är det emellertid viktigt att forskaren utvecklar en 

eller flera analytiska strategier för att kunna presentera sitt resultat. Enligt Yin är det här lämpligast att 

utgå från de teoretiska utgångspunkter som studien grundar sig på, då man på så vis har goda förutsätt- 

ningar att båda hantera datan och nå övertygande slutsatser genom sitt material.  Att utgå från de    78

teoretiska utgångspunkterna i livsåskådningsbegreppet blir således ett naturligt steg i utformandet för 

resultatredovisning och analys i föreliggande undersökning. 

Då de teoretiska utgångspunkterna har konkretiserats och utgjort ramen för utformandet av de båda 

lektionstillfällena kommer frågorna i diskussionsövning ett och två, vilka eleverna arbetat med, att styra 

tematiseringen i analysen. Detta är även ett rimligt val i och med att tematiseringen och materialet då 

blir nära sammanbundna med varandra och kan uppmärksamma vilken referensram eleverna får i 

livsåskådningsbegreppet. Även om den teoretiska tillämpningen och lektionstillfällena kan sägas beröra 

två olika sidor av livsåskådningsbegreppet, d.v.s. en personlig och mer funktionell sida och en           

traditionsbunden och mer innehållslig sida, utgår de från samma livsåskådningsförståelse i Jeffner. 

Därav kommer samma tematisering att tillämpas på redogörelsen av de båda lektionstillfällena. Detta 

kan också ses som en analytisk fördel då ett sådant tillvägagångssätt möjliggör att se samband och skill-

nader mellan elevernas diskussioner om sina egna och andras mer systematiserade livsåskådningar, 

likaså som det kan visa tecken på vilken referensram av begreppet eleverna tagit till sig genom under-

visningen. De teman som kommer att användas i analysen är: 1) ställningstagandets/idéns innehåll, 2) 

ställningstagandets/idéns grunder och motiv samt 3) ställningstagandets/idéns funktion och påverkan i 

livet. 

 Yin, Robert K. 2007, s. 48–5377

 Yin, Robert K. 2007, s. 138–14078
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2.5 Svårigheter och problem

Under utformandet och genomförandet av en uppsats kan det uppstå problem eller att vissa svårigheter 

eller utmaningar kan behövas tas i beaktning i förhållande till analysarbete och uppsatsens slutsatser. En 

utav de utmaningar som är central i denna uppsats är den att undervisningsstrategierna är avgörande 

för resultatet likaså som ingången i viss mån går att benämna som explorativ då den är utformad i ett 

teoretiskt sammanhang. Detta är en utmaning som kan medföra såväl positiva som negativa konse-

kvenser för resultatet och är därför en utmaning som det är relevant att vara transparent med. Ytterli-

gare en utmaning som går att relatera till den förra är den att undersökningen har genomförts i en klass 

som läser kursen Religion 2, vilket innebär att eleverna har med sig en annan förförståelse för ämnet 

och andra ämneskunskaper in i undervisningen än vad möjligtvis elever som läser kursen Religion 1 har. 

Detta kan i viss mån komma att påverka resultatet och behöver uppmärksammas då det hör samman 

med resultatets generaliserbarhet. Valet av den kvalitativa fallstudien som metod upprättar visserligen 

gränser för statistisk generalisering i sig, men att det trots denna gränsdragning att visa på en analytisk 

generalisering.  D.v.s. att uppsatsens undersökning och resultat fortfarande kan visa tecken som är 79

överförbara och aktuella för alla tre kurser inom gymnasieskolans religionskunskapsämne.  

Då undersökningen involverar både lärare och elever med deras förutsättningar i bland annat planering, 

schema och kunskaper har genomförandet behövt ha en viss flexibilitet. Som framgår i lektions-  

planeringen för lektion 2 (se bilaga 3) var exempelvis tanken att lektionen skulle avslutas med en 

gemensam diskussion kring livsåskådningars aktualitet idag, frågan om alla verkligen har en livsåskåd-

ning, om man kan vara både en ekosof  och en sekulär humanist etc. I undersökningen kom den 

gemensamma sammanfattningen snarare att handla om vad ekosofin och den sekulära humanismen kan 

sägas innehålla för idéer då det var där lektionen landade. Likaså var planeringen för lektion 1           

utformad på så vis att lektionen skulle inledas med en genomgång av livsåskådningsbegreppet, medan 

det passade läraren bättre att presentera en övergång från tidigare ämnesområde en lektion tidigare. I 

detta fall uppstod även problemet i att jag, på grund av praktiska skäl, inte kunde närvara vid det      

lektionstillfället. Istället skulle läraren själv spela in genomgången, vilken jag sedan hade för avsikt att 

transkribera och inleda undersökningskapitlet med. Däremot försvann ljudfilen på grund av tekniska 

skäl, vilket innebär att det materialet inte finns med i undersökningen.  

Avslutningsvis är det värt att nämna att informationsbrevet till läraren och eleverna innehöll möjlig- 

heten att avstå från att delta samt att läraren och eleverna när som helst har möjligheten att dra tillbaka 

sitt samtycke. Detta hade kunnat utgöra ett problem gällande materialet, däremot har ingen av          

informanterna valt att avstå eller dra tillbaka sitt samtycke, vilket innebär att materialet inte lidit av    

något bortfall.  

 Yin, Robert K. 2007, s. 2879
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3. Undersökning 

I detta kapitel kommer elevernas diskussioner att utgöra det huvudsakliga innehållet, medan lärarens 

handledande kommentarer och frågor främst kommer att ges utrymme då det är av betydelse för  

sammanhanget. I och med att det är två lektionstillfällen som undersöks kommer dessa att beröras   

under separata avsnitt, i samma turordning som undersökningen genomfördes. De båda avsnitten 

kommer att ha olika rubriksättningar, vilket är en följd av lektionernas innehåll, men har det gemen-

samma i att båda avsnitten avslutas med en delanalys utifrån den analytiska strategin som presenteras 

under rubriken 2.4 Metod och analys.  

3.1 Lektionstillfälle 1 - Personliga livsåskådningar

Under lektionen fick eleverna uppgiften att diskutera 14 olika påståenden som kan visa tecken på     

innehåll i en personlig livsåskådning och dess funktion i deras liv. Det fanns en öppenhet kring vilka 

utav alternativen eleverna skulle diskutera där de hade möjligheten att välja mellan de olika påståendena 

utifrån intresse eller att följa listan kronologiskt. I alla fyra grupper valde man det senare alternativet, 

vilket fick till följd att eleverna inte hann gå igenom alla påståenden. Utifrån de påståenden som    

grupperna diskuterade och lade en större vikt vid har jag utformat tre olika kategorier som innefattar 

flera påståenden, vilka likaså har en koppling till det andra lektionstillfället. Under rubriken Människan i 
samhället diskuterar elever påståendena: 1) Alla har ett inneboende värde som inte får kränkas, 2) Män 

och kvinnor bör ha lika möjligheter i samhället och 9) Individen har makten att själv påverka sin 

framtid. Under rubriken Människans förhållande till naturen diskuterar istället eleverna påståendena:         

3) Människan har ett ansvar för naturen och 6) Människan har inte ett högre värde än vad andra djur 

har. Avslutningsvis finns rubriken Meningen med livet och livet efter detta där eleverna diskuterar på-     

ståendena: 4) Individen skapar sin egen mening, 5) Det finns inte något övergripande syfte med livet 

och 8) Människan har en själ. Under denna rubrik kommer även ett visst utrymme ges åt den gemen-

samma sammanfattningen i slutet av lektionen. 

3.1.1 Människan i samhället 

Efter att läraren redogjort för dagens innehåll och jag presenterat mig, eleverna skrivit under sitt sam-

tycke och satt sig i sina grupper samt läst igenom uppgiften börjar diskussionerna snabbt. När          

inspelningsknappen sätts igång på en utav inspelningsapparaterna kommer vi raskt in i på det första 

påståendet där grupp D diskuterar om alla människor har ett inneboende värde som inte får kränkas. 

!24



[D1] …alla är ju ändåså människor och ingen är ju mer värd än någon annan, så jag tycker det, att alla 

har ett värde som inte får kränkas. (…) [D3] - Alltså jag håller med, asså det påståendet är aldrig riktigt 

självklart, rent så som det samhälleligt självklart ändå oftast [är] ibland typ vanliga.. man tänker     

människor. Förutom sånna som har mer extrema åsikter som tycker annat. Äh, men det är ju speciella 

fall. Men om man tänker vi vanliga skolungdomar.. nästan de flesta tycker ju att det är liksom så det 

ska vara.  80

Eleverna ser följaktligen påståendet om att människan har ett inneboende värde som ett påstående 

vilket man håller med om, och att de flesta människor nog tänker på det sättet. Däremot uppmärk- 

sammar de frågan om det är så att alla människor faktiskt ställer sig positivt till ett sådant påstående, i 

och med att det finns andra tankesätt i samhället.  

Grupp A samtalar kring påståendet på ett liknande sätt som grupp D gör, men menar att det också 

hänger ihop med samtalsklimatet i samhället. De menar att diskussioner om värde har blivit svårt för att 

det är så mycket som har ett värde idag och att det därför är mycket att ha i åtanke då ”allt ska vara 

PK”.  Enligt eleverna är det vanligast att man anser att människan har ett värde som inte får kränkas 81

och att de håller med, men att det samtidigt finns människor som utmanar en sådan utgångspunkt. 

Diskussionerna kan därav sägas rör sig kring påståendets plats och påverkan i samhället. Ser vi istället 

till grupp C för de diskussionen på ett plan där de även resonerar kring betydelsen av vad värde-       

begreppet innebär. De menar att värde kan betyda olika saker och att den individuella synen på vad 

värde innebär grundas i uppväxten. Vidare menar de att människovärdet inte bara är något som en 

människa har, utan att det även påverkar människan i det dagliga livet, där tanken att man har ett värde 

blir en drivkraft för individen.   82

I påståendet om att män och kvinnor bör ha samma möjligheter i samhället menar både grupp C och D 

att utgångspunkten är likadan som med det förra påståendet.  I grupp D utgår eleverna från att alla är 83

lika mycket värda och att det är direkt överförbart på jämställdhetsfrågor. Även om de flesta tar ut-

gångspunkt i att samhället bör vara jämställt, skiljer teori och praktik sig åt. Med andra ord, trots att 

samhället bör vara jämställt så är det inte jämställt. I diskussionen framgår det att eleverna verkar tycka 

det är en skillnad mellan äldre och yngres attityd till frågan om jämställdhet.  

 Ljudupptagning av lektion 1. [Fil 1]. 2018-04-1380

 Fältanteckningar från observation. 2018-04-1381

 Fältanteckningar från observation. 2018-04-1382

 Fältanteckningar från observation. 2018-04-13, Ljudupptagning av lektion 1. [Fil 1]. 2018-04-1383
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[D3] - Jag tror att vi ungdomar (…) tycker mer så att det ska vara så medans många äldre inte tycker 

så. [D2] - Ja men det är mer att dom är vana vid det. [D3] - Dom är ju liksom vana vid det, dom är ju 

liksom uppväxta, vi är ju uppväxta vid en annan… [D4] - Attityd liksom.. [D3] - Ja en slags attityd mot 

det. [D1] - Jo men alla bör ha lika rättigheter och möjligheter i samhället, oavsett kön.  84

Eleverna i grupp D menar emellertid att vi i Sverige har goda förutsättningar för att skapa jämställdhet. 

Genom att vi har det gott ställt kan vi prioritera jämställdhetsfrågan, vilket också görs då det är en    

aktuell samhällsfråga.  I grupp A diskuterar man precis som grupp D frågan om varför jämställdhets-85

tanken inte visar sig i praktiken, men fokuserar även på varför de är av åsikten att samhället bör vara 

jämställt. A1 menar att det är någonting som man alltid har pratat om och att faktumet att män och 

kvinnor som har samma arbetsuppgifter får olika lön på sätt och vis aktualiserar ämnet för dem. Efter 

en kort stunds samtal kommer läraren förbi och försöker få eleverna att fundera vidare kring motiven 

till deras åsikt. 

[L] - Varför är det viktigt med jämställdhet då? Hur kommer det sig att du tycker det? Är det nånting 

som du liksom har fått med dig som, som du kommer ihåg »Det här sa alltid mamma och pappa till 

mig: Kom ihåg att män och kvinnor bör ha lika möjligheter i samhället«. Eller det nånting som man 

känner? (…) [A2] - Det kommer från barndomen, att man tycker på det här sättet, att kvinnor och 

män ska behandlas lika. Liksom beror på hur man blivit uppfostrad och så. [A4] - Mycket kan ju spela 

roll att man vet att det inte är jämställt, och därför känner man att »det tycker jag är konstigt« och då 

liksom väcks, då liksom tänker man på det mer och mer…  86

Eleverna visar här att det finns flera motiv till deras åsikt. Kännetecknande är att de hänvisar till sociala 

faktorer, som på ett eller ett annat sätt har bidragit till deras ståndpunkt och ämnets aktualitet i både 

deras egna liv och ur ett samhällsperspektiv. Jämställdhetsfrågan blir även aktuell för grupp A då de 

diskuterar påståendet om att individen har makten att själv påverka sin framtid. A1 anser att individen 

besitter denna makt, medan A4 uttrycker att det finns fall där individen har makten och att det finns fall 

då individen inte har makten.  

[A4] - Det är som det vi pratade om tidigare med jämställdhet. Det är ju inte alltid så att jag har samma 

möjlighet att bli chef, att jag har samma möjlighet att påverka mitt liv på så sätt jag vill. (…) Att de 

väljer till exempel en man före en kvinna, så man har ju inte alltid makten, det ligger ju inte bara hos 

mig.  87

 Ljudupptagning av lektion 1. [Fil 1]. 2018-04-1384

 Ljudupptagning av lektion 1. [Fil 1]. 2018-04-1385

 Ljudupptagning av lektion 1. [Fil 2]. 2018-04-1386

 Ljudupptagning av lektion 1. [Fil 1]. 2018-04-1387
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Eleverna i gruppen fortsätter diskussionen och resonerar kring olika socioekonomiska faktorer. De 

menar bland annat att utbildning och ekonomiska förutsättningar är avgörande för hur reell makten 

faktiskt är, vilket innebär att alla inte har samma förutsättningar att påverka sina egna liv. A4 tror 

emellertid att de som har goda socioekonomiska förutsättningar, oftare tänker att de har makten att 

påverka sin egna liv än de som har dåliga förutsättningar. Det blir tydligt att eleverna känner igen 

påståenden och har hört det förr, då A1 exempelvis relaterar påståendet till sin uppväxt. ”Men det har 

väl också med att göra att våra föräldrar alltid har sagt så här, »du ska göra det du tycker om« och så.”  88

Genom att ha fått höra att hen har möjligheten att göra sina egna val, har tankesättet därav rotat sig i 

elevens sätt att se på sin egna situation. 

Grupp B diskuterar även de människors olika förutsättningar i livet i relation till påståendet, men lyfter 

personliga egenskaper snarare än socioekonomiska faktorer. B1 menar exempelvis att uppväxt och 

värderingar formar människan så att man har olika benägenhet att använda den makt som människan 

har.  

[B1] - Är du driven så har du ju sannolikt större möjlighet att göra något med ditt liv eller att komma 

någon vart.. än om du.. [B2] - Om du har det väldigt tufft i livet kanske det blir svårare. [B1] - Ja men 

precis, det kanske inte behöver vara så att man inte är odriven [sic!], utan det kan vara andra faktorer 

som ligger till grund för det också. (…) Men jag tror att om man tänker att man har möjlighet att 

påverka sin situation så är det nog större möjlighet att man gör det också… att man lättare åstad-

kommer saker.  89

Själva makten verkar vara ett »mindset«, som individen antingen har eller inte. Men B3 menar också att 

vi ofta tar det hela för givet i och med att vi i Sverige har frihet, utbildning etc. medan det är något som 

saknas i andra länder. B2 instämmer i att det inte finns många begränsningar i Sverige, och menar att 

det snarare tvärtom. ”Hela det samhället som vi bor i, uppmanar oss till självförverkligande och att vi 

liksom ska bli det vi vill”.  Eleverna i gruppen verkar följaktligen se en förklaring till att många        90

upplever det som att vi besitter makten att påverka vår egen framtid finns i samhällsidealen, vilka ger 

driftiga individer en handlingskapacitet, både i det dagliga livet och i ett större sammanhang.  

3.1.2 Människans förhållande till naturen

När eleverna i grupp D kommer till påståendet om att människan har ett ansvar för naturen, upplever 

de alla att så är fallet. Motivet till detta ställningstagande grundar sig mångt och mycket i utgångs-  

punkten att människan har förstört naturen. Det finns däremot delade meningar kring hur långt      

ansvaret sträcker sig. D2 menar exempelvis att människan inte bör ha ett ansvar för naturen för att vi är 
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en del av den, utan snarare för att vi har förstört den, medan D3 och D1 betonar att vi bör ha ett    

ansvar för att naturen och jorden är vårt hem. Eleverna i gruppen resonerar också kring varför de 

tänker på det viset som de gör och menar att det grundar sig i att man idag är insatt i läget. Genom  

utbildning, nyhetsinslag, miljöorganisationers reklam och ett förändrat förhållningssätt till bland annat 

källsortering har en medvetenhet uppstått kring ämnet och dess betydelse för framtiden.  91

Grupp C är av samma mening som grupp D och menar att då naturen är vår omgivning, så måste vi 

också värdera den. Däremot är det individuellt huruvida människan faktiskt tar sitt ansvar. De nämner 

exempelvis att vissa personer utnyttjar situationen då de värderar sin egna livsstil högre än andras.  Att 92

alla inte tar sitt ansvar är även ett tema som grupp A uppmärksammar i sin diskussion. 

[A2] - Men sen alltså, jag tror inte att alla känner det här ansvaret heller. Det är väl bara några, och det 

är väl därför det är [ett] så debatterat ämne känns det som. Det är precis som det här med jämställdhet 

Det tar aldrig slut typ, eftersom det alltid kommer att vara några som motsätter sig vad andra tycker.  93

Ser vi emellertid till elevernas egna ställningstagande menar de alla i gruppen att människan har ett  

ansvar för naturen. A2 relaterar påståendet till ett talessätt som hen mött förut; att i och med att    

människan en gång lagt sig i naturen, så innebär det att man inte kan dra sig ur. Genom bland annat 

konsumtion har vi människor påverkat och fortsätter att påverka naturen. A3 uttrycket sig även kring 

ansvaret som något gemensamt för hela mänskligheten, ”miljön har inga såhär nationsgränser eller så 

(…), »här är Sverige och vi ska bara ta hand om (Sverige)«. Det är ju globalt, alla måste vara med på 

samma tåg.”  Enligt eleverna är ansvaret således gemensamt och när det gäller detta ansvars påverkan i 94

det dagliga livet lyfter grupp A, i likhet med grupp D, bland annat källsortering i diskussionen. Eleverna 

anser att ansvaret visar sig på så vis att man tänker sig för, inte skräpar ned, inte tar bilen korta sträckor 

och att man inte slänger allt skräp i en och samma soptunna.   95

I diskussionen om människans ansvar för naturen, verkar eleverna tycka att det är självklart att       

människan har ett ansvar och att man således bör förhålla sig till detta ansvar. Men då eleverna i grupp 

C diskuterar påståendet om människan inte har ett högre värde än andra djur träder andra resonemang 

fram, däribland huruvida man faktiskt värderar naturen eller ej. 
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[C1] - Alltså jag tycker att man ska värna om naturen, men man får värna om naturen för annars 

kommer det gå fel för oss. Jag tänker ju inte att vi ska värna om naturen för att jag tycker den förtjänar 

ett liv självständigt från människan, det kommer ju aldrig liksom ske för att människan kommer ju 

alltid vara väldigt väldigt beroende av naturen och därför är det viktigt och enligt vårt intresse att   

bevara den. (…) [C3] - Men vem är vi att sätta värdet på… För jag menar, dem [djuren] har ju sitt 

värde. Men man kan ju vända på det också så här: Vad har vi gjort för bra mot jorden? Vi har ju inte 

gjort »shit«. Vi är ju överst i näringskedjan och trycker ned dem under oss. (…) jag menar, vem är vi 

och välja att det är mindre värt än det vi har här på jorden? (…) [C1] - Ja men mitt liv är ju liksom 

viktigare än en blommas liv. [C2] - Ja men det är ju så, man är ju huvudpersonen i sitt liv.  96

Som det framgår i elevernas samtal är det en skillnad mellan att ha ett ansvar för naturen och att värdera 

naturen och andra djur. Även om eleverna tycker att människan bör värna om naturen, d.v.s. har      

ansvaret att göra det, träder intressanta resonemang fram om både värdet av sitt egna liv och värde i 

relation till nytta. Medan C1 och C2 framhåller att de utgår från sig själva och därmed är mer värdefull 

än exempelvis en blomma, problematiserar C3 innebörden av värde och varför människan sätter sig i en 

högre ställning än andra djur och naturen. C1 motiverar i ett annat skede sin position genom att tala om 

samhörighet med andra arter: ”jag känner ju gemenskap med människan, men jag känner ju inte samma 

gemenskap med djur”.  Elevens känsla av gemenskap blir därmed ett motiv till ställningstagandet, där 97

samhörigheten med andra på sätt och vis blir reglerande för hur eleven värderar andra djur. C3 ifråga-

sätter emellertid en sådan utgångspunkt.  

[C3] - Men jag förstår hur du tänker, men asså vi som en såhär… Men det blir liksom en snedvriden 

bild att se på det, och för att jag menar.. för vi [människor] har ju liksom tagit på oss en för stor roll i 

det. Alltså nu om vi nu sätter det som att vi har ett högre värde än dem [djuren], så har vi utnyttjat 

detta höga värde något enormt. (…) Visst kan man ju tycka att man har ett högre värde, men man 

kanske inte ska agera utifrån [det].  98

Eleverna i gruppen verkar acceptera utgångspunkten att människan kan sägas vara mer värdefull än  

andra djur, men det finns skillnader i åsikten om vilken rätt människan har att använda sitt högre värde 

som en motivering att kränka det värde som andra djur har. I grupp D utgår man till en början från att 

människan inte har ett högre värde än djur, men kommer sakta in på svårigheter med en sådan ut-

gångspunkt. De lyfter exempelvis faktorer så som intelligens och makt, d.v.s. att vår intelligens innebär 

ett maktövertag över andra djur, men att människans högre intelligens inte nödvändigtvis medför att vi 

har ett högre värde.  Efter en stunds samtal kring påståendet kommer de även in på att många      99

människor har en avsky för vissa djur samt att vi tenderar att göra skillnad på olika djur, där en hund 
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exempelvis har ett högre värde än en myra.  Likaså menar D3 att man i första hand skulle rädda en 100

människa från att dö, om det stod mellan att rädda en människa eller ett djur.  Eleverna i gruppen ger 101

följaktligen uttryck för att människor och andra djur är värdefulla på ett teoretiskt plan, men att det inte 

visar sig i aktivt handlande genom de tankeexempel som de lyfter i sin diskussion. 

3.1.3 Meningen med livet och livet efter detta

Då påståendet om att individen skapar sin egna mening uppmärksammas, betonar eleverna i grupp A 

både ett individuellt och ett kollektivt perspektiv. Genom elevernas samtal framgår det att menings-  

frågor och religion är förknippade med varandra, men att exempelvis A4 har en mer individuell upp-

fattning om mening.  

[A4] - Det beror väl lite på. Jag tycker att individen skapar sin egen mening, men det beror ju på hur 

andra ser det. Dem som är religiösa, asså deras mening utgår ju ändå från en tro eller sådär. Men jag 

tycker i alla fall människan själv skapar.. jag skapar min mening i mitt liv, tycker jag.  102

I konversationen om mening och religion resonerar A3 kring föräldrars inverkan i barns och unga    

vuxnas meningsuppfattning, och menar att religiösa mönster och strukturer formar individen under 

uppfostran. A2 instämmer och relaterar till sin egen sekulära uppväxt och menar att det har påverkat 

hen på så vis att även hen har valt att inte tro på någonting.  I diskussionen kommer eleverna fram till 103

att meningen är individuell, men att meningen likväl är influerad av andras meningar och åsikter.  

Grupp C är inne på samma tankebanor som grupp A i sin diskussion men resonerar kring varför det är 

så att man utgår från att mening är ett individuellt fenomen. En elev finner förklaring i att samhället i 

sig är individualistiskt och att det påverkar meningsfrågor. Idag är mening föränderligt och kan i stort 

sett förändras över en natt. Hen menar att de som är del av en grupp, exempelvis troende i en kyrka 

kanske känner en trygghet i meningsfrågor som icke-troende saknar.  Men var kan man då finna    104

inspiration till mening i ett individualistiskt samhälle?  

I grupp D menar man att vi genom vår personlighet och våra egna mål finner vår egen mening. D3 

säger exempelvis ”vi är uppväxta på olika sätt, vi har egen stil, har en egen.. egna synpunkter och      

liksom, vi skapar ju vad vi tycker själv om vad meningen med livet är ungefär.”  Meningen blir därav 105

förenad med personen själv och med individens egna målsättningar. Då D2 undrar hur det kommer sig 
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att hen tycker som hen gör, menar D3 att det inte finns några bestämmelser för hur livet ska levas och 

att man i och med det formar livet och meningen på egen hand. I diskussionen om meningen känner 

eleverna i gruppen att det flyter lite mellan påstående fyra och fem. När exempelvis D4 uttalar sig om 

hen inte riktigt tror att det finns någon mening med livet, upplever både D1 och D3 att de glider in på 

påståendet om att det inte finns något övergripande syfte med livet, men ser inga problem i att gå     

vidare i diskussionen. Utifrån elevernas samtal framgår det emellertid att det är ett svårt påstående att ta 

ställning till. De flesta i gruppen menar att det inte finns något övergripande syfte eller mening, och om 

det skulle finnas ett syfte, skulle det röra sig kring evolution och utveckling snarare än ett existentiellt 

mål.   106

[D4] - Jag tror inte att det finns något syfte med livet egentligen för vi har så lite att säga till om och vi 

lever här så kort tid så vi hinner egentligen inte ändra så mycket och egentligen. Alltså om man tänker 

»åh vad är meningen med livet?«, ja så kan man rabbla upp hur många saker som helst, men ingen av 

dem tror jag egentligen spelar någon roll för att det inte just finns någon mening med livet. Man lever 

här och så gör man det bästa av det. Man gör det som man själv vill så man formar det själv.. alltså 

man formar sitt egna liv och man gör det som gör en lycklig.  107

Eleven verkar se frågor om individens mening och en avsaknad av ett övergripande syfte som ett led av 

varandra, där grunden i att det inte finns något syfte leder till att individen måste finna sin egna mening. 

Ser vi till grupp A betonar eleverna, i likhet med grupp D, reproduktion. Däremot tar de diskussionen 

vidare och talar om ett övergripande syfte som att vara en del av något större, att bidra till samhället.  

[A2] - Gud, vilken svår fråga. Asså syftet med livet är ju typ [att vara ett] kugghjul i samhället (…), 

reproducera oss kanske. Det är väl därför vi är här? Och kanske typ arbete, tjäna.. vi är alla tjänare av 

samhället. [A3] - Sen så tror jag att det är, jag tror att livet går ut på att man gör, asså jag är en del utav 

fler. Fattar ni vad jag menar? Jag kan påverka andra, jag kan yttra min egna åsikt om saker och ting hit 

och dit. Men så… förstår ni varit jag vill komma? [A2] - Att man är en del av nåt större.  108

Att vara en del av något större, menar eleverna resulterar i någon form av ansvarskänsla, d.v.s. att man 

känner plikten att tillföra något till samhället.  Det framgår följaktligen att ett syfte inte behöver vara 109

något bestämt av en högre makt, utan kan vara något som driver utvecklingen framåt ur såväl ett bio-

logiskt som ett socialt perspektiv. Riktas blicken tillbaka till grupp D betonar eleverna aspekter av 

meningsskapande vilket leder till det sista påståendet i detta avsnitt, d.v.s. att människan har en själ. 
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I diskussionen kring påståendet framgår det att de flesta i gruppen tror att människan har en själ och att 

det skulle kännas något meningslöst utan en sådan tro. Själen blir en hjälp till meningsskapande även 

om man inte exakt kan uttala sig om att själen finns eller inte. De menar att man inte behöver vara 

troende för att tro på en själ, men lyfter ändå att det inte är ett vetenskapligt antagande, vilket de inte 

ser något problem i.  I grupp B säger sig också alla elever tro på att människan har en själ, men ställer 110

sig frågande till vad själen egentligen är. 

[B1] - Men själen, är det liksom ditt medvetande eller är det hela? [B3] - Det kan vara ett medvetande. 

[B2] - För det är nog det jag tänker. När jag tänker på själen då tänker jag på det är jag typ, alltså mitt 

medvetande. [B1] - Ja, vad man tycker och tänker och handlar efter typ. [B1] Asså typ, vad ska man 

säga, ens känslomässiga dimension typ, en själ. Sen så när man dör så flyger den iväg.  111

Det är alltså svårt att helt definiera vad själen kan sägas vara och vad den gör för människan. Oavsett 

svårigheten att definiera själen, verkar den utgöra en viktig del av personen och livet i sig. I grupp C 

verkar eleverna också vilja göra en koppling mellan själen och människans personlighet. Det framträder 

olika beskrivningar så som personlighet, aura, karma etc. men de kommer inte fram till något enhetligt 

svar genom sitt samtal. De lägger i likhet med grupp D tid på att diskutera om det finns några bevis för 

själen men kan inte komma på något som skulle kunna tala till fördel för att det finns en själ. Det  

handlar således om att tro.  Det verkar svårt att härleda tanken om själen till något specifikt, även om 112

det finns ett behov av att tro på själen, vilket A4 uttalar sig om: 

[A4] - Men asså jag känner bara typ såhär. Det är jättesvårt att förklara hur man tror att det finns en 

själ, men det känns som om det finns en själ. Förstår ni hur jag menar? Alltså, jag känner att det finns 

en själ i mig, att alla vi är olika människor och har olika själar. Man kan inte förklara det riktigt, men 

det bara känns. Det känns inte bara som att människan är material, eller bara fysiska saker. Det känns 

som om det finns, på ett djupare plan, något mer.  113

Det går att förstå det som att eleven känner ett behov av en tro att människan är något mer än det 

kroppsliga. Att det är givande att ha en människosyn där människan är något mer än kött och blod, det 

ger en mening i tillvaron som inte behöver härledas till något bevis utan handlar mer om en känsla av 

vad »jag« är. 

När lektionens slut börjar närma sig bryter läraren elevernas diskussioner för att sammanfatta lektionen. 

I det första skedet frågar läraren respektive grupp om det är något speciellt som de pratat om eller tänkt 
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på. I grupp A nämner eleverna att de pratade mycket om själen, grupp B nämner sin diskussion om 

djurs värde medan både grupp C och D berättar att de kommit fram till att uppväxt och den sociala 

omgivningen är betydelsefulla aspekter för vad man värderar och hur man handlar mot andra         

människor.  Läraren sammanfattar det som eleverna precis har berättat och tar fram en powerpoint-114

slide där Jeffners livsåskådningsdefinition finns, vilken de har berört lektionen innan, och menar att 

eleverna mångt och mycket har rört sig kring det centrala värderingssystemet i deras diskussioner.  115

Läraren fortsätter sin sammanfattning med att berätta om hur värderingar förhåller sig till andra delar 

av livsåskådningsbegreppet: 

[L] - Det handlar om etik (…) vad är rätt, vad är fel. Och så tycker man någonting här [i det centrala 

värderingssystemet]. Man kan till och med tycka, eller vara riktigt stark i att »jag tycker det här är    

viktigt, att det här är en viktig fråga som vi verkligen ska jobba för att vi måste förändra samhället«. 

Men det här bygger ju på någonting, alltså det finns nånting som vi kanske inte alltid har formulerat 

klart och tydligt. (…) Men när man väl börjar fundera så kommer man fram till att »jo men jag tror ju 

faktiskt det här«. Att jag har varit med om nånting eller jag har lärt mig nånting. (…) För livsåskådning 

handlar ju inte bara om att »det här är rätt och det här är fel«. Utan det handlar väldigt mycket om 

livet.  116

Genom att relatera livsåskådningsbegreppet till det eleverna har pratat om, både i sina grupper och i 

helklass, samt betona livet som helhet försöker läraren följaktligen synliggöra samband mellan elevernas 

tankar och en livsåskådning. Innan eleverna går för dagen stämmer läraren kortfattat av om de har koll 

på vad nästa lektion ska handla om och hör efter vad eleverna kommer ihåg om humanismen och 

ekosofin från förra lektionen. Avslutningsvis delar hen ut de citat som eleverna har i uppgift att läsa 

igenom till nästa lektion.  När eleverna lämnar klassrummet stänger jag av inspelningsapparaterna.  117

3.1.4 Delanalys

Som tidigare nämnts har utgångspunkten för det första lektionstillfället varit att eleverna ska ges      

möjlighet att synliggöra delar i sin egna personliga livsåskådning i syfte att skapa meningserbjudanden 

och en referensram kring vad livsåskådningsbegreppet kan innebära på ett personligt plan. Efter att ha 

tagit del av elevernas diskussioner är det emellertid väsentligt att, utifrån den analytiska strategin, fråga 

vad eleverna uppmärksammar i sina diskussioner och på vilka sätt de tar sig an de olika ställnings-

tagandena? 
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Ser vi först och främst till ställningstagandets innehåll ger alla elever uttryck för vad de tycker, vilket är en 

följd av diskussionsövningens utformande. Oavsett påstående finns det många gemensamma utgångs-

punkter där eleverna ger uttryck för att människan har ett värde, att samhället ska vara jämlikt, att  

människan har en själ, att människan har ett ansvar för naturen etc. Eleverna ställer sig positiva till de 

innehållsliga aspekterna av de påståenden som de diskuterat. Tar man hänsyn till Jeffners definition blir 

det en skillnad på värderingsmässiga antaganden och det centrala värderingssystemet, vilka på sätt och 

vis uppmärksammas i denna del. Även om det finns värderingsmässiga antaganden behöver inte de 

placeras inom det centrala värderingssystemet, då det centrala värderingssystemet förutsätter någon 

form av personlig anknytning.  Sett till dessa två aspekter av livsåskådningsdefinitionen framträder 118

skillnader i hur eleverna pratar om deras ställningstaganden. Då vissa påståenden har en starkare 

anknytning till eleven som person ses istället andra påståenden som mer eller mindre självklara         

utgångspunkter, vilka alla i samhället har att förhålla sig till. När eleverna exempelvis diskuterar 

påståendet om alla människors inneboende värde ser alla elever detta som en självklarhet, även om det 

utmanas av vissa grupper i samhället. Alla grupper, med undantag från grupp C, ställer emellertid inte 

påståendet i relation till sig själva i form av personlig betydelse utan pratar om det på en övergripande 

nivå. Grupp C ger istället uttryck för att människovärdet är något mer än en samhällelig utgångspunkt 

och att värdet blir en del av individen. Samma tendenser går att se när eleverna pratar om jämlikhet, 

d.v.s. att alla ser jämlikhet som en självklar utgångspunkt i samhället medan vissa elever relaterar jäm-

likhetsfrågor till sin egna personliga erfarenheter och ger ställningstagandet en personlig innebörd. Men 

riktas blicken mot påståendet om att människan har en själ, blir de innehållsliga aspekterna mer enhet-

liga där de flesta grupper betonar att tron på en själ har djupare personlig koppling. Trots att det finns 

olika definitioner och funderingar kring vad en själ är och kan vara, finns det en enighet om att själen är 

sammanbunden med individen, vilket innebär att denna tro blir en viktig innehållslig del av livet.  

Rörande ställningstagandets grunder och motiv, finns det i den jeffnerska traditionen en tonvikt på teoretiska 

och värderingsmässiga antaganden om människan och livet gällande hur individen motiverar eller finner 

grunder till sina ställningstaganden. Ställs detta i förhållande till elevernas diskussioner och tankar träder 

andra tankebanor fram, där eleverna främst hänvisar till sociala faktorer så som samhällsnormer, socio-

ekonomi, kön, kulturell bakgrund och uppfostran snarare än metafysiska antaganden. Detta kan dels 

bero på att vissa av påståendena rör sig kring samhälleliga fenomen men ger också uttryck för elevernas 

egna förklaringsmodeller. Trots att eleverna ser till sociala faktorer framträder olika resonemang 

beroende på vilket påstående de diskuterar. Rörande jämställdhet menar exempelvis eleverna i grupp A 

att det är en värdering som de har fått med sig genom sin uppfostran. Likaså menar elever i gruppen att 

deras föräldrars sekulära ställningstaganden påverkat deras egna syn på meningsfrågor. När eleverna i 

Grupp D diskuterar människans förhållandet till naturen betonar de inte föräldrarnas påverkan utan 

lyfter istället fram information, reklam och utbildning som en förklaring till varför de tycker på det sätt 
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som de gör. Kännetecknande för dessa exempel, och i viss mån lektionen, är att eleverna hänvisar till 

hur de har påverkats av andra människor snarare än att de själva motiverar sina ställningstaganden.  

Det finns emellertid exempel som visar på andra tillvägagångssätt där eleverna både motiverar och inte 

upplever något behov av att motivera sina egna ställningstaganden. För att ge exempel på elevernas 

egna motiv går det att se till grupp C:s diskussion om människans värde i relation till andra djur och 

naturen. C3 problematiserar att vi människor faktiskt sätter ett värde på andra djur medan C1 och C2 

menar att de är huvudpersonen i sitt egna liv, vilket påverkar deras syn på förhållandet mellan människa 

och andra djur och naturen. Den mer argumentativa prägeln i denna diskussion leder till att eleverna 

behöver motivera sina ställningstaganden och se till sina egna värderingar och antaganden för att    

förklara hur de menar. När det istället gäller påståendet om att människan har en själ blir föreställningen 

om att man har en själv ett teoretiskt antagande som de inte upplever behovet av att motivera. I grupp 

D säger exempelvis en elev att hen är medveten om att det inte är särskilt vetenskapligt att tro på själen, 

men att det inte är ett problem. Likaså lyfter även grupp C och A att föreställningen om själen grundar 

sig i en känsla eller en tro. Även om de flesta elever ger uttryck för en sekulär hållning i deras samtal ser 

man inte något problem i att tro på en själ, vilket ger tecken på att eleverna inte är i behov utav den  

teoretiska ordningen som betonas i den jeffnerska traditionen och som bland annat Lindfelt 

kritiserar.  Exempel så som de två ovan är emellertid få då eleverna hänvisar till sociala faktorer i de 119

flesta fall då de uppmärksammar varför de tänker som de gör.  

Går vi vidare till det tredje temat, ställningstagandets funktion och påverkan i livet, uppmärksammas detta  

perspektiv på något olika sätt i elevernas diskussioner. Generellt sett betonar eleverna sällan aktivt 

handlande, men då de närmar sig påståendena i relation till påverkan i livet pratar eleverna främst om 

förutsättningar för handlande. Detta visar sig exempelvis då grupp A diskuterar skillnaden mellan teori 

och praktik i jämställdhetsfrågan där några elever känner att de inte har möjlighet att handla på det sätt 

de önskar, vilket aktualiserar frågan på så vis att eleverna vill se en förändring. Värderingen blir med 

andra ord funktionell i förhållande till samhällsbilden. Sett till handlingsmöjligheter i livet lyfter eleverna 

också att vissa utgångspunkter medför en drivkraft i livet. I grupp C menar man att utgångspunkten i 

att människan har ett värde blir en drivkraft i livet, medan eleverna i grupp B istället lyfter fram tanken 

att kunna påverka sina egen framtid som en drivkraft. Drivkraften att »jag har ett värde« eller att »jag 

har makten att påverka min egen framtid« skapar därmed handlingskapacitet, vilket påverkar individens 

framtida val och möjligheter. Att ett ställningstagande har en påverkan i livet är emellertid bara en sida 

av detta tema, där den andra sidan rör ställningstagandens funktion i livet. När det gäller den senare av 

de två går det här att uppmärksamma idéer om vad som är meningsfullt och vad som skapar mening, 

d.v.s. att ställningstagandena får meningsbärande funktioner. I materialet framgår det att eleverna har en 

individuell förståelse av mening, d.v.s. att de har uppfattningen att individen formar sin egna mening, 
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vilken exempelvis kan vara förbunden med individens målsättningar i livet. Utöver de påståenden som 

explicit berör frågor om mening och ett övergripande syfte berör inte eleverna ställningstagandens 

meningsskapande funktion, förutom då de samtalar om människans själ. I detta fall betonar flera av 

eleverna att själen är en stor del av livets mening och att själen visar på något mer än att vi bara är av 

kött och blod. Ställningstagandet, eller tron på, att människan har en själ ges således betydelse och en 

funktion i elevernas tankar om livets mening. 

Som framgår genom de tre temana, belyses olika delar av elevernas egna tankar i förhållande till 

livsåskådningsbegreppet. Däremot är det relevant att se till vad resultatet blev av det beslut, som Yin 

nämner, som har lett fram till det första lektionstillfället och elevernas diskussioner och resonemang?  120

En av utgångspunkterna har varit att försöka synliggöra funktionella och individuella perspektiv av 

livsåskådningar, vilka Löfstedt menar utgör en del av undervisningen men som sällan lyfts i klass- 

rummet.  Det individuella perspektivet är ständigt närvarande i materialet där eleverna tar sig an 121

uppgiften och utgår från sina egna ställningstaganden likaså som de ser till ett bredare och kollektivt 

sammanhang. Sett till det funktionella perspektivet i form av tillhörighet och mening är inte det lika 

framträdande. Trots att det finns frågor och påståenden kopplade till funktion och praktik, ger eleverna 

sällan explicita uttryck för hur deras ställningstagandens innehåll påverkar dem i sina vardagliga liv.   

Exempel finns och uttrycks även under det tredje temat i analysen ovan, däremot går det att mena att 

exemplen är få.  

Riktas fokus istället mot de utmaningar som Löfstedt och Kittelmann Flensner lyfter, d.v.s. att elever 

saknar personliga religiösa erfarenheter, utgör det inte några direkta hinder i elevernas diskussioner.  122

Det framgår att eleverna har en vana av att vädra och diskutera sina egna tankar om livet med andra 

människor. En orsak till att eleverna tar sig an uppgiften väl kan också sägas ligga i att påståendena inte 

nödvändigtvis befinner sig inom en religiös sfär, utan uppmärksammas i ett sammanhang där icke-   

religiösa livsåskådningar utgör huvudfokus och således styr diskussionernas innehåll. Att inte ut- 

maningen av personliga erfarenheter utgör ett hinder innebär emellertid inte att det saknas utmaningar. 

En av de svårigheter som träder fram är att eleverna har svårt att synliggöra sina egna teoretiska       

antaganden, vilka kan ligga bakom deras ställningstaganden som de ger uttryck för. Detta stämmer väl 

överens med Uddenbergs resultat av att den vanliga människan sällan ger uttryck för sådana antagan-

den.  Det finns därför en osäkerhet kring om eleverna har fått handlingskapaciteten att möta lektions-123

innehållet på ett tillfredsställande sätt då teoretiska antaganden utgör en betydande del av det verktyg 

eleverna kommer att använda sig av. 
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Avslutningsvis är det relevant att lyfta resultatets innebörd för elevernas förståelse av personliga 

livsåskådningar. Även om fokus har varit livsåskådningar, vilket har nämnts av läraren innan samt 

nämns i uppgiften, är det ovisst om eleverna reflekterar över uppgiftens sammanhang då de inte ger 

uttryck för detta i sina diskussioner. Eleverna kan emellertid inte lämnas själva i sina diskussioner och 

förväntas nå den förståelse och de mål som är uppsatta för lektionen. Här har också läraren ett ansvar 

att synliggöra det anlagda perspektivet. Detta ansvar tar också läraren då hen under den gemensamma 

sammanfattningen uppmärksammar elevernas diskussioner och visar på samband mellan det eleverna 

gett uttryck för och livsåskådningsbegreppet. Läraren uppmärksammar också det som eleverna inte gett 

uttryck för i syfte att ge en mer nyanserad bild av livsåskådningars funktion i människans liv. Om    

eleverna har handlingskapacitet för att ta sig an ekosofiska och humanistiska idéer återstår att se. 

3.2 Lektionstillfälle 2 - Etablerade livsåskådningar

Under detta avsnitt kommer förloppet under det andra lektionstillfället att redogöras för och sedan 

analyseras. Uppgiften under lektionen var att eleverna skulle ställa analysfrågor, vilka var utformade 

utifrån Jeffners livsåskådningsdefinition, mot de citat som de läst igenom innan lektionen. Nedan 

kommer elevernas diskussioner, egna sammanfattningar samt den gemensamma sammanfattningen i 

slutet av lektionen att ges utrymme. Då eleverna sammanlagt diskuterade 15 citat kommer inte hela 

gruppdiskussionernas förlopp att redovisas här. Istället kommer generella drag i de fyra grupperna och 

utmärkande utlåtanden att presenteras nedan i den ordning som elevernas diskussion fortlöpte. I texten 

kommer det att ges hänvisningar till numrerade textstycken inom både ekosofin och humanismen, vilka 

eleverna har utgått ifrån, dessa numrerade textstycken går att finna i bilaga 4. 

3.2.1 Ekosofi

När eleverna har kommit in i klassrummet sätter jag igång inspelningsapparaterna. Tre utav eleverna 

som sitter i klassen var inte med vi det första lektionstillfället och får därför varsitt informationsbrev 

och samtyckesformulär att fylla i. Läraren presenterar ämnet för dagen och ser till att alla elever har det 

material som de behöver samt går igenom uppgiften tillsammans med eleverna. Därefter sätter eleverna 

igång med uppgiften i sina grupper.  124

Eleverna börjar att ta sig an uppgiften, men ganska snabbt uppstår en förvirring i vardera grupp om 

vad de egentligen ska göra för något.  I elevernas samtal framgår det även att de som läst texterna i 125

förberedande syfte har haft svårt att förstå texterna. Medan läraren går igenom uppgiften i grupp B, C 

och D går jag till grupp A och hjälper eleverna där. Både läraren och jag betonar att eleverna kan ta  

stycke för stycke och ställa analysfrågorna mot stycket för att reda ut vad det är man får reda på i texten. 
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Efter att eleverna har ställt några klargörande frågor säger de att de förstår och börjar därefter att ta sig 

an det första stycket inom ekosofin.  126

I det första stycket betonar den norske filosofen Arne Næss att en nära relation till naturen är 

avgörande för människans självkänsla och identitet.  Gemensamt för alla grupper är att de först läser 127

igenom stycket och därefter ställer antingen en eller flera av analysfrågorna mot texten för att se vad det 

är som träder fram i texten, exempelvis på det sätt som eleverna i grupp B gör nedan. 

[B2] - Det känns som om att han är inne på det här med teoretiska momenten typ. Till exempel fråga 

B »Hur ser man på individens relation till samhället, andra människor och naturen?«. Det är ju liksom 

människans samspel med naturen och liksom relationen till naturen som gör att människan har en 

identitet och att man är någonting… [B4] - Ja men det tror jag. [B2] - Alltså på nåt sätt så handlar det 

ju också.. asså det går ju lite in i det här med centrala värderingssystemet därför att om man inte    

känner att man har en identitet så känns väl inte livet särskilt meningsfullt heller, antar jag?  128

Som det framgår ser B2 att det går att relatera stycket till flera delar av livsåskådningsbegreppet, d.v.s. 

både till antaganden om världen och meningsskapande genom ett centralt värderingssystem. B2 är inte 

ensam om att resonera på detta vis. Inom de andra tre grupperna finns liknande resonemang där    

eleverna på olika sätt kommer fram till att det både rör sig om teoretiska utgångspunkter och vad Næss 

värderar. En anledning till att eleverna förstår citatets innehåll som ett teoretiskt moment kan grunda 

sig i hur citatet och frågorna är formulerade. C3 och C2 är några utav de elever som gör sådana      

kopplingar. 

[C3] - Ja, men här står det ju också som ett citat, »ett avståndstagande från naturen i det andligas,   

kulturens eller samhällets namn är självdestruktion, en lemlästning steg för steg« [läser stycket]. Och 

det tar man ju upp här i fråga b också på teoretiska moment, individens relation till samhället,        

individen och naturen.. så det måste väl vara. [C2[ - Jo men det känns ju mest logiskt.  129

Eleverna tar följaktligen utgångspunkt i vissa begrepp eller formuleringar och menar att det är en logisk 

strategi i kategoriseringen. Samtidigt som eleverna ser samband i formuleringarna ser de till innebörden 

av texten som det framgår i B2s resonemang ovan, d.v.s. att eleven resonerar kring betydelsen av Næss 

formuleringar och kopplar identitet och tillhörighet till meningsskapande. Det framgår därav att      

eleverna genom sina diskussioner kunde komma fram till hur man skulle kunna kategorisera stycket 
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utifrån livsåskådningsdefinitionen. Eleverna i grupp C tycker emellertid att det blir svårare när de 

diskuterar det tredje ekosofiska stycket, där Næss vidareutvecklar sitt resonemang om människans    

relation till naturen men betonar sambanden mellan allt liv och menar att allt levande utgör en enhet, 

vilket människan är en del av.   130

[C3] - Asså nu blir jag så jäkla osäker. (…) För i det här stycket pratar dem ju om att vi är alla, att vi är 

allt i ett liksom, vi är ett med naturen. (…) Och är det då grundhållning eller centrala värderings-   

system? Det är väl en grundhållning till livet, vi är alla lika värda. [C2] - Ja för dem tar bara upp 

generellt känns det som och inte, mest så här det dåliga liksom… jag tycker inte att det passar in på 

tvåan i alla fall. [C5] - Det kanske även kan gå in på ettan också? Jo men så här relation till samhället 

och att alla är ett, det här med sanningen att alla har samma förutsättningar. [C2] - Det är ju »rocket-

science« det här, haha. [C3] - Ska vi köra nästa eller vad kom vi ens fram till på den här?  131

Som det framgår kan eleverna i gruppen snabbt relatera till och förstå innebörden av det Næss ut-

trycker, medan utmaningen ligger i vad de ska definiera innehållet som utifrån analysfrågorna. Eleverna 

försöker därför att resonera sig fram till ett gemensamt svar men landar i att de inte riktigt kan sätta  

fingret på vad de har kommit fram till. I de andra grupperna finner eleverna det lättare att nå ett svar i 

de teoretiska momenten, där bland annat grupp A och D betonar samspelet mellan människan och  

naturen i sina resonemang. Genom att ta fasta på innebörden i Næss tankar kan eleverna därmed dra 

paralleller till analysfrågornas formuleringar på ett liknande sätt som de tidigare gjort.  132

Under hela lektionen har läraren gått runt i grupperna för att höra deras diskussioner och för att finnas 

till hjälp för eleverna om de har några frågor. När eleverna går in på det femte stycket kommer läraren 

förbi grupp A och D och uppmanar eleverna till att sammanfatta deras diskussioner om ekosofin innan 

de går in på den sekulära humanismen. Genom att ta fråga för fråga menar läraren att eleverna då kan 

täcka de olika livsåskådningarna från två olika håll och få en helhetssyn på livsåskådningarna. Under det 

sjätte stycket går läraren även förbi grupp B och ger dem samma uppmaning, medan grupp C inte får 

samma vägledande anvisning.  I detta skede framgår det genom materialet att de olika grupperna har 133

två olika strategier för att ta sig an uppgiften, vilka exemplifieras nedan. I det femte stycket, där eleverna 

för tillfället befinner sig, betonar Næss människans del i naturen som att vi är fragment och att vi 

genom denna del kan vara med och forma naturen.  134
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[A2]. - Ja men här står det så här »liv ställs inte i ett motsatsförhållande till död utan uppfattas som ett 

samspel med omgivningen, den livgivande miljön«. Så typ, det handlar inte om att leva eller dö. Eller 

det är inte typ vad livsåskådningen handlar om, utan det handlar om att man tillsammans under sitt liv. 

Jag vet inte vart jag vill komma.. [A4] - Kan forma.. [A2] - Ja, kan forma sin eller omgivningens miljö. 

(…) [A4] - Men då syftar [han] väl på eller betonar mycket på att det är ett »vi«. En liksom helhet, ett 

samband mellan alla. (…) [A2] - Vi är en storhet. Men det är väl ett teoretiskt moment? »Hur ser man 

på individens relation till samhället? Andra människor? Naturen?«  135

Som det framgår genom de resonemang som eleverna i grupp A för, sammanfattar de först och främst 

vad författaren vill få fram. Därefter ser de till analysfrågorna och försöker sätta in stycket i ett      

sammanhang. Denna strategi verkar lyckad och träder också fram i grupp B:s diskussion, där eleverna 

tar fasta vid en viss mening eller formulering och sedan resonerar kring vad den kan få för innebörd. 

[B4] - Vi är ett fragment av helheten. [B1] - Ja, och i och med att vi är ett fragment av helheten så kan 

man också säga att vi har ett ansvar för helheten, eller hur? Jag vet inte om man kan kalla det för    

någon slags »allmän sanning eller evig lag«? Men, det låter ju lite som det. Som ett grundfundament på 

något sätt. (…) Det kanske är det som är meningsfullt i livet då antar jag, att man tar hänsyn till sin 

omgivning liksom och att man inte bara är sin egen ö typ.  136

I de resonemang som B1 för här ovan, hänvisar eleven till de teoretiska momenten precis som grupp A 

gör. Däremot finner eleverna olika ingångar till de teoretiska momenten och motiverar sig på olika sätt. 

Medan grupp A ser till individens relation till samhället och naturen, ser grupp B istället till frågan om 

allmänna sanningar och eviga lagar samt om detta får en påverkan människans ansvarskänsla och 

meningsuppbyggnad. Den andra strategin, vilken återfinns hos grupp C och D är istället en mer     

problembaserad strategi, där eleverna först relaterar stycket till en analysfråga och sedan arbetar sig 

framåt. 

[C4] - Okej, ja jag tror att det är en grundhållning. (…) Som känns positiv. (…) [C3] - Eller, fan nu ska 

jag göra det jobbigt. Eller kan det vara en teori också? I och med att det känns ju lite grann som att det 

är en förklaring av ekosofins typ, filosofi på nåt sätt.. (…) [C3] - Ja precis, att vi är ett fragment. Men 

då får vi ta del av liksom en stor helhet. (…) Asså det kan ju vara alla dem här… det är så 

frustrerande.  137

Grupp C upplever följaktligen uppgiften, att para ihop ett stycke med en analysfråga, som något svår 

och menar på att man kan ställa alla frågor och få någon form av svar. Trots att eleverna upplever 

mångtydigheten som frustrerande går de likväl genom texternas innehåll och betydelse i sin problem- 
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atisering och försöker se på ekosofin ur olika perspektiv samt närmar sig en helhetsförståelse av 

livsåskådningsbegreppets olika dimensioner. 

Efter att de fyra grupperna har läst och resonerat kring alla sex av ekosofins stycken börjar de tre  

grupper, vilka fått uppmaningen att ta fråga för fråga, att sammanfatta ekosofin utifrån analysfrågorna 

medan grupp C går in på den sekulära humanismen. När grupp A och B försöker besvara den första 

frågan, d.v.s. om det finns någon allmän sanning eller eviga lagar, betonar båda grupperna begreppet 

helhet — att alla är en del av ett samma. Likaså lyfter eleverna i de båda grupperna fram utgångs-  

punkten att allt liv har lika värde, där grupp B motiverar sitt svar genom att hänvisa till tanken om att 

människan och andra levande organismer likställs då de har liv.  Grupp D känner emellertid inte 138

samma säkerhet som de andra två grupperna då de undrar vad formuleringen »allmänna sanningar och 

eviga lagar« egentligen innebär. 

[D3] - Vet du vad lagar betyder? (…) [D2] - Det kan ju vara vad som helst. Det är ju lättare att leta när 

man vet vad man ska leta efter. (…) [D1] - Eviga lagar alltså… Då tänker jag att det är lagar som alltid 

bör gälla, typ om att vi ska ta hand om jorden kanske, det bör vara en självklar regel. (…) [D2] - Jag 

tror inte riktigt att det finns något sånt. (…) [D4] - Men typ, dem pratar ju mer om att sånt som man 

kan göra för att finna ett hem eller vad man ska säga och sånt som man kan göra för att känna till-

hörighet. Men inte direkt »det« ska man göra typ. Ska vi ta 1B istället?  139

Eleverna upplever följaktligen formuleringen som svår då de inte har något tydligt exempel att relatera 

den till. D1 försöker emellertid att kontextualisera analysfrågan i det som eleverna har läst, men väljer 

istället att gå vidare då de inte finner ett tydligt exempel i texterna att utgå från. D4 menar exempelvis 

att texterna snarare visar på vad man som individ kan göra för att känna gemenskap med naturen, men 

finner inte några bakomliggande motiv eller tydliga måsten. Eleverna i gruppen väljer därför att gå   

vidare till den andra av de två analysfrågorna som berör det teoretiska momentet, där de har lättare för 

att relatera frågan till texterna. Både D2 och D4 menar exempelvis att det på sätt och vis känns som om 

att alla textstycken berör människans relation till naturen och betonar därav den ekosofiska idén om att 

människan ska ha ett bra förhållningssätt till naturen i deras sammanfattande svar.  I grupp A och B 140

vill eleverna istället se fråga 1b som ett led av 1a, där de menar att den allmänna lagen om att allt liv är 

likställt hänger ihop med, och i viss mån leder till, antagandet om att människan måste ha en relation till 

naturen för att känna tillhörighet med och identifiera sig med naturen.  De visar således på att det 141

finns samband i det teoretiska momentet där utgångspunkterna i ekosofin får konsekvenser för hur 

människan bör förhålla sig till sin omvärld. 
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Grupperna går vidare till det centrala värderingssystemet och försöker i tur och ordning svara på de 

fyra analysfrågorna som finns i uppgiften, vilket innebär att de först möter frågan om vad som anses 

vara gott och ont inom ekosofin. Här betonar alla grupper människans förhållande till naturen där det 

goda förstås vara att värna om naturen och allt liv, d.v.s. att människan tar hänsyn till den helhet vilken 

hon är del av. Det onda förstås ligga i utgångspunkten att människan på olika sätt har ställt sig utanför 

och över den övriga naturen. Eleverna i grupp A och B ger exempel på handlingar och egenskaper som 

anses vara onda, däribland egoism, konkurrens och hänsynslöshet.  Vid frågan om hur man inom 142

ekosofin får reda på vad som är gott och ont ger de tre grupperna olika svar. Grupp D försöker finna  

ett bra textstycke men väljer istället att gå vidare till nästa fråga.  Grupp A och B väljer att svara på 143

frågan men lägger olika fokus på hur människan får reda på vad som är gott och ont i livet. Grupp A 

betonar känslan, erfarenheten och vetskapen om att det människan har gjort mot naturen har slagit fel. 

A2 nämner exempelvis ”att man lär sig av sina misstag och sina handlingar, typ vad som är gott och 

ont, på vilket sätt omgivningen reagerar på det man gör.”  Eleverna förstår det därför som att        144

individen reflekterar över det som vi får reda på genom forskningsrapporter och de förändringar vi 

med ögat kan se. Medan B4 istället nämner att i och med att vi får reda på att vi är en del av naturen 

genom ekosofin, måste det därför vara ont att sätta sig över det man är en del utav.  Eleven härleder 145

följaktligen det onda utifrån de teoretiska utgångspunkterna, d.v.s. att då vi är en del av naturen måste 

det vara ont att stå utanför den. 

När eleverna diskuterar de två sista analysfrågorna, kopplade till det centrala värderingssystemet, finns 

det tydliga samband i elevernas resonemang. Alla tre grupper betonar tanken om att vara en del av   

naturen och sätta helheten först som ett medel att övervinna det onda. Trots det betonar alla tre    

grupperna samspelet med naturen och idén om att finna sig själv som en del av helhet som menings-

fulla aspekter i en ekosofisk livsåskådning.  Den generella trenden blir således att eleverna förstår det 146

som att texterna visar på att det är meningsfullt att arbeta mot det goda i syfte att uppnå idealet att vara 

en del av helheten. Eleverna reflekterar emellertid inte själva över detta samband i sina grupp-     

diskussioner, vilket väcker frågan om de är medvetna om sambanden eller om deras svar endast känns 

som ett självklart val utifrån det som de har läst och resonerat kring. 

Avslutningsvis försöker de tre grupperna - A, B och D - att nå ett svar kring Næss grundhållning till 

tillvaron. I alla grupper förstår eleverna det som att Næss har en viss skepsis mot den samtida        

människan och därför vill se en förändring som inte har skett. Eleverna förstår det därför som att 

textstyckena blir som en negativ nulägesrapport som skrivs i syfte att få till en förändring. I grupp A 
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och B väljer eleverna att kategorisera grundhållningen som negativ, medan eleverna i grupp D istället 

benämner grundhållningen som ifrågasättande.  I sina svar relaterar eleverna till det negativa Næss 147

uttrycker gentemot vad människan hittills har åstadkommit istället för att relatera grundhållningen i en 

positiv syn på naturen och helheten, d.v.s. de idéer som eleverna mångt och mycket har diskuterat och 

lyft i sammanfattningen.  

Genom gruppernas sammanfattningar träder en relativt enhetlig bild av ekosofin fram, jämfört med de 

inledande diskussionerna. Då eleverna skulle para ihop ett textstycke med en eller flera analysfrågor ut-

trycktes det ibland en osäkerhet kring vad som gick att utläsa i textstyckena, vilket bland annat visas i 

grupp C:s diskussioner. Osäkerheten kom att innebära att eleverna vid vissa tillfällen betonade olika 

delar av livsåskådningsbegreppet eller olika analysfrågor vid samma textstycke. Exempelvis var eleverna 

eniga rörande kopplingen mellan stycke tre och fråga 1B, medan resultaten kunde variera helt som vid 

det femte stycket där varje grupp nådde varsitt svar i frågorna 1A, 1B, 2A, och 3A.  Likväl visar    148

elevernas sammanfattning på att de olika grupperna, genom sina diskussioner, har fått en liknande 

förståelse för hur Næss ekosofiska livsåskådning kan sägas vara sammansatt. 

3.2.2 Sekulär Humanism

Direkt efter att eleverna är klara med de ekosofiska texterna går de vidare till den sekulära humanismen. 

Det första stycket som eleverna möter är en text där författaren Christer Sturmark skriver om         

skillnaden mellan oförklarliga och övernaturliga händelser.  Som tidigare nämnts börjar eleverna i 149

grupp A och B först att resonera kring vad citatet innebär och därefter se till analysfrågorna.  

[B1] - Det är sekulär humanism nu då. Vad handlar det här om? Man ska inte lite på sin egen 

magkänsla utan man ska lyssna på den som vet bättre. [B4] - Man ska vara en rationell man. (…) [B1] - 

Det rationella tänkandet går före det känslomässiga tankesättet då, typ. (…) Men kan man inte säga att 

det är någon slags allmän sanning? Asså ett förhållningssätt till livet? [B2] - Jo, hur man förhåller sig till 

vetenskapen. [B1] - Eh, vad säger den mer då? Vad som är gott och vad som är ont? (…) [B2] - Istället 

för gott och ont känns det som rätt och fel.  150

Även om eleverna till en början tar utgångspunkt i de teoretiska momenten i formen av allmänna    

sanningar, försöker de finna alternativa förståelser i andra delar av livsåskådningsbegreppet. Eleverna i 

gruppen lyfter även föreställningar om vad som är gott och ont i diskussionen, vilken är den fråga som 

de andra grupperna väljer. Grupp A och D nöjer sig å enda sidan med att kortfattat kategorisera stycket 
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som ett uttryck för vad som anses vara gott och ont.  Eleverna i grupp C försöker å andra sidan även 151

säkerställa svaret genom att svara på övriga frågor inom det centrala värderingssystemet.  

[C4] - Men då är ju den centralt värderingssystem. (…) »Vad anses vara gott och ont?« [C3] - Gott att 

vara ödmjuk. [C2] - Mm, ont att vara.. [C4] - Att prioritera sina egna kunskaper framför det som 

vetenskapen kan bevisa. »Hur får man reda på vad som är gott och ont?« Av det som är vetenskapligt 

bevisat eller? (…) »På vilket sätt kan man förverkliga det goda och övervinna det onda?« [C2] - Bli 

ödmjuk. (…) [C4] - »Vad är meningsfullt i livet?« Sträva efter ny kunskap..  152

C4 försöker därmed anlägga ett bredare perspektiv på stycket och så även på det centrala värderings-

systemet, där denna dimensionen förstås vara något enhetligt. Utgångspunkten i vad som är gott och 

vad som är ont förstås därav hänga samman och även leda till ett visst svar gällande hur vi får reda på 

vad som är gott och ont, vad som är en meningsfullt etc. Detta sambandsperspektiv gällande det      

centrala värderingssystemet är således ett återkommande tema, då det som tidigare nämnts träder fram i 

elevernas sammanfattning av meningsfrågan inom ekosofin.  

Ytterligare en trend som återkommer, och i viss mån utvecklas, i elevernas diskussioner om human- 

ismen är den att de relaterar vissa begrepp till en viss del av livsåskådningsbegreppet. När eleverna 

diskuterar det andra stycket i humanismen, där Sturmark bland annat nämner begreppet moral, förstår 

de moral som en del av det centrala värderingssystemet. I grupp C, som i föregående stycke valde     

frågan om vad som är gott och ont, frågar exempelvis C3 de andra gruppmedlemmarna ”Okej, samma 

då? I och med att det handlar om moral?” och de andra eleverna instämmer i valet av analysfråga.  De 153

andra grupperna menar också att stycket kan sägas röra sig kring frågan om vad som är gott och ont. 

Eleverna i grupp B upplever emellertid det som svårt att utläsa vad som anses vara gott och ont. 

[B1] - Står det vad som är god moral? [B2] - Nej, det står väl bara att… [B1] - Att man får acceptera 

att man kan ha en god och dålig moral. [B2] - Ja precis, de säger inte att det här är gott och det här är 

ont. [B1] - Så det är inte bara religionen som ger oss en förklaring till vad som är gott och vad som är 

ont, utan även en ateist kan ha en fast, en riktlinje, eller riktlinjer om vad som är gott och vad som är 

ont? [B2] - Mm, precis.  154

Även om eleverna gör kopplingen mellan begrepp och analysfråga framgår det här att förhållandet inte 

nödvändigtvis är självklart, vilket visas genom elevernas resonemang ovan. Genom att ifrågasätta och 

undra vad man faktiskt får ut av texten når eleverna, genom andra delar av diskussionen, slutsatsen att 

 Ljudupptagning. Av lektion 2. [Fil 1 & 4]. 2018-04-20151

 Ljudupptagning av lektion 2. [Fil 3]. 2018-04-20152

 Ljudupptagning av lektion 2. [Fil 3]. 2018-04-20153

 Ljudupptagning av lektion 2. [Fil 2]. 2018-04-20154

!44



textstycket snarare rör sig kring någon form av teoretisk utgångspunkt om moralen.  I grupp A visar 155

eleverna på samma förmåga då de diskuterar det fjärde stycket, vilket berör frågan om det kan finnas 

något syfte utan gud.  

[A2] -»Får man reda på om det finns någon allmän sanning eller eviga lagar?« Alltså här står det ju 

implicit att alla gör sin egen mening och det kan vara varierande liksom. [A4] - Det ifrågasätter ju  

också lite det här med att, att en gud eller någonting skulle styra vår mening i livet liksom. Utan det är 

mer, den är mer individuell eller så. (…) Alltså man skapar sin… »vad är meningsfullt i livet?« Det som 

är meningsfullt för dig är liksom ditt, det skapar du själv och det är en process som pågår hela tiden.  156

A2 och A4 lyfter följaktligen att även om texten berör frågor om mening, så berör den utgångs-    

punkterna och gränserna för meningsskapande snarare än vad som är meningsfullt. Eleverna hänvisar 

därför till de teoretiska antagandena om att gud inte finns, vilket får till följd att meningen är  individuell 

snarare än universell. Därav uppmärksammas inte bara själva begreppet mening i sig, utan eleverna i 

gruppen tar hänsyn till både analysfrågorna och textstycket för att komma djupare bakom Sturmarks 

och humanisternas uppfattning om mening. Dock skiljer sig diskussionerna mellan grupperna där    

exempelvis grupp D inte utvecklar sina resonemang på samma sätt som grupp A och B, utan förhåller 

sig till de begrepp som uttrycks i texten. 

[D2] - Men den här känns ju också som att den är 2d. » Vad är meningsfullt?« [D4] - Det är ju det man 

pratar om typ. (…) [D3] - Men jag tyckte att den här texten var logisk. Den var ju såhär, jag känner 

igen mig väldigt mycket. [D2] - Nej men, det känns väldigt såhär.. Vad är meningen med livet? Ja, 

meningen med livet enligt många olika personer är olika saker, så asså vi skapar… som det står här »vi 

själva skapar meningen med våra liv«  157

Eleverna i gruppen uppmärksammar att det är just meningen som Sturmark lyfter i textstycket och gör 

ingen skillnad på vad som är meningsfullt och var människan finner det som är meningsfullt. D3 lyfter 

även att hen känner igen sig i en individuell meningsförståelse, en förståelse som under det första     

lektionstillfället visade sig vara vanligt förekommande bland eleverna. 

När eleverna kommer till det sjätte textstycket uttrycker flera elever att de börjar bli trötta, och ser efter 

i bladet hur många stycken de har kvar.  Två av grupperna väljer därför också att inte ge någon     158

hänvisning till en fråga utan fokuserar istället på diskussionen om styckets innebörd.  Eleverna ut159 -

trycker inte varför de inte hänvisar till någon utav analysfrågorna, dock kan en förklaring ligga i att de 
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utgår från att de i ett senare skede ska sammanfatta livsåskådningen utifrån analysfrågorna på ett      

liknande sätt som de gjorde efter att de arbetat sig genom ekosofin. Trots att eleverna i grupp A och B 

inte hänvisar till analysfrågorna resonerar de kring de idéer som ges uttryck i texten. B1 söker exempel-

vis vad det är de får veta i texten: ”det finns inga liksom moraliska principer från början, utan det är 

människan själv som har skapat de moraliska principerna”, d.v.s. fastställer innehållet av texten.  A4 160

resonerar istället kring vad Sturmark vill åt i sin formulering genom att mena att humanisterna ifråga-

sätter definitionen om vad som är moraliskt och vad som inte är moraliskt.  Det framgår att eleverna 161

inte behöver utgå från analysfrågorna för att upprätta en förståelse för livsåskådningarnas idéinnehåll, 

däremot framträder inte de nyanser som funnits i de tidigare diskussionerna, d.v.s. att eleverna ser till 

bakomliggande skäl och exempelvis betydelser för meningsskapande. 

Då grupp A går vidare fortsätter de att diskutera innehållet i textstyckena medan de andra grupperna 

förhåller sig till analysfrågorna. Eleverna kommer till det åttonde och näst sista stycket där humanisten 

Jim Herrick beskriver humanisternas syn på moralens funktion, där empatin sägs vara avgörande för 

moralens verkan i samhället.  Återigen får de olika grupperna något olika svar gällande vilken del av 162

livsåskådningsbegreppet stycket kan sägas röra sig inom. 

[B1] - Okej, så moralen är ett resultat av… [B4] Vårt sociala samspel. Eh, och det här gynnar oss alla. 

(…) Och vad är det här då? Är det också en grundhållning? (…) [B2] - Ja det tycker jag. Men är det 

nånting mer då? [B1] - Ja men det är väl lite hur individen och samhället, ja det är det väl för moralen 

är ju ändå ett resultat för att vi lever ihop.  163

Eleverna verkar förstå det Herrick uttrycker som en slags positiv eller negativ känsla för tillvaron. Men 

de menar också att det rör sig kring någon form av teoretisk utgångspunkt då författaren lyfter det   

sociala samspelet mellan människor. I grupp C finns det också en osäkerhet inför vad det går att utläsa 

av stycket.  

[C4] - Tycker att det låter teoretiskt, men jag vet inte. [C3] - Är det ett värderingssystem på nåt sätt? 

Moral handlar ju mycket om gott och ont, liksom vad som är bra och dåligt… Och dem tar ju upp 

också att det är meningsfullt i livet, typ att det är viktigt i vårt samhälle med liksom sociala kontrakt 

och så. (…) [C4] - Alltså gott anses som moral och empati för varandra och ont anses att man inte har 

det.  164
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Även om eleverna här inte vet vilken analysfråga som passar till stycket finns det ändå en strävan efter 

att finna ett rätt svar. Grupp B och C når här på sätt och vis samma förståelse över vad det är Herrick 

vill få sagt genom sin text, d.v.s. att de förstår innehållet i texten. Att finna det rätta svaret kan emeller-

tid vara svårt, då alla textstycken i viss mån går att betrakta utifrån olika perspektiv. Oavsett vilken 

analysfråga eleverna vill tillämpa resonerar de kring Herricks utgångspunkt, att moralen är en förut-  

sättning för människans sociala samspel, och försöker se vad detta kan få för innebörder för såväl en 

känsla för tillvaron som för vad människan finner gott och meningsfullt i livet.  

Grupperna går sedan vidare till det sista citatet, där flera av eleverna betonar att stycket var bra. I 

Grupp C säger exempelvis C4 ”det var en fin text” och C3 svarar ”ja, den fattar man ju till och med”.  165

Kännetecknande för elevernas diskussioner är också att eleverna betonar ett individuellt perspektiv, där 

meningsskapande och moral förstås vara individuellt anpassbart. Detta leder också till att läraren träder 

in i grupp A:s diskussion för att utmana elevernas tolkning. 

[A2] - Ja, vad är gott och vad är ont? Det kan man väl svara; att nej, det finns inget gott eller ont så 

typ. Eller alltså så här att man tror inte egentligen på nånting. (…) Och det finns inget övergripande 

syfte med livet. Och man själv väljer sina egna mål och ambitioner. (…) [A4] - Det kan man väl bara 

skapa själv i så fall? Eller det är upp till en själv lite. [L] - Varför säger han »att vara humanist gör en 

skillnad« om det bara är att man får göra som man vill eller bestämma själv? Varför är det så viktigt att 

vara humanist om det är som ni säger, att det ändå inte finns några rätt och fel?  166

När läraren ställer dessa frågor för att leda eleverna in på vilka utgångspunkter humanisterna ändå tar, 

trots dess individuella prägel, har eleverna svårt att svara. De hänvisar bland annat till kritiken mot att 

tro på gudar eller extraordinära påståenden och problematiserar den kritiken, däremot finner de inget 

tydligt svar på lärarens frågor och väljer istället att gå vidare till sammanfattningen.  Grupp B upp167 -

märksammar också den individuella utgångspunkten i deras diskussion. 

[B1] - Men sammanfattar inte det liksom hela humanismen, att det finns liksom inget övergripande 

syfte och, eh.. moral är liksom en konstruktion som uppkommit i samband med att människan har 

ingått i ett socialt samspel. (…) Vad händer när vi blir tillräckligt självständiga från varandra och kan, 

ah, blir mer och mer individuella? Om man då frångår… [B2] - Kommer moralen då att försvinna? 

[B1] - Ja men lite så. Varje människa har liksom sin egna moral typ.  168
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Eleverna lyfter följaktligen en humanistisk syn på moralens funktion i samhället, men ifrågasätter vad 

som händer då samhället förändras och moral blir allt mer relativ. Frågor så som denna är intressanta i 

sammanhanget och visar på att eleverna i grupp A och B har fått förståelsen av att humanismen är   

ytterst individuell i sin utgångspunkt och att moralen blir relativ i ett individualiserat samhälle. I båda 

grupperna stannar emellertid diskussionen i utgångspunkten att vad som är gott och ont är relativt, 

medan humanismens ideal om frihet, jämlikhet och lycka inte tas i beaktning. Läraren synliggör denna 

svårighet genom sina frågor till grupp A, men det framgår att eleverna hade behövt mer vägledning i 

syfte att uppmärksamma de kollektiva moraliska utgångspunkterna inom den sekulära humanismen.  

I grupp C och D problematiseras emellertid inte någon individualistisk utgångspunkt, utan eleverna 

fortsätter att se till analysfrågorna där båda grupper ser till det centrala värderingssystemet och mer 

specifikt frågan om vad som är meningsfullt i livet. Likväl finns det skillnader mellan dessa två grupper 

där grupp D betonar individnivån och att vi väljer vårt egna syfte medan grupp C betonar relationen till 

andra människor.  169

[C3] - Men samtidigt talar de ju om att man ska ha ett öppet sinne och liksom vi ska vara beredda att 

se från olika perspektiv och tänka liksom kring deras idéer och typ hitta vår egna väg där och sen på 

slutet tar de.. Jo det här med empati som du pratade om, liksom, men att vara snäll mot varandra för 

då blir det bra konsekvenser, typ så. (…) [C4] - Ja det är liksom gott att se andras åsikter och det är ont 

att ignorera vad andra tycker. (…) [C3] - »Carpe diem«  170

Det visar sig återigen att det finns olikheter mellan grupperna, däremot skiljer sig fallet kring det sista 

stycket från de tidigare gångerna. Skillnaderna har tidigare rört sig kring att eleverna väljer olika 

analysfrågor och parar ihop textstyckena med olika delar av livsåskådningsbegreppet. Gällande det sista 

stycket grundar sig olikheterna snarare i hur eleverna tolkar texterna och vilket innehåll de betonar, 

medan alla grupper menar att det rör sig kring det centrala värderingssystemet och frågor om mening. 

Avslutningsvis börjar eleverna i grupp A, B och D att sammanfatta den sekulära humanismen utifrån 

analysfrågorna. 

[A4] - »Får man reda på om det finns någon allmän sanning eller eviga lagar?« Asså nej, de anser ju 

inte att det finns någon allmän sanning eller eviga lagar, utan man skapar det lite själv. (…) För dem 

finns det ju sanning och lagar, att man inte ska tro. (…) [A1] - »Hur ser de på individens roll till 

samhället?« [A4] - Ja, att individen påverkas av det sociala samspelet och att man, någonting om att 

utan empati så kan man inte göra någonting… så kan man inte ha en god moral.  171
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Det framgår genom elevernas sammanfattning att även om det kollektiva perspektivet kan sägas ha 

saknats i diskussionerna ovan visar gruppen på detta perspektiv i detta skede då eleverna går igenom 

fråga för fråga. Analysfrågorna blir således en hjälp till att synliggöra perspektiv som inte uppmärk-

sammats i de tidigare diskussionerna. Även grupp B och D betonar god moral och empati som en    

teoretisk utgångspunkt för ett fungerande samhälle i sina sammanfattningar vid de första frågorna  172

När eleverna sedan går vidare till det centrala värderingssystemet ser grupperna till olika delar av     

humanismen, där vissa grupper lyfter fram tankar om moral, medan andra snarare betonar human-   

ismens vetenskapliga utgångspunkter. I grupp A ser exempelvis eleverna främst till förhållandet mellan 

vetenskap och religion. 

[A6] - Ont anses väl vara tro egentligen, religion tycker väl de är lite så här… [A2] - Men samtidigt är 

du ju liksom inte det, efter som man alltså såhär, man skapar sin egen moral genom att tro på något.. 

(…) Genom forskning så får vi reda på vad som är sant. Och det som är sant är väl det som är gott? 

Kan man säga så?  173

Eleverna förstår det följaktligen som att religion är något man inom humanismen vill ta avstånd från, 

vilket leder till att det betraktas som ont eller mindre bra. Samtidigt utmanar de denna utgångspunkt då 

de betonar individens egna förutsättningar att utveckla sin egen moral och menar att humanister på sätt 

och vis begränsar individens möjligheter att utveckla sin moral. De lyfter även fram forskning som en 

utgångspunkt i fråga om vad som är sant och gott. Grupp B relaterar också till forskningen men väljer 

att anpassa frågorna något. 

[B1] - »Vad anses vara gott och vad anses vara ont?« [B2] - Det var väl det vi sa lite. Det fanns mer rätt 

och fel än gott och ont. [B1] - Det är bra, man eftersträvar exempelvis frihet för ofrihet (…) [B2] - 

Lycka framför olycka. [B4] - »På vilket sätt kan man förverkliga det goda och övervinna det 

onda?« [B1] - Genom kritiskt tänkande. (…) [B4] - Det onda då? Är det religion eller? [B1] - Nej men 

inte kanske religion som religion, utan mer det här att man inte tänker själv.  174

Gruppen verkar vara samstämmiga i att de genom texterna får reda på vad som är rätt och fel snarare 

än vad som är gott och ont. Likväl lyfter de motsatsförhållandena mellan exempelvis frihet och ofrihet, 

vilket visar vad som betraktas vara gott eller ont. Däremot lägger eleverna tyngdpunkten i idén om det 

fria och rationella tänkandet, där de förstår det som att religion anses vara mindre gott då det för-  

knippas med ofrihet. Eleverna i grupp D ser dock inte till relationen mellan vetenskap och religion i 

former av rätt och fel, utan ser istället till begreppet gott och ont utifrån moral.  
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[D4] - »Vad anses vara gott och ont?« (…) [D2] - Det som jag skulle säga anses vara ont i texterna, det 

är ju hur vi behandlar andra illa, med tanke på att det handlar väldigt mycket om moral. Så det som är 

gott är att vi behandlar andra med respekt och empati. (…) Men de tog ju typ upp det med moral och 

det är viktigt och att de som är… Typ det som de tog upp med att troende kan ju ha dålig moral så 

som icketroende kan ha dålig moral typ. [D2] - Okej, så det handlar inte om religion utan det handlar 

om [hur] vi beter oss typ. (…) [D4] - Ja men typ så du själv vill bli behandlad ska du behandla andra.  175

I grupp C väljer eleverna att fokusera på de moraliska aspekterna av det centrala värderingssystemet 

och får till viss del en annan bild av förhållandet mellan religion och vetenskap, där de lyfter människans 

beteende och relation till andra människor snarare än var människan finner sin moral. De tre grupperna 

använder följaktligen samma frågor men får olika svar beroende på vilket innehåll och vilka textstycken 

de väljer att lyfta fram som viktiga. När eleverna i grupp D ska gå vidare till frågan om mening och 

sedan frågan om Sturmarks och Herricks grundhållningar bryter läraren diskussionerna för att till-

sammans med eleverna göra en gemensam sammanfattning utifrån livsåskådningsbegreppets tre delar.  

Efter att läraren och eleverna gått igenom ekosofin kommer de till humanismen. Till stor del ger     

eleverna uttryck för samma svar som de gett i sina egna sammanfattningar, däribland de teoretiska ut-

gångspunkterna i att människan skapar sin egen mening och att förnuftet står över känslan. När de går 

vidare till det centrala värderingssystemet kommer grupp C in på Sturmarks ledord ”tro på något om 

och endast om det finns goda skäl att hålla det för sant”.  Läraren sätter då detta påstående i relation 176

till det centrala värderingssystemet och idéer som värderas idag och frågar eleverna ”finns det liksom 

något obevisbart, men som man ändå tror på?”  En elev i grupp B uppmärksammar då exempel som 177

frihet och demokrati, vilket läraren tar tillvara på och även ger mer exempel på kärlek och omtanke, 

d.v.s. känslor som inte går att mäta men som en stor del människor ändå värderar i sina liv. Avslutnings- 

vis kommer även grupperna fram till att det finns en positiv grundhållning inom humanismen, där en 

elev i grupp A exempelvis betonar att humanismen förutsätter en hoppfull och positiv utgångspunkt i 

sina idéer och att det annars inte skulle funka. Efter att eleverna och läraren är klara, tackar jag för elev-

ernas medverkan och lektionen tar slut.  Det går att mena att eleverna fått en relativt enhetlig bild av 178

humanismen under lektionen trots att de vid flera tillfällen under gruppdiskussionerna närmat sig 

analysfrågorna och styckena på olika sätt. Frågan är dock vad det går att utläsa rörande vilka livs- 

åskådningsförståelser som har uppmärksammats och framträtt genom elevernas diskussioner. Denna 

fråga kommer att ges utrymme i delanalysen nedan. 
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3.2.3 Delanalys

För att först klargöra fokuset i denna del har utgångspunkten för det andra lektionstillfället varit att  

rikta blicken mot etablerade livsåskådningar utifrån ett innehållsligt perspektiv, där eleverna har använt 

Jeffners livsåskådningsdefinition som ett analysverktyg. I likhet med den föregående delanalysen är det 

här relevant att se till vad eleverna uppmärksammar i sina diskussioner.  

Utgår vi ifrån det första temat, idéns innehåll, framgår det att eleverna tar sig an och kan förstå vad det är 

Næss, Sturmark och Herrick vill ge uttryck för i sina texter. Gällande idéinnehållets relation till 

analysfrågorna kan alla analysfrågor ge uttryck för antagandens och värderingars innehåll, vilket synlig-

görs då elevernas sammanfattar ekosofin och humanismen utifrån analysfrågorna. Likaså framgår det i 

elevernas sammanfattning av ekosofin att eleverna uppmärksammar livsåskådningen som ett relativt 

sammanhängande system, där olika innehåll har samband med varandra. För att se hur eleverna förstår 

de innehållsliga aspekterna av ekosofin och sekulär humanism är det väsentligt att även se till hur    

eleverna diskuterar texterna. Som tidigare nämnts framgår det att eleverna framförallt har två olika 

strategier, där den ena innebär att eleverna först sammanfattar textens innebörd och sedan går till 

analysfrågorna medan den andra innebär att eleverna använder analysfrågorna för att synliggöra       

innehållet och innebörden av texten. I den första strategin, vilken främst används av grupp A och B, går 

det att mena att eleverna inte behöver analysverktyget för att se vad det är författarna vill få fram. I den 

andra strategin, vilken grupp C och D använder sig av, tar istället eleverna hjälp av eller problematiserar 

analysfrågorna för att ta sig fram till de innehållsliga aspekterna. Då dessa två strategier synliggörs går 

det att mena att analysverktyget inte är en nödvändig del av övningen eftersom eleverna kan se till    

innehållet utan att applicera frågorna, så som grupp A och B gör. Rörande den innehållsliga sidan 

bekräftas en sådan ståndpunkt, däremot får analysverktyget en funktion för att synliggöra delar av de 

andra två temana i undervisningen, d.v.s. motiv och funktion. 

Rörande det andra temat, idéns grunder och motiv, bidrar analysverktyget med att synliggöra bakom-      

liggande motiv så som teoretiska och värderingsmässiga antaganden, vilket eleverna ger exempel på i 

diskussioner. En fråga som bidrar till att eleverna uppmärksammat bakomliggande motiv är fråga 1b, 

»Hur ser man på individens relation till samhället? Andra människor? Naturen?«. När grupp B  

diskuterar Næss första stycke tar de fasta på centrala begrepp och når insikten att Næss värderingar i 

mångt och mycket utgår från hans antaganden om människans relation till naturen. Samma analysfråga 

uppmärksammas flera gånger i elevernas diskussioner, både när de ser till ekosofin och humanismen. I 

humanismen lyfter eleverna exempelvis det sociala samspelet som en orsak till att människan behöver 

vissa moraliska principer likaså som att grupp A betonar att humanisternas antaganden om vad som är 

rätt och fel har en inverkan på vad som betraktas vara gott och ont. Utifrån dessa exempel går det därav 

att hävda att analysverktyget synliggör aspekter av innehållet som inte träder fram i de fall då eleverna 

åsidosätter analysverktyget och enbart fokuserar på att se till textstyckenas innehåll, så som vissa   
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grupper gör under den senare delen av diskussionsövningen.  

Även om det finns fördelar i vad analysverktyget kan uppmärksamma, upplever eleverna vid flera 

tillfällen en förvirring kring vad som är vad, d.v.s. att eleverna har svårt för att vilken eller vilka 

analysfrågor som är passande vid vissa stycken. Detta problem försöker eleverna vid vissa tillfällen 

finna en lösning på och ser en öppenhet i verktyget, medan de i andra fall väljer att nöja sig med att de 

inte vet och gå vidare framåt. Vidare finns det vissa frågor som eleverna upplever vara svårare än andra, 

däribland fråga 1a »Får man reda på om det finns någon allmän sanning eller eviga lagar? Om ja, i så fall 

vad?«. Denna fråga är det få elever som uppmärksammar, likaså som att elever i grupp D explicit ut-

trycker att de inte vet vad formuleringen »allmän sanning eller eviga lagar« syftar på. I detta fall framgår 

det att eleverna inte har förmågan eller handlingskapaciteten att uppmärksamma de typer av             

antaganden som förhåller sig till denna fråga, vilket innebär att någon form av anpassning behöver ske. 

Ser vi till det sista temat, idéns funktion och påverkan i livet, menar bland annat Gustavsson att funktionella 

aspekter inte uppmärksammas om man utgår från en jeffnersk och substantiell hållning, vilket leder till 

alternativa närmanden så som livstolkningsbegreppet.  Utifrån elevernas diskussioner går det emeller179 -

tid att ifrågasätta denna kritik. Trots att fokus för uppgiften är ett innehållsligt fokus på ekosofin och 

sekulär humanism framgår det att eleverna genom analysverktyget uppmärksammar funktionella       

aspekter så som mening, tillhörighet och handling. Eleverna i grupp B betonar exempelvis att ekosofins 

utgångspunkter i att människan är fragment av en helhet även medför ett ansvar och en menings-

bärande känsla, vilket innebär att människan måste handla utifrån hänsyn till naturen likaså som att  

ansvaret medför en mening i människans tillvaro. Därutöver betonar grupp A att humanismens ut-

gångspunkt i att det inte finns något utan gud, får betydelser för hur individen formulerar sin egna 

mening, d.v.s. både ett ramverk för meningen och hur individen möter detta i sitt liv. Dessa exempel är 

endast ett fåtal utav de som eleverna ger uttryck för i sina diskussioner, men visar ändå att analys-   

verktyget bidrar med att uppmärksamma mer än endast innehållsliga aspekter av en livsåskådning. 

Vilka livsåskådningsförståelser är det då som framgår genom elevernas diskussioner? Utifrån tanken om 

att livsåskådningars innehåll lätt kan förstås som separata idéer, visar eleverna återkommande på     

sambanden mellan teoretiska antaganden, värderingar och funktion. Eleverna kan sägas nå en för-   

djupad bild av hur både ekosofin och den sekulära humanismen sätts samman och får en inverkan för 

individen, vilket innebär att förståelsen blir mer än endast innehållslig. Sett till den uppgift att över-

brygga gränserna mellan jag och de andra, vilken bland annat Löfstedt observerar, går det att mena att 

det finns en viss igenkänning hos eleverna.  Det framgår att det finns samband mellan elevernas  180

ställningstaganden och idéer inom den sekulära humanismen där eleverna uttrycker att de känner igen 
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sig eller att stycket som de läser är bra. Att innehållet blir ett meningserbjudande behöver emellertid inte 

bero på uppgiftens utformande utan kan snarare ha sin förklaring i att både elevernas och human-    

ismens sekulära tankebanor utgör normen i samhället, vilket Kittelmann Flensner också betonar.  181

Slutligen är det även centralt att se till vad resultatet blev av det beslut som gjort ramen för lektions-

tillfället, d.v.s. lyfta in Jeffners livsåskådningsdefinition som ett analysverktyg i undervisningen. Som det 

framgår upplever eleverna vid flera tillfällen det som svårt att kategorisera analysfrågorna ihop med 

textstyckena samt att vissa elever har svårt för särskilda begrepp och formuleringar. Trots elevernas  

olika svar och resonemang i diskussionerna visar de ändå på en enhetlig bild av ekosofin och den 

sekulära humanismen då de i grupp och i helklass sammanfattar och konkretiserar de båda livs-    

åskådningarna. Analysverktyget bidrar också till att visa på en helhetssyn, vilket skapar livsåskådningar 

av de idéer som författarna ger uttryck för i de textstycken som eleverna utgått från.  

4. Diskussion och slutsatser 

Under delanalyserna i kapitlet ovan har undersökningsmaterialet redan varit föremål för analys utifrån 

den analytiska strategin, vilken har sin grund i den teoretiska tillämpningen av forskningsläget. I detta 

kapitel kommer istället undersökningsmaterialet att ställas mot uppsatsens första två kapitel utifrån ett 

bredare didaktiskt sammanhang. Detta innebär att mina slutsatser rörande lektionstillfällenas för-      

hållande till varandra, Jeffners plats i gymnasieskolan samt studiens betydelser för religionskunskaps-

undervisningen kommer att uppmärksammas nedan. Kapitlet kommer sedan att avslutas med en      

utblick inför framtida frågor och perspektiv rörande livsåskådningar i religionskunskapsämnet.  

I undersökningen framträder det både likheter och skillnader mellan elevernas diskussioner under de 

båda lektionstillfällena, vilket också är ett naturligt led av att uppgifterna både förhåller sig till och skiljer 

sig från varandra. Oavsett orsak uppkommer det vissa trender som går att kategorisera utifrån     

forskningslägets disposition och rubriceringar. Under rubriken 1.3.1 Livsåskådningsbegreppets olika       

dimensioner uppmärksammas förhållandet mellan det substantiella och det funktionella samt förhållandet 

mellan det teoretiska och det existentiella. Som tidigare nämnts tar lektionstillfällena sin utgångspunkt i 

både en funktionell och en substantiell begreppsförståelse där det första lektionstillfället menas beröra 

en funktionell sida av livsåskådningsbegreppet medan det andra lektionstillfället istället berör en      

substantiell. Denna åtskillnad är dock inte framträdande i resultatet. Gemensamt för de båda lektions- 

tillfällena är att elever lyfter fram funktionella aspekter på liknande sätt, där eleverna talar om förut-   

sättningar för handlande genom ställningstaganden och idéer samt att eleverna betonar dess betydelse 

för meningsskapande processer i livet. Vidare går det att visa på att de funktionella perspektiven upp-

märksammas i en större utsträckning under det andra lektionstillfället än under det första, trots att    
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utgångspunkterna i lektionsplaneringen var det motsatta. Detta resultat visar på att det går att ifråga-

sätta gränsdragningen mellan funktionella och substantiella perspektiv i undervisningen. I enlighet med    

Löfstedt behövs båda perspektiven uppmärksammas i undervisningen, likaså behövs båda perspektiven 

för att kunna motsvara den livsåskådnings- och religionsförståelse som Skolverket formulerar i         

religionskunskapsämnets ämnesbeskrivning.  Även om denna uppdelning utgör en väsentlig del av 182

diskussionen inom det vetenskapliga fältet står inte dessa perspektiv i ett motsatsförhållande för      

eleverna, utan binds samman i undervisningen där eleverna belyser både innehåll och funktion utifrån 

livsåskådningsdefinitionen och frågeformuleringarna.  

Uppmärksammas istället det andra perspektivet, d.v.s. förhållandet mellan kognitiva och existentiella 

utgångspunkter, finns det även här likheter och skillnader mellan lektionstillfällena. Genomgående för 

de båda lektionstillfällena är att eleverna uppmärksammar existentiella meningsfrågor i sina        

resonemang. Det existentiella kan inte sägas utgöra någon utgångspunkt i elevernas diskussioner,  

däremot uppmärksammar de den existentiella dimensionen, både då de diskuterar sina egna ställnings-

taganden och när de analyserar författarnas texter. Gällande de kognitiva aspekterna finns det skillnader 

mellan lektionstillfällena. Lindfelt talar om det kognitiva som ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt i 

förhållande till Jeffners utgångspunkter, där individen försöker uppnå en teoretisk ordning.  I       183

elevernas resonemang om deras egna ställningstaganden ger de inte uttryck för en sådan förståelse av 

sina egna hållningar. I vissa fall visar eleverna på att två eller flera ställningstaganden är sammanbundna 

med varandra, men hänvisar inte till några direkta motiv eller tendenser på att de följer en särskild   

ordning. Under det andra lektionstillfället synliggör däremot eleverna aspekter av en teoretisk ordning 

då de uppmärksammar de teoretiska och värderingsmässiga antagandens betydelser för författarnas 

värderingar och grundhållning i livet. Att denna skillnad uppstår kan bero på att texterna ger uttryck för 

tydligt uttalade och uttänka idéer, men visar ändå att eleverna har olika förståelse för vad som kan vara 

betydelsefullt i människans strävan att förstå sitt liv och sin omvärld. 

Under de båda lektionstillfällena berör elever förhållandet mellan individen och det kollektiva, vilket går 

att relatera till de idéer som uttrycks under den andra rubriken i forskningsläget, 1.3.2 Individuella och 

kollektiva livsåskådningar. Karakteristiskt för elevernas diskussioner är att de ger uttryck för en individuell 

utgångspunkt, där individen är bärare av en livsåskådning snarare än att livsåskådningarna definieras 

som kollektiva. Även om eleverna inte uttrycker att deras egna ställningstaganden är uttryck för en 

livsåskådning, finns en individuell prägel i elevernas utlåtanden. Likaså talar eleverna om individuella 

förutsättningar gällande ekosofin och den sekulära humanismen där författarna blir bärare av de idéer 

som de uttrycker, exempelvis att »han tycker si« och »han tycker så«. Trots detta visar eleverna på en 

kollektiv förståelse av livsåskådningsbegreppet där författarna också blir representanter för de idé-   
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traditioner som ekosofi och sekulär humanism utgör. Det kollektiva perspektivet gör sig också gällande 

under det första lektionstillfället där eleverna menar att de delar åsikter och antaganden med andra. De 

lyfter samhällsideal, familj och andra sociala sammanhang på så vis att de menar att de är del av och 

påverkas av något större, vilket ligger utom dem själva. Däremot uttrycker de sig inte på så vis att de 

menar att de delar en livsåskådning med andra eller är del av något större, i det sammanhanget har de 

en individuell förståelse. 

Ställs detta resultat i relation till forskningsläget, uppmärksammar bland annat Krogseth olika           

perspektiv på samspelet mellan individen och det kollektiva. Som tidigare nämns betonar han att det 

finns skillnader mellan svensk och norsk livsåskådningsforskning. Då man i den svenska livsåskådnings-

forskningen istället fokuserat på individen har man i Norge istället fokuserat på kulturens, i form av 

idéer och traditioner, betydelser för individen.  Det finns således kopplingar att dra mellan ett norskt 184

perspektiv på livsåskådning och den livsåskådningsförståelse som eleverna visar på genom sina  

resonemang. Eleverna placerar emellertid individen mot mindre kulturella sammanhang - i form av 

familj, skolgång och vänner - men också mot ett större kulturella sammanhang - i form av samhälleliga 

normer och traditionsbundna idéer - vilket innebär att det kan vara värt att ta tillvara på ett kulturellt 

perspektiv i undervisningen. Att närma sig ett bredare kulturbegrepp, där religionskunskapslärare  

uppmärksammar de olika kulturella sammanhang som eleverna är verksamma inom och känner en   

tillhörighet till, skapar således en öppenhet inom ämnet. Vid sidan av de traditionella idéstrukturer, som 

man inom livsåskådningsforskning tenderar att definiera som kollektiva livsåskådningar, ges man 

därutöver också möjligheten att uppmärksamma kollektiva perspektiv genom att se till det sociala   

samspelet, vilket eleverna hänvisar till i deras diskussioner. Livsåskådning sätts därmed in i ett       

föränderligt sammanhang, ett aktivt samspel och utbyte mellan individ och kollektiv. 

Öppenheten kring kulturens och samhällets påverkan för individens livsåskådning hör även samman 

med de didaktiska utmaningar som presenteras i forskningslägets tredje rubrik, 1.3.3 Livsåskådningar och 

livsfrågor i religionskunskapsämnet. Som tidigare nämnts finns det utmaningar inom religionskunskaps-  

ämnet, där en av dem menas vara att gränsdragningen mellan »de andra« och eleven själv.  För att 185

kunna diskutera denna utmaning är det centralt att se till vem eller vilka »de andra« förstås vara i       

materialet. I elevernas diskussioner förstås det vara allmänmänskligt att man tycker något, även om det 

man tycker är individuellt. Eleverna gör därmed ingen skillnad mellan sig själv och andra människor sett 

till att man tar ställning i vissa frågor, vilket innebär att inga direkta gränser upprättas. Genom att    

eleverna på olika sätt diskuterar sina egna ställningstaganden får de också en personlig anknytning till 

undervisningsstoffet där de synliggör att de själva, precis som andra, ger uttryck för vissa antaganden 

och värderingar. Förstår man istället »de andra« som religiösa, går det emellertid att mena att skillnader 
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fortfarande uppmärksammas i undervisningen. I diskussionerna ger exempelvis elever uttryck för att 

det är skillnad i hur man tänker kring vad som är meningsfullt, beroende på om man är religiös eller 

inte. Visserligen finns tanken om att alla människor är i behov av mening som bakgrund i elevernas 

diskussioner, men mening förstås vara kollektivt och låst i religiösa sammanhang medan den är         

individuell och föränderlig i sekulära sammanhang.  

Ytterligare en utmaning, vilken utgör en central del i denna undersökning, är den att skapa tillfreds- 

ställande meningserbjudanden för eleverna. En aspekt i denna utmaning sägs utgöra det faktum att få 

elever har personliga religiösa erfarenheter.  I undersökningen framgår det emellertid att denna av-186

saknad inte utgör någon direkt svårighet då undervisningen rör sig inom en icke-religiös kontext.     

Utmaningen har istället varit att skapa igenkänning kring livsfrågebegreppets och livsåskådningars    

innehåll och funktion. Även om det i utformandet av undervisningssituationerna har funnits en       

progression och ett tydligt led gällande lektionernas innehåll, hänvisar inte eleverna explicit till 

föregående lektioner under gruppdiskussionerna. Eleverna visar i sina diskussioner emellertid inte    

några svårigheter gällande att ta sig an och förstå det författarna uttrycker i de utvalda textstyckena. 

Eleverna har så att säga de verktyg som krävs för att kunna synliggöra antaganden och författarnas  

motiv, värderingar och betydelser. I detta sammanhang går det att uppmärksamma de begrepp och 

formuleringar som utgör analysverktyget, då de i vissa fall utgör möjligheter för eleverna medan de i 

andra fall utgör hinder. Eleverna visar exempel på tillfällen då frågornas formuleringar hjälper dem att 

förstå vad författarna uttrycker likaså som att de visar exempel på att de inte förstår vad det är som de 

ska leta efter i texterna - ett resultat som leder till frågan om vilka möjligheter och utmaningar är före-

nade med användandet av Anders Jeffners livsåskådningsdefinition i undervisning om livsåskådningar? 

Som det framgår i undersökningens andra del visar elever på att de kan skapa en förståelse för de idéer 

som författarna ger uttryck för utan att nödvändigtvis se till analysverktyget. Det framgår också att 

analysverktyget får en funktion i form av att synliggöra väsentliga och komplexa delar av innehållet så 

som bakomliggande antaganden och motiv samt funktionella aspekter av respektive idétradition. Detta 

resultat står i viss mån i motsats till den kritik som riktas mot den jeffnerska definitionen, d.v.s. att dess 

substantiella och kognitiva grundval inte synliggör livsåskådningens funktion för människan.         187

Visserligen har definitionen kompletterats med uttalade funktionella aspekter i bland annat analys-  

verktyget i syfte att uppmärksamma det som Jeffner menas förbise, däremot utgör definitionen inget 

hinder för en bredare förståelse av livsåskådningsbegreppet. Att använda Jeffners definition för att visa 

på vad en livsåskådning innehåller, behöver följaktligen inte medföra att även hans teoretiska premisser 

ges utrymme i undervisningen. Diskussionen om huruvida en definition är innehållslig eller funktionell, 

teoretisk eller existentiell är emellertid en nivå som inte uppmärksammas i undervisningen. Sett till elev-
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ernas diskussioner drar de ingen tydlig gräns mellan exempelvis substantiella eller funktionella          

perspektiv, utan visar på en helhetssyn på livsåskådningsbegreppet. I likhet med Philipsons utveckling 

av Jeffners idéer, visar eleverna på en förståelse där livsåskådningars innehåll fungerar som en hjälp i 

tillvaron där individen kan finna trygghet och mening.  Genom elevernas diskussioner får vi reda på 188

att eleverna - precis som Næss eller Sturmark - har formulerade åsikter eller idéer, vilka de på olika sätt 

motiverar och som på olika sätt har en inverkan på deras liv. Det går därmed att dra slutsatsen att  

Jeffners definition och analysverktyget ger eleverna möjligheten att synliggöra att olika dimensioner av 

människans världsbild kan förhålla sig till varandra, likaså som att de frågor som ställs i anslutning till 

definitionen visar på aspekter som har en aktualitet för livsåskådningsbegreppet. 

Avslutningsvis är det av betydelse att lyfta resultatets relevans i ett vidare sammanhang, d.v.s. huruvida 

resultatet kan sägas vara överförbart till undervisning om livsåskådningar i religionskunskapsämnet i 

andra klasser, i andra kurser och på andra skolor. Även om metod och avgränsningar innebär 

svårigheter för att kunna dra några allomfattande slutsatser, går det att hävda att resultatet visar tecken 

på betydande möjligheter och utmaningar, vilka är värda att ta fasta på, gällande beslutet att lyfta in 

Jeffners definition in i undervisningen. Som det framgår i diskussionen ovan möjliggör analysverktyget 

ett bredare perspektiv på etablerade livsåskådningar där både innehåll och funktion ges utrymme — en 

möjlighet som ej endast är begränsad till den samhällstrea som varit föremål för denna undersökning. 

Likaså finns det förtjänster i att anamma en öppenhet kring samspelet mellan individen och olika      

kulturella sammanhang istället för att avgränsa sig till etablerade idétraditioners påverkan på individen. 

Utmaningen och svårigheten rörande resultatets överförbarhet ligger snarare i de pedagogiska anpass-

ningarna. I denna undersökning har studien genomförts i en klass som jag aldrig tidigare mött, vilket 

innebär att undervisningsstoffet inte har kunnat anpassas utefter elevernas förförståelse rörande       

innehåll och begrepp. Eleverna ger emellertid uttryck för en hög analytisk förmåga samt att de har en 

bred repertoar av förkunskaper gällande religionskunskapsämnet såväl som inom andra ämnen.   

Däremot kan man möjligtvis inte förvänta sig samma resultat i andra klasser. För att kunna omsätta de 

pedagogiska strategier som har utgjort ramen för denna studie i exempelvis Religionskunskap 1 på 

gymnasienivå eller Religionskunskap på högstadienivå krävs därför en noggrann anpassning utefter 

elevernas ålder, nivå, förkunskaper och språkliga verktyg. Utmaningen ligger således i att omformulera 

analysfrågorna och förklara och kontextualisera begrepp så att elever har handlingskapacitet att ta sig 

an, diskutera och förstå ämnesstoffet på ett tillfredsställande sätt. 

4.1 Avslutande reflektion

Att vara religionskunskapslärare idag innebär ett hänsynstagande till flera olika aspekter som till slut ska 

resultera i undervisning; från Skolverkets styrdokument, ämnesdisciplinen religionsvetenskap och     

didaktisk forskning till samhälleliga utvecklingsriktningar och elevers personliga erfarenheter och     
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kunskaper. Denna uppgift förutsätter att det finns en tydlighet gällande hur man i undervisningen bör 

närma sig begrepp så som livsåskådningar. I den nuvarande ämnesplanen råder det tvetydigheter      

gällande vilka typer av livsåskådningar som är aktuella för undervisningen, vilket är en följd av en nog-

grann uppdelning mellan religion och sekularitet. Att man inom den ämnesdidaktiska forskningen lyfter 

fram det som en svårighet att livsåskådningar relateras till fasta system i undervisning och läromedel 

kan ses som en följd av denna uppdelning, där undervisningen till stor del ämnar att beröra sekulära 

alternativ till det som kallas religioner. Detta sker dock utan att livsåskådningsbegreppets fokus och 

bredd tas i beaktning — som läraren säger under det första lektionstillfället: »det handlar väldigt mycket 

om livet«.  

I denna mening går det att anse att styrdokumenten inte behöver uttrycka gränserna för livsåskådnings-

begreppet i form av andra, religiösa eller olika livsåskådningar. Det begrepp som till största del används, 

d.v.s. livsåskådningar, kan således stå för sig självt och ge utrymme för olika förklaringsmönster rörande 

tankar om livet. Det är av större vikt att religionskunskapslärare koncentrerar sig på de andra riktlinjer 

gällande livsåskådningsbegreppet som uttrycks i styrdokumenten. Genom att fokusera på begreppet i 

sig och därmed ta fasta på vad en livsåskådning kan vara, vad den kan innehålla och vilka funktioner 

den kan ha för människan på en individuell såväl som en kollektiv nivå upprättas ett ramverk som     

religionskunskapslärare och elever kan förhålla sig till. Denna uppsats visar följaktligen indikationer på 

vilka utmaningar och möjligheter som kan uppstå i ett klassrum när en konkretisering kring livs-  

åskådningsbegreppet sker och också låter begreppet utgöra ett ramverk för och i undervisningen.  

Slutligen vill jag hävda att elevernas resonemang är både många till antalet och intressanta, men likväl 

begränsade. Även om undersökningen har avgränsats till de samtal som uppstår mellan elev-elev och 

lärare-elev i klassrummet har frågor uppstått under analysarbetet rörande vad eleverna tar med sig efter 

lektionerna, d.v.s. var undervisningsstoffet landar när eleverna lämnar klassrummet. Med blicken framåt 

finns det således många svar att upptäcka som än mer kan visa på utfallet av ett förtydligande av 

livsåskådningsbegreppet i undervisningen, däribland: 

• Vilka bilder av livsåskådningsbegreppet tar elever med sig ut i livet?  

• Hur uppfattar elever livsåskådningsbegreppet som en förklaringsmodell för att sammanfatta en     

individs eller en grupps antaganden om världen och betydelsefulla värderingar?  

• Hur ser elever på universaliteten kring begreppet, d.v.s. att alla har en livsåskådning?  

• Vad har lektionstillfällena synliggjort beträffande elevers egna sätt att förstå världen, som de möjligen 

inte reflekterat över tidigare? 

Alla dessa punkter kan ge en större inblick i elevernas möte med livsåskådningsbegreppet och utgör 

möjliga infallsvinklar för vidare forskning rörande livsåskådningars plats i religionskunskapsämnet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Begreppsanvändning i gymnasieskolans ämnesplan

Begrepp Livsåskådningar Andra 

livsåskådningar

Religiösa 

livsåskådningar

Olika livsåskådningar

Ämnets syftestext 5 1 0 0

Religion 1, Centralt 

innehåll

2 0 0 1

Religion 1, 

Kunskapskrav

3 0 0 0

Religion 2, Centralt 

innehåll

1 0 0 0

Religion 2, 

Kunskapskrav

2 0 0 0

Religion - Specialisering, 

Centralt innehåll

1 0 0 0

Religion - Specialisering, 

Kunskapsrav

0 0 0 0
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Bilaga 2 - Lektionsplanering undersökning

Syfte

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 
kunskaper om (…) livsåskådningar och etiska förhållningssätt. (…) Undervisningen ska leda till att 
eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån 
(…) 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, 2011)

Centralt innehåll

”[L]ivsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på 
jämställdhet” (Skolverket, 2011)

Kunskapskrav

Eleven kan (…) redogöra för (…) livsåskådningar samt (…) redogöra för deras kännetecken och hur 
de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven (…) samband och drar (…) slutsatser om 
hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. (…) Vidare kan eleven (…) redogöra för hur (…) 
livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse och identitet.” (Skolverket, 2011) 
[Kvalitetsangivelse borttagen]

Mål

• Ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper om icke-religiösa livsåskådningars uttryck, teoretiska 
föreställningar och värderingar 

• Ge eleven möjlighet att resonera kring existentiella frågor i förhållande till livsåskådningar 
• Ge eleven möjlighet att samtala om identitet, tillhörighet, gemenskap och samhällsfrågor så som 

jämställdhet utifrån deras egna värderingar samt resonera kring dess ursprung  
• Ge eleven möjlighet att analysera samband mellan livsåskådningars teoretiska förståelser av världen 

och dess centrala värderingssystem

Genomförande/Konkretisering av planering - Lektion 1

• Vad 
- 1) Lärarledd genomgång, 2) diskussionsövning i mindre grupper om elevernas egna värderingar 

och dess motiv och 3) gemensam sammanfattning vid lektionens slut 
• Hur? 
- Lektionen kommer att introduceras med fokus på livsåskådningsbegreppet (centrala begrepp: 

personlig livsåskådning, livsåskådningstradition, universalitet, livsåskådningsdefinition med fokus 
på teoretiska moment och centralt värderingssystem). Därefter kommer eleverna att arbeta med 
existentiella påståenden och moraliska förhållningssätt, samtala om dessa i förhållande till sina egna 
värderingar samt resonera kring varför de tycker som de gör. Vid lektionens slut sker en gemensam 
sammanfattning där genomgång och diskussionsuppgift kopplas samman. 
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Genomförande/Konkretisering av planering - Lektion 1

• Varför? 
- Syftet med att presentera livsåskådningsbegreppets ramar är för att ge en tydlig ram som eleverna 

sedan kan arbeta utifrån gällande deras egna livsförståelse och sekulära livsåskådningstraditioner. 
Genom att eleverna får fokusera på livsåskådningsbegreppet utifrån olika meningsbyggande teman 
ges de möjlighet att delta och skaffa sig en referensram, vilken blir ett verktyg inför lektion 2. Den  
gemensamma sammanfattning kommer avslutningsvis hållas i syfte att förankra diskussions-
övningen i det ämnesstoff  som läraren vid lektionens början fokuserat på. 

Genomförande/Konkretisering av planering - Lektion 2

• Vad 
- 1) Diskussionsövning om ekosofi och sekulär humanism utifrån livsåskådningsbegreppet och 2) 

sammanfattande diskussion kring andra livsåskådningars plats i dagens samhälle 
• Hur? 
- Eleverna kommer i mindre grupper att få analysera citat tagna ur texter skrivna av centrala 

personer inom livsåskådningarna ekosofi och sekulär humanism. Till hjälp kommer de att använda 
analysfrågor som utgår från Anders Jeffners livsåskådningsdefinition. Lektionen kommer att delas 
in i olika moment där eleverna först arbetar i mindre grupper med fokus på ekosofi för att sedan 
göra en kort sammanfattning i helklass. Därefter kommer eleverna att arbeta på samma sätt med 
sekulär humanism. Avslutningsvis kommer elever och lärare tillsammans att diskutera 
livsåskådningarnas aktualitet idag, exempelvis om man kan säga att alla har en livsåskådning, om 
man kan välja mellan flera olika livsåskådningar, vad en livsåskådning egentligen är etc. 

• Varför? 
- Livsåskådningsbegreppet kommer att utgöra analysverktyget i diskussionsövningarna i syfte att 

eleverna ska ges en tydlig bild av vad en livsåskådning kan tänkas innehålla. Genom att separera 
och analysera två livsåskådningar, som i deras uppbyggnad skiljer sig åt, ges eleverna möjlighet att 
diskutera fenomenet livsåskådningar utifrån olika perspektiv. Avslutningsvis ämnar diskussionen att 
ge eleverna möjlighet att diskutera livsåskådningars betydelser för eleverna själva såväl som för 
andra människor i dagens samhälle i syfte att utveckla respekt och förståelse för olika tankesätt.
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Bilaga 3 - Diskussionsövning 1

Diskussionsövning - Varför tror vi på och värderar det som vi gör?

Det går att säga att ni, precis som andra människor har någon form av livsåskådning. Vi har upp-     

fattningar om vad som är sant och vad som är falskt. Vi värderar också frågor om människan, samhället 

och livet på både lika och olika sätt som andra. Våra synpunkter kan även leda till att vi får en mer posi-

tiv eller negativ syn på sin egen framtid eller på samhällets utformning. Tillsammans bildar våra idéer en 

referensram, en världsbild, som hjälper oss förstå livets olika aspekter eller skapa mening i vardagen. 

Uppgift
I denna uppgift ska ni i mindre grupper samtala om vad ni tror är sant/falskt, vad ni tycker är viktigt/

oviktigt och resonera kring varför det kommer sig att ni har dessa uppfattningar. Nedanför följer 14 

påståenden som ni tillsammans ska diskutera för att närmre förstå hur en livsåskådning kan utformas. 

Ett tips är att ta ett påstående i taget. 

• Hur förhåller du dig till påståendet? Är det rätt/fel? Är det gott/ont? 

• Hur kommer det sig att du tänker på detta viset? 

• Finns det några samband mellan din uppfattning i sakfrågan och en mer övergripande tolkning av 

livet och verkligheten? 

• Påverkar denna uppfattning dig något i ditt dagliga liv? 

Påståenden
1. Alla människor har ett inneboende värde som inte får kränkas 

2. Män och kvinnor bör ha lika möjligheter i samhället 

3. Människan har ett ansvar för naturen 

4. Individen skapar sin egna mening 

5. Det finns inte något övergripande syfte med livet 

6. Människan har inte ett högre värde än vad andra djur har 

7. Det finns handlingar som är universellt goda/onda 

8. Människan har en själ 

9. Individen har makten att själv påverka sin framtid 

10. Människan är i grund och botten självisk 

11. Aktiv dödshjälp borde vara tillåtet 

12. Religioner kan ge svar på de frågor som vetenskapen inte kan 

13. Det finns inte några faktiska mänskliga rättigheter 

14. Har människan några egenskaper som andra djur inte har? 
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Bilaga 4 - Diskussionsövning 2

Diskussionsövning - Ekosofi och sekulär humanism

Ekosofi och sekulär humanism är två livsåskådningstraditioner, vars utgångspunkter rör idéer och    

frågor som är högst aktuella i vår tid. Den sekulära humanismen tar sin utgångspunkt i religionskritiken 

och står för bl.a för människans fri- och rättigheter, medan ekosofin är en livsåskådning som hämtar 

inspiration från ekologin. Men, hur är dessa livsåskådningar sammansatta och vad är det som gör att vi 

kallar dessa för livsåskådningar? För att kunna resonera kring dessa frågor ska ni under den här lektion-

en få stifta närmare bekantskap med centrala personer inom vardera livsåskådning tillsammans med 

själva livsåskådningsbegreppet. 

Uppgift
Ni ska samtala kring och analysera centrala idéer inom ekosofin och den sekulära humanismen. Materi-

alet ni ska arbeta med är citat tagna ur böcker skrivna av Arne Næss, Christer Sturmark och Jim Her-

rick. Till er hjälp har ni sju analysfrågor som är kopplade till livsåskådningsbegreppet. Vissa frågor är 

mer relevanta gällande något citat, medan andra frågor är mer relevanta vid andra citat. Det är er 

uppgift att försöka para ihop frågor och citat för att sedan besvara frågorna. 

Analysfrågor
1. Teoretiska moment 

a) Får man reda på om det finns någon allmän sanning eller eviga lagar? Om ja, i så fall vad? 

b) Hur ser man på individens relation till samhället? Andra människor? Naturen? 

2. Centralt värderingssystem 

a) Vad anses vara gott och ont? 

b) Hur får man reda på vad som är gott och ont? 

c) På vilket sätt kan man förverkliga det goda och övervinna det onda? 

d) Vad är meningsfullt i livet? 

3. Grundhållning 

a) Kan man få reda på om författarna har en negativ eller positiv syn på livets tillvaro? Om ja, på 

vilket sätt yttrar den sig?  
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Ekosofi

1. ”’Att ha ett hem’, ’att höra hemma’, ’att tillhöra’, ’att bo’ - alla dessa ut-
tryck pekar på grundläggande faktorer som skapar självkänsla och själv-
respekt hos den enskilde. Människans identitet - ’att jag är något’ - utveck-
las under en växelverkan mellan miljö och organism. Något fysiskt isoler-
bart jag eller själv finns inte. När man tar avstånd från naturen och det 
naturliga tar man samtidigt avstånd från det som jaget är uppbyggt av. 
’Identiteten’ - ’vad det enskilda jaget är’ - bryts ned och med den 
självkänslan och självrespekten. Ett avståndstagande från naturen i ’det  
andligas’, ’kulturens’ eller ’samhällets’ namn är självdestruktion, en lem-
lästning steg för steg.” Ekologi, samhälle och livsstil, Næss, 1981, s. 283 

2. ”Det som kännetecknar industristaterna är deras enastående förmåga att 
förstöra och inte någon enastående inställning till naturen. Försöker man 
förklara den tilltagande förstörelsen som ett resultat främst av ökad alien-
ation och hänsynslöshet är man dömd att misslyckas. Världshistorien kan 
vittna om extrem hänsynslöshet, i synnerhet i kristider. Men antalet män-
niskor och förmågan att skövla har tidigare varit förhållandevis 
begränsade.” Ekologi, samhälle och livsstil, Næss, 1981, s. 318 

3. ”Allt har ett inre sammanhang. Och vi blir inte de samma utan dessa sam-
band. Ekologins behandling av biosfären som en enhet syftar till att visa på 
detta inre sammanhang och på att människan inte är en djurart med speci- 
ella privilegier. Vi lever under samma förutsättningar som allt annat liv. Vi 
står inte utanför den övriga naturen och därför kan vi inte hantera den efter 
vårt eget godtycke utan att själva förändras. Vi är en del av ekosfären lika 
oupplösligt som vi är en del av samhället.” Ekologi, samhälle och livsstil, 
Næss, 1981, s. 285 

4. ”Vi lever i ett samhälle där konkurrensen spelar en avgörande roll. ’Den 
enes död är den andres bröd.” På Darwins tid dominerade i vissa industri-
stater principerna om hänsynslös konkurrens inom landet (’socialdarwin-
ism’) och missionerande imperialism utåt. Synen på naturen överensstämde 
med detta. Man uppfattade livets utveckling som en allas kamp mot alla 
(’djungelns lag’). Fortfarande lever föreställningen att människans storhet 
framför allt ligger i hennes förmåga att härska över och utnyttja naturen. 
Några är starka medan andra är svaga, och de svagaste har inte livets rätt. 
Detta är en tvivelaktig grundval för samlevnad och respekt.” Ekologi, 
samhälle och livsstil, Næss, 1981, s. 291 
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5. ”Maximen ’leva och låta leva’ pekar fram mot ett klasslöst samhälle i hela 
biosfären - en demokrati där vi kan tala om rättvisa inte bara mot människor 
utan också mot djur, växter och kanske mineral. Liv ställs inte i ett motsats-
förhållande till död utan uppfattas som ett samspel med omgivningen, den 
livgivande miljön. Detta förutsätter en mycket stark betoning av att allting 
hänger samman och att ’vi’ är fragment - inte isolerbara delar. Vidare har 
’vi’ en mycket begränsad makt och ställning inom helheten men stor nog för 
att ’vi’ ska kunna utveckla våra förutsättningar. Genom att vara fragment av 
en stor helhet är ’vi’ med om att forma denna helhet. Därigenom blir ’vi’ 
delaktiga i det helas storhet. Att vara ett fragment är något mer än att vara 
en del, i och med att vi kan uppleva helheten och har en |> grundval för att 
leva utifrån den medvetenheten. Här öppnar sig nya möjligheter till till-
fredsställelse.” Ekologi, samhälle och livsstil, Næss, 1981, s. 299–300 

6. ”Det ekosofiska förhållningssättet utvecklas genom så djupgående identi-
fikationer att ens eget själv inte längre kan avgränsas tillräckligt av det egna 
jaget eller den egna organismen. Man upplever sig som en äkta del av allt 
liv genom att man uppfattar livet som ett mål i sig, likvärdigt med det egna 
egot. […] Identifikationen med allt mänskligt, och mer radikalt med allt liv, 
betyder att man, inför extremt annorlunda livsformer, tänker ’sådan kunde 
också jag ha varit’, ’också jag har litet av det där’.” Ekologi, samhälle och 
livsstil, Næss, 1981, s. 300/346 

Sekulär Humanism

1. ”I new age-kulturen möter vi ofta påståenden som: »Jag var med om något 
oförklarligt, det måste vara övernaturligt!« Men att man själv inte kan 
komma på en naturlig förklaring betyder inte att det inte existerar en 
naturlig förklaring. En bättre grundinställning är att det man inte kan     
förklara på naturlig väg kanske någon annan kan förklara, någon som har 
mer kunskap eller bättre förutsättningar än man själv. Det blir självupptaget 
att lita mer på sin egen upplevelse eller oförmåga till förklaring i olika situa-
tioner än den etablerade forskning som kanske pekar på naturliga           
förklaringar. Snarare tyder det på bristande ödmjukhet att avvisa vad 
forskningen har kommit fram till, till förmån för sin egen upplevelse.” Tro 
och vetande 3.0, Sturmark, 2015, s. 49 

2. ”Uppfattningen att ateister saknar moral är givetvis helt felaktig, av det en-
kla skälet att moralen inte har något samband med tron på gudar eller andra 

!69



övernaturliga väsen. En god moral handlar om hur vi behandlar människor 
och andra djur. Likaväl som religiösa människor kan ha god eller dålig 
moral, kan även en ateist ha god eller dålig moral.” Tro och vetande 3.0, 
Sturmark, 2015, s. 200 

3. ”Somliga vill gärna framställa ateismen som en torftig och tråkig uppfatt- 
ning som avfärdar allt som inte finns i ett laboratorium. Detta är en mis-
suppfattning. Som ateist kan man givetvis tro på en massa saker som varken 
kan mätas eller ses. Många ateister tror på (i betydelsen har tillit till) män-
skliga rättigheter, jämställdhet och kärleken. Kanske tror de på liv på andra 
planeter (i betydelsen kognitivt försanthållande). Sekulära humanister (som 
ju också är ateister) har ett mer strukturerat förhållningssätt till vad de tror 
på: De kan tro på allt som det finns rimliga skäl att hålla för sant, oavsett 
om det går att mäta eller inte.” Tro och vetande 3.0, Sturmark, 2015, s. 201 

4. [Om liv och mening utan gud] - ”Om man med mening menar » syfte «, tror 
jag att något sådant syfte inte existerar. Ingen yttre kraft har något mål eller 
syfte med mitt liv. Tanken på ett sådant är inte heller särskilt attraktivt: Vem 
vill vara ett instrument i någon annans händer, en bricka i gudars spel? Men 
frågan om mening kan betyda något annat och mycket mer: Det kan betyda 
att vi människor själva skapar mening med våra liv. Att » mening « är något 
i ständigt vardande, en skapelseprocess av fritänkande människor som får 
leva i frihet. Det vore något att sträva efter. (…) |> Meningen är individuell, 
varierande och mångfaldig.” Tro och vetande 3.0, Sturmark, 2015, s. 512–
513 

5. ”En bra tumregel när man hör ett påstående är att fråga sig: Är den bästa 
förklaringen till att detta påstås att det verkligen är sant? En annan bra tum-
regel är att ordinära påståenden bara behöver ordinära argument för att   
accepteras, medan extraordinära påståenden kräver extraordinära argument. 
(…) »Tro på något om och endast om det finns goda skäl att hålla det för 
sant«”. Tro och vetande 3.0, Sturmark, 2015, s. 96–97 

6. Om det inte finns någon gud som har skapat de moraliska principerna, är då 
all moral relativ? Varför är det då omoraliskt att orsaka lidande hos en    
annan människa eller plåga ihjäl ett marsvin? Kan det finnas moraliska 
principer överhuvudtaget om de inte är sanktionerade av gud? En ut-
gångspunkt för det sekulära tänkandet kring moral är att människors lycka 
är mer eftersträvansvärd än människors olycka, frihet är mer eftersträvans-
värt än ofrihet och att slippa lidande är bättre än att lida. Ur detta kan vi 
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härleda fler och mer specifika moraliska normer. Sådana normer har    
kommit till uttryck i många centrala händelser genom historien, till exempel 
i den franska revolutionen med sina principer om »frihet, jämlik och 
broderskap« och i den amerikanska revolutionen med »rätten till liv, frihet 
och strävan efter lycka«.” Tro och vetande 3.0, Sturmark, 2015, s. 226 

7. ”Det är fortfarande en gåta var naturlagarna har sitt ursprung. Idag finns 
ingen som har ens den blekaste aning om hur man ska besvara denna fun-
damentala fråga, och det är långtifrån säkert att den någonsin kommer att bli 
besvarad. Någon kanske vill hävda att det är dessa naturlagar, med sitt obe-
gripliga ursprung, som har »orsakat« universum. Någon annan kan rent av 
påstå att dessa naturlagar borde kallas »gud«. Men en gud som är ett annat 
namn för naturlagarna behöver vi varken förhålla oss till eller beakta i    
någon relevant mening. Naturlagarna är nog så fascinerande som de är, utan 
nya namnetiketter. Varken de teleologiska, ontologiska eller kosmologiska 
argumenten ger oss anledning att tro på en allsmäktig, god gud som vi kan 
be till, som bryr sig om oss och som har åsikter om hur vi ska leva våra liv.” 
Tro och vetande 3.0, Sturmark, 2015, s. 179 

8. ”Humanister tror att moralen är rotad i vår roll som sociala varelser. 
Moralen uppstår i vår osjälviskhet, även om denna egenskap inte är lika 
utvecklad hos alla människor. Beteendekoder i samhället grundas också 
genom våra sociala kontrakt - vår sociala konstruktion av moral som gynnar 
oss alla. Utan förmågan att känna empati med de som är plågade kan inte 
moralen fungera på ett effektivt sätt.” [Min översättning]. Humanism: An 
Introduction, Herrick, 2009, s. 4 

9. ”Att vara humanist gör en skillnad. Våra liv kan inte styras av idéer om vad 
som kanske händer efter detta livet och måste därför koncentrera sig på vad 
som kan göras här och nu. Vi tror inte att det finns något övergripande syfte 
som driver livet framåt, vilket innebär att vi därför måste välja våra egna 
mål och ambitioner. Vi tror inte att bön kan göra någon skillnad, dock kan 
reflektion och meditation vara värdefulla i syfte att förändra eller hjälpa oss 
att acceptera vår situation. Vi tror inte att en ensam lärare eller bok kan   
vägleda oss, men vi är beredda på att se till flera olika tänkares idéer. Vi tror 
inte på att några budord kommer hjälpa oss för vi måste agera varsamt i de 
många olika situationer som vi finner oss själva i och kunna förutse       
konsekvenserna av vårt handlande.” [Min översättning]. Humanism: An 
Introduction, Herrick, 2009, s. 111 
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Bilaga 5 - Informationsbrev till lärare och elever

Bakgrund och mål
Mitt namn är Filip Paepke och läser till gymnasielärare i religionskunskap och historia på Högskolan för 
lärande och kommunikation, Jönköping University. Jag är nu inne på min tionde och sista termin på 
ämneslärarutbildningen, vilket medför att jag ska skriva ett examensarbete i mitt huvudämne, religions-

vetenskap. Genom att ha skrivit andra uppsatser inom ämnet har jag funnit ett stort intresse för hur 
lärare undervisar om och hur elever diskuterar icke-religiösa livsåskådningar i religionskunskaps-       
undervisningen. I mitt examensarbete vill jag därför fokusera på hur religionskunskapslärare kan      
undervisa om icke-religiösa livsåskådningar på ett sätt som både fångar elevernas intresse och skapar en 
förståelse för människors olika sätt att förstå världen vi lever i. Min idé för hur dessa mål ska uppfyllas 

är att lyfta in själva livsåskådningsbegreppet i undervisningen som ett redskap i elevers lärprocess.  

Deltagande och studiens utformande
För att kunna genomföra mitt examensarbete behöver jag komma ut i undervisningssituationer och 
samla in material. Därav frågar jag dig om ditt medgivande till att jag får observera undervisningen och 

samla in undersökningsmaterial. Detta innebär att jag kommer att utforma diskussionsövningar och 
närvara vid två lektionstillfällen där jag kommer att föra anteckningar av det som sägs och uppmärk-
sammas samt göra ljudupptagningar med en diktafon.  

Hantering av data och anonymitet
All deltagare i studien kommer att vara anonyma, vilket innebär att lärare och elevers namn inte    
kommer att nämnas i examensarbetet. Likaså kommer skolans namn och kommunen inte att namnges i 
texten. Anteckningar och ljudupptagningar kommer endast förvaras på datorer med kodlås. Den färdiga 
texten kommer att bli offentlig och läggas upp på Diva när den är examinerad och godkänd, däremot 
kommer det inte framgå att det är hos er studien är genomförd. 

Frivillighet
Deltagande i undersökningen är frivilligt. Om du inte vill att det som du säger under lektionen ska vara 
en del av materialet kryssar du i det i rutan nedan, vilket jag kommer att ta hänsyn till i mitt analys-   
arbete. Om du godkänner men av någon anledning ångrar dig i efterhand kan du avbryta ditt samarbete 

utan att behöva uppge anledning. Om du vill avbryta ditt medverkande eller har frågor och synpunkter 
kan du nå mig via epost eller telefon.  

Kontaktuppgifter:

Student: Filip Paepke     Handledare: Jennie Ahlgren 
E-post: pafi1390@student.ju.se   Epost: jennie.ahlgren@ju.se 
Telefon: 0735-807940 

Med vänlig hälsning, Filip Paepke 
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       Ja, jag samtycker till att delta. Jag har fått information om undersökningens mål och genomförande 

samt om mina förutsättningar i mitt deltagande. Jag har även fått tillfälle att ställa frågor. 

       Nej, jag vill inte delta 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

Datum och ort:
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