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Abstract 

The life philosophy concept in Swedish religious education and the variation theory of learning 

This thesis focuses on life philosophy (livsåskådning) as a hypothetical problematic concept in Swedish 

secondary school religious education, based on discussions with colleagues in a Swedish secondary 

school. In those discussions it was clear that the faculty indeed saw the concept as hard to get around 

and teach. For many years the concept has been talked and taught about in the Swedish school-system. 

In the 20th century the religious education in Sweden has taken many turns, abandoning the confessional 

and centralized christian perspective of the subject, to becoming a multicultural and nuanced phenomena 

in the secularized northern country. This thesis takes off from Falkevalls (2010) initial findings about the 

questions of life concept (livsfrågor) which shows that the concept is indeed hard to cope with, 

especially in its core nature of being part of a syllabus. His findings show that the respondents many 

times mix questions of life with questions of life philosophy (livsåskådningsfrågor) and questions of 

existentialism (existentiella frågor). These findings played a major part for the further discussions of the 

thesis in hand. Niemi and Dalevis (2015) problematization regarding the lack of tools given to the 

Swedish schoolteachers to cope with questions of didactics of religious education, aligned with 

Falkevalls argument of the question of life concepts lack of distinctness. Especially for the teachers 

ability to interpret and implement the phenomena in the teaching environment.  

Methodologically, the thesis sought out to conduct a similar phenomenographical study to that of Hellas 

(2006), in which she compared different understandings of the word lutheranism amongst Finnish 

secondary school students. Her empirical findings were presented in a categorical system in which the 

responding students gradually climbed the ladder, based on their knowledge and understanding of the 

word. For example, if a student could give an answer on a category three level, the previous categories 

(one and two) were included in their level of understanding of the concept. In this thesis, a similar 

approach was taken, with the exception of the climbing ladder. After 20 conducted conversations 

keywords were noted in a journal and later on placed in five different categories of the students 

understanding of the life philosophy concept, which were as follows: 1) Life philosophy as religion, 2) 

life philosophy as questions of life, 3) life philosophy as determined theories, 4) life philosophy as ethic 

and moral, and, 5) life philosophy as a replacement of religion. The results for instance showed that 95% 

of students saw life philosophy as religion and 75% as questions of life, which was problematized 

through Falkevalls and Niemi/Dalevis theories.  
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1. Inledning  

1.1 Ämnesvalsbakgrund  

Första gången jag hörde begreppet världsreligionerna vill jag minnas att jag befann mig i mitt 

mellanstadieklassrum i Götene. Min magister, Jan-Åke, förklarade att det fanns fem stora religioner som 

vi skulle få lära oss om under året. Han var en otroligt duktig berättare och kunde utan problem fånga 

samtliga i vår lilla klass med sina historier, roliga artefakter och bilder som han hade med sig hemifrån. 

Det dröjde några år, under mitten av högstadiet, innan jag fick reda på att det fanns människor som 

tillhörde helt andra religioner och att alla inom en religion inte nödvändigtvis tror på samma sak och 

agerar på samma sätt. Min världsbild blev allt mer nyanserad allt eftersom att jag blev äldre och ju 

längre jag kom i den svenska skoltrappan. Inte konstigt, kan man tycka, det kan tänkas vara ett naturligt 

fenomen att åldern får en att se på saker ur nya perspektiv. 

    När jag nu som lärarstudent och arbetande gymnasielärare fått träffa hundratals elever med olika 

bakgrunder, blir frågan om huruvida mina klasskamrater från mellanstadiet verkligen uppfattat 

undervisningen i religionskunskap på samma sätt som jag, alltmer intressant. Kan det vara så att vi 

uppfattat en identisk utbildning på helt olika sätt? Om så är fallet, hur kan jag som lärare se till att mina 

elever får med sig likvärdiga kunskaper, och framförallt, är det ens möjligt att motverka olikheten i 

uppfattningarna?  

Livsåskådningsbegreppets roll i den svenska skolundervisningen har varit självklar under en lång tid. 

Redan i läroplanen från 1969 nämns livsfrågor istället för livsåskådningar. Det förstnämnda begreppets 

syfte i den svenska läroplanen bottnade inte i samma syfte som det andra. Men man skulle kunna säga 

att de har ersatts av varandra. Forskningen kring vad en livsåskådning egentligen ska definieras som kan 

minst sagt uppfattas som mångtydig. Jeffner och Bråkenheim m.fl. har länge försökt sig på att definiera 

begreppet och tolkningarna är många (Gunnarsson, Zetteqvist, Hartman, 2009, s. 12). Vad gäller 

forskningen kring livsåskådningsbegreppets plats i den svenska skolan och i religionsdidaktiken, finns 

det dock betydligt färre forskare som intresserat sig för fenomenet. Malin Löfstedt, som har jobbat 

mycket med livsåskådningsforskning och religionsdidaktik har genom en undersökning kommit fram till 

att lärarstudenters egna erfarenheter av sin skolgång, visar på att undervisningen om världsreligioner 

tagit över helt och livsåskådningar lämnats väldigt lite, eller inget utrymme alls i undervisningen . 

Samtidigt har forskare som Sven Hartmann kommit fram till att barn och ungdomar faktiskt vill vara del 

av en miljö som uppmuntrar diskussion om livsfrågor (Hartmann, 1986). Även skolinspektionens 
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resultat i den stora nationella undersökningen mer än vad du kan tro visar på att eleverna anser att 

kursen är intressant när de ges utrymme att reflektera över sina egna liv (Skolinspektionen, 2012, s. 14). 

Samtidigt skriver Falkevall (2010, s. 118 - 119) att lärares utbildning i sig är problematisk för den 

framtida rollen som utbildare i religionskunskap. Han baserar detta på att lärarna i undersökningen 

känner en osäkerhet i att diskutera livsfrågor när eleverna tar upp det. Med detta sagt råder det en 

generell osäkerhet kring hur det är läraren ska angripa frågor om livet. Utifrån denna datan kan vi 

konstatera att livsfrågor är problematiska att tala om för läraren, samtidigt som det är något eleverna 

uppskattar att få utrymme till att diskutera i kursen.  

Livsåskådningar å andra sidan är inte samma sak som livsfrågor. Att välja en definition av begreppet 

livsåskådningar skulle kunna vara en avhandling i sig. Från det att Hedenius 1951 kritiserade den 

västerländska kulturens traditioner, till att Aadnanes 1999 kritiserade Jeffners definition som för 

subjektiv och individuellt ensidig (Gunnarsson, Zetterqvist, Hartman, 2009, s. 55). En stor del av 

forskningen kring begreppet är iallafall på ett eller annat sätt helt beroende av Jeffners definition från 

1973. Antingen bygger forskare vidare på den, kritiserar den eller strukturerar om den helt med 

definitionen som ursprung för sin kritik (Gunnarsson, Zetterqvist, Hartman, 2009, s. 55). Med detta i 

åtanke är också Jeffners definition den jag kommer att använda mig av för att definiera begreppet.  1

1.2 Syfte och frågeställningar  

Som du kunde läsa i föregående stycke är syftet i detta arbete kopplat till två olika grenar inom samhälls 

och religionsvetenskapen (Livsåskådning, VToL och Religionsdidaktik). Den klassiska stafettsträckan 

inom uppsatsskrivandet är således uppdelad mellan olika grenar. Här följer en sammanfattning av vad 

forskningen kommit fram till hittills inom respektive område:  

Livsfrågor och livsåskådningar - Björn Falkevall (2010) ställer sig följande frågor i sin avhandling om 

begreppet livsfrågor: Vad kan kvalificeras som en livsfråga? Varför anses livsfrågor vara viktiga? Hur 

passar livsfrågor in i undervisning? 

Falkevall (2010) kommer fram till att den svenska Religionskunskapsundervisningen (RU) har 

förändrats mycket genom åren. Främst trycker han på förändringen som äger rum under 1960-talet där 

ämnet fick en bredd som inte bara inkluderade kristendomen som den enda religionen man skulle få lära 

 Jeffners definition: En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande betydelse för en 1

övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning. 
(Jeffner, Anders, 1982, s. 13)

�2



sig om i skolan (Falkevall, 2010, s. 176). Under denna period introducerades också världsreligioner och 

livsåskådningar i den allmänna läroplanen. På gymnasienivå introducerades det ännu tidigare med 

marxism, Freuds psykologiska teorier och existentialism som grundbultar i undervisningen. Dagens 

läroplaner trycker mer på vikten av RU i ett multikulturellt samhälle och Falkevall menar på att det finns 

fyra smått olika sätt som denna utveckling har redovisats på tidigare. Å ena sidan har man tryckt på 

barnens rätt till kunskap om dessa saker som överlägsen föräldrarnas rätt att bestämma, och å andra 

sidan redogör man för att senare läroplaner går tillbaka till en mer faktabaserad version av RU 

(Falkevall, 2010, s. 176).  

Efter att ha intervjuat både yngre (under 50 år) och äldre (över 50 år) kommer Falkevall fram till 

följande resultat: (1. Vad?) Nästan vad som helst kan tolkas som livsfrågor i de flesta läroplanerna. 

Livsfrågor, livsåskådningsfrågor och existentiella frågor är begrepp som förknippas med varandra. Sett 

till livsfrågor som begrepp i en läroplan är det väldigt lätt för en lärare att vara flexibel i sin tolkning av 

begreppet. (2. Varför?)   I en läroplan är det viktigare att motivera livsfrågornas existens där. De 

vanligaste argumenten är enligt Falkevall sekulariseringen i ett land där svenska elever inte får uppleva 

religion eller komma i kontakt med de religiösa institutionerna. Men även luckan mellan tid och språk i 

enlighet med religionerna och deras uttryck i text, tillsammans med elevernas egna språk, är ett 

argument. Begreppet livsfrågor blir då ett verktyg för att visa på likheterna i ämnen fast med en annan 

språklig utgångspunkt. Falkevall menar att begreppet blir ett religiöst koncept och att det tyder på att det 

också till största del blir ett intellektuellt (kognitivt) religionskoncept. Falkevall anser att detta konceptet 

inte nödvändigtvis är det vanligaste i ett multikulturellt samhälle och att det måste fortsätta att 

problematiseras. (3. Hur?) Falkevall kommer fram till två huvudsakliga sätt att implementera livsfrågor 

som ett verktyg i undervisning. Antingen som en startpunkt för diskussion eller som ett brobyggande 

koncept för att sammanföra religiösa problem med elevernas erfarenheter. Vissa lärare har i intervjuerna 

ifrågasatt startpunktsmetoden eftersom att det många gånger saknas ett slutgiltigt mål, vilket i sin tur, 

enligt dem, utgör ett meningslöst utbyte av åsikter. En annan lärare fokuserade mer på vikten av 

beslutsfattande metoder i livet som viktiga verktyg, för att sedan jämföra valen gjorda av individer i 

religiösa miljöer med elevernas val i skolan (Falkevall, 2010, s. 176 - 180) 

I detta arbetet kommer Falkevalls bidrag till vad en livsfråga är spela allra störst roll. Det faktum att 

livsfrågor och livsåskådning som begrepp ofta blandas ihop är något som spelar stor roll i detta arbetets 

försök att förstå livsåskådningsbegreppets betydelse. 

Variation Theory of Learning - Hella (2006) undersökte huruvida finska gymnasieelevers förståelse 

för begreppet lutherdom (eng; lutheranism) skiljde sig åt utifrån The variation theory of Learning . 2

 *Härifrån kommer The variation theory of learning förkortas till VToL.2
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Denna teorin används för att se hur samma fenomen uppfattas på olika sätt. Hon skapade fem kategorier 

inom vilka intervjupersonerna kunde hamna i. Kategori 1 var likvärdig med en väldigt felaktig bild av 

begreppet och kategori 5 var istället den man hamnade i om man hade mer logiska och nyanserade 

uppfattningar av begreppet. Hella (2006, s. 250 - 254) delade alltså in intervjupersonerna i stegrande 

kategorier som föreställde olika typer av uppfattningar. Om man t.ex. tillhörde kategori 3 var det också 

självklart för Hella att man hade förståelse för de föregående kategoriernas kontenta. Detta mynnar ut i 

att hon anser att undervisningen i religionskunskap måste förbättras och att elevernas förförståelse av 

lutherdomen inte alls är förankrad i den finska skolans styrdokument. För att lärare ska kunna bedriva en 

bättre undervisning anser Hella att variationen inom och mellan förutfattade världsbilder hos eleverna 

måste relateras till den faktiska undervisningen som ska bedrivas. Hellas sätt att arbeta är 

fenomenografiskt och mer om den metoden som arbetssätt finner du i kapitel 1.5. 

Religionsdidaktik - Niemi och Dalevi (2015) gjorde ett försök att problematisera avsaknaden av debatt 

och forskning om religionsdidaktik och framförallt vad riktningen för vidare forskning bör vara. Man 

anser också att det saknas en långsiktighet (eng; big picture) i diskussionen och att aktiva lärare 

möjligtvis saknar ett professionellt ordförråd att tillgå i sin undervisning. Man ifrågasätter om det ens 

existerar något vi kan kalla för religionsdidaktik i Sverige. Man menar på att andra länder som Tyskland 

och England utbildar sina lärare i religionsdidaktisk metodik, som leder till att de får en verktygslåda 

med arbetssätt att implementera på sina elever. I Sverige å andra sidan menar man på, med lite hjälp av 

Osbeck (2009), att lärarens egna livshistoria verkar vara viktigare än kritisk reflektion (Niemi, Dalevi, 

2015, s. 8). 

Det är viktigt att påpeka den svenska kontextens roll i arbetet. Det finns oerhört mycket internationell 

forskning om samtliga ovanstående grenar. Som ni kommer märka, är inte jag på något sätt unik i min 

empiri. Intresset för denna uppsatsen ligger i appliceringen på den svenska kontexten och utvidgandet av 

Hellas kategoriseringssystem i en fenomenografisk undersökning som har motiverats med 

teoriutvidgande analyser av Falkevalls (2010) samt Niemi och Dalevis (2015) problematiseringar av 

lärarens roll som utbildare och tolkare av läroplaner i religionskunskap. 

I grunden för empirin ligger Hellas (2006) egna undersökning på finska elever. Kategoriseringssystemet 

och frågeställningarna hon använt sig av kommer att ändras för att dels passa in i den svenska kontexten 

och dels det svenska skolsystemet. Hella hade följande frågeställningar i sin undersökning:  

(1) What are the key meanings of Lutheranism expressed by the students?  

(2) How are the meanings of Lutheranism constituted? (Hella, 2006, s. 249) 
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A priori, genom diskussion med mina kollegor på gymnasiet, skapades en tes om att livsåskådning kan 

vara ett problematiskt begrepp i undervisningssituationer inom religionskunskap.  

Mina frågeställningar är istället:  

(1) Vilka är de huvudsakliga betydelserna av livsåskådning hos svenska gymnasieelever?  

(2)  Hur påverkas lärarens roll som utbildare och tolkare av kursplanen i religionskunskap 1 utifrån 

elevernas förståelse av begreppet?  

Fråga ett har besvarats utifrån en egen undersökning och fråga två är teoretiskt bunden till Falkevall 

(2010), Niemi och Dalevi (2015). Efter avslutade samtal gjordes också ett försök av att kunna bevisa 

livsåskådningsbegreppet som ett tröskelbegrepp (se kapitel 1.4). 

1.3 Metod och material 

Arbetet består av kvalitativa metoder där intervjuer ligger till grund för den empiriska undersökningen. 

Frågeställningarna kommer att besvaras utifrån Hellas (2006) kategoriseringsmetod i undersökningen 

om VToL inom den finska gymnasieskolan. I sin artikel har Hella använt sig av ett fenomenografiskt 

förhållningssätt. Denna metod handlar om att beskriva ett fenomens olika betydelser i form av 

jämförande av personers uppfattningar om det. Automatiskt blir detta arbetssättet centralt i min analys av 

empirin. Genom informella samtal med elever plockades nyckelord fram genom förande av loggbok. 

Dessa nyckelord placerades sedan i ett kategoriseringssystem utifrån en innehållsanalytisk metod.  

Kvalitativ eller kvantitativ metod? 

I boken Samhällsvetenskapliga metoder (2011) förklarar Bryman skillnaderna mellan kvantitativ och 

kvalitativ metod. I korta drag kan den kvantitativa metoden beskrivas som ett analysverktyg för större 

mängder data, medan en kvalitativ metod använder sig av betydligt mindre data. Han beskriver det som 

att kvantitativa metoder ger forskaren de svar som krävs för att kunna dra generella slutsatser, medan 

den kvalitativa metoden kan användas för att se detaljer och förstå konsekvenser. 

I arbetet kommer en kvalitativ innehållsanalys användas för att tolka den insamlande datan. Bryman 

(2011) introducerade mig till något som kallas för ethnographic content analysis (ECA) som särskiljer 

sig från andra kvalitativa innehållsanalyser på så sätt att den den tillåter en högre grad av flexibilitet på 

så sätt att nya kategorier och variabler tillåts uppstå under datainsamlingens gång. Bryman (2011, s. 505) 

skriver följande om ECA modellen:  
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’’En kvalitativ innehållsanalys brukar inbegripa ett antal i förväg definierade kategorier som tillämpas 

på källorna. ECA rymmer en viss initial kategorisering, men det finns också ett större utrymme för en 

detaljerad definition av dessa kategorier och generering av nya’’. 

I min kategorisering (som man kan läsa om längre ner) har just denna flexibiliteten tillämpats. Det har 

inte från början varit helt klart vad det är som ska ingå där och systemet har fått ändras efter 

respondenternas svar på mina frågor. För att säkerställa att metoden följts genomfördes följande steg 

efter samtalen med eleverna: 1) Ett problem formulerades, 2) Bekantande med kontexten av datan, 3) 

Göra sig bekant med några få (sex stycken) samtal, 4) Några kategorier började utformas som kunde 

styra datan, 5) Fler samtal började tolkas för att sätta in i kategoriseringen och prövas, 6) Revidering. 

Efter dessa steg kunde sedan datan bekräftas i kategoriseringssystemet (se avsnitt; 

kategoriseringssystemet).  

Metodböcker 

Som hjälp för att förstå det samhällsvetenskapliga arbetssättet överlag tar jag hjälp av Alan Bryman 

(2011). Främst har denna använts för att forma strukturen i tolkningen av mina samtal. Hella (2006, s. 

255) har bidragit med utformningen av undersökningen, medan denna boken hjälpt mig att göra den till 

min egna. Staffan Larsson (1986) har gjort en fenomenografisk studie som förenklat metodens struktur 

och innebörd (se 1.5). Bryman (2011) var stödet som användes för att förstå ECA modellen och på så 

sätt också utformningen av datainsamlingens kategoriseringssystem.  

Hellas fem kategorier 

Hella (2006, s. 250 - 254) förklarar sina kategorier som en stegrande grad av nyanserad förståelse av 

begreppet Lutherdom. När eleverna fick presentera sina svar hamnade deras beskrivning av begreppet 

inom följande kategorier: 

Kategorisering Innebörd
(1) Lutherdom är en religion. Lutherdom uppfattas som en egen religion, precis 

som kristendomen eller Islam i helheten.
(2) Lutherdom är ett finsk-kristet levnadssätt. Lutherdom uppfattas som en gren av 

kristendomen. Precis som katolicism och 
protestantism. Utgångspunkten var det historiska 
arvet som Luther lämnat i Finska kyrkor 

(3) Lutherdom är nominellt kristna och riktigt 
troende.

Lutherdomen ses som osynlig i samhället eftersom 
tro är en privat företeelse. Skillnaden mellan dessa 
företeelser hos katoliker och lutheraner är dock 
stor. Där lutheraner anses vara mindre brydda om 
det privata.
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Hellas system är för detta arbetet enbart relevant vad gäller det fenomenografiska tillvägagångssättet, 

som man kan läsa mer om i kapitel 1.4.  

Att komma fram till livsåskådning som ett problematiskt begrepp 

A priori hade, genom samtal med kollegor och elever om problematik i undervisningen av 

religionskunskap kommit fram till att vidare samtal bör föras med elever angående deras förståelse av 

begreppet livsåskådning. Det framkom ur dessa samtal en hypotes om att begreppet var svårhanterligt 

för både läraren och eleven. Problematikens existens bottnar i den svenska läroplanen GY 11 och mer 

specifikt i det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1. Det centrala innehållet fungerar som en 

checklista för läraren, där allt ska hinnas med under kursens gång. Gällande livsåskådningsbegreppet 

står där att eleverna ska lära sig följande:  

Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar 

sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden (GY11, Religionskunskap 1, 

Skolverket, 2011). 

För att kunna besvara frågeställningen sattes begreppet livsåskådning in i ett kategoriseringssystem som 

skapades efter samtalen med eleverna i enlighet med ECA modellen. 

Samtalsguide 

Datainsamlingen bedrevs genom informella samtal med elever på en svensk gymnasieskola. Samtalen 

tog cirka fem minuter att genomföra. En precis samtalsguide återfinns i Bilaga C. 

Samtalen genomfördes på en svensk gymnasieskola med elever som läst klart kursen religionskunskap 

1. Samtliga elever var myndiga vid samtalstillfället och vi talades vid en och en under en lektion där de 

fick arbeta fritt. Innan jag träffade dem fick deras handledare informera om att en student från Karlstads 

Universitet skulle komma på besök och prata med dem lite allmänt om skolan. Handledaren berättade 

(4) Lutherdom är en personlig relation till gud. I detta steget var elevernas egna idéer om gud 
urskiljbara från egenskaperna och personligheten 
gud har enligt kyrkan.

(5) Lutherdom är att tron på frälsning är guds 
gåva.

Lutherdomens kärna ses som en viktig ingrediens i 
det kristna livets bas och etik.

Kategorisering Innebörd
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inte hur det skulle gå till eller vad frågorna skulle handla om, eller att jag arbetar på skolan (fast i en 

annan byggnad med andra elever). När jag således träffade eleverna var de enbart förberedda på att de 

fysiskt skulle träffa mig och besvara frågor för en studie. Samtalen var informella eftersom att vi inte 

hade någon bokad tid eller speciell plats att befinna oss på. Under lektionens gång rörde jag mig fritt i 

studielandskapet (en större öppen yta där alla skolans elever får sitta och studera) och började med att 

prata med 3-4 elever åt gången om deras upplevelse av religionskunskapen och vad de hade lärt sig. 

Sedan ställdes en fråga, inför gruppen, vad har ni lärt er om livsåskådningar? Detta gjordes för att ge alla 

en ärlig chans i nästa steg. Många hade kanske glömt eller aldrig reflekterat över det tidigare och nu fick 

alla börja göra det. I nästa steg pratade jag med eleverna en och en. Det ska tilläggas att eleverna jag 

talade med helst inte skulle vara inom hörbart avstånd för att kunna påverka varandras svar. Det var 

också dessa svar som antecknades. 

Samtalet inleddes med att eleverna fick information om studien jag genomförde och de fick muntligt 

lämna ett godkännande om att delta, detta gjordes i enlighet med Karlstad Universitets riktlinjer för 

arbete med GDPR. Sedan fick de besvara frågan Har du läst klart religionskunskap 1 och fått ett 

godkänt betyg? vilket var en av kriterierna för mitt urval. Om någon hade svarat nej på den inledande 

frågan hade jag fått avbryta samtalet. Efter det ställdes följande fråga:  

Tänk att du befinner dig på en solsemester i Spanien. Du är ute och går längs stranden en kväll och 

plötsligt kommer en främling och ber om hjälp. Personen tar fram en bok och säger att hen fastnat vid 

ordet livsåskådningar. Därefter frågar personen dig, vad betyder begreppet livsåskådningar? Hur 

svarar du?  

Anledningen till att jag här väljer att, väldigt enkelt, försöka få eleverna att tänka sig bort från skolmiljön 

genom att nämna en solsemester i Spanien, är att jag själv arbetar på skolan. Även om jag inte kommer i 

vardaglig kontakt med dessa elever finns ändå risken att de vet vem jag är. Med detta ville jag försöka 

bryta den relationen (elev - lärare) med att få dem att tänka på en annan plats än skolan. Detta gjordes 

istället för att ställa frågan: vad är livsåskådningar? rakt ut.  

Efter den inledande frågan såg samtalen olika ut beroende på vem som satt i stolen. Följande följdfrågor 

och metoder användes efter den inledande frågeställningen:  

- Tystnad. Respondenten ges möjlighet att få tänka på eller utveckla sitt svar utan att jag avbryter. 

- Uppföljningsfrågor. Jag bad respondenten att utveckla sitt svar. T.ex: Kan du ge exempel på det du 

beskriver? 

- Preciserande frågor. Respondenten får förtydliga sitt svar.  
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I denna samtalsmetod användes inte tolkande och direkta frågor för att förhindra att sätta ord i munnen 

på respondenterna. Frågor som exempelvis: Tycker du att… eller; är du nöjd med… undveks. 

Insamlingen av data skedde genom anteckningar av nyckelord i en loggbok likt en deltagande 

observation. Under samtliga samtal hade jag med mig ett anteckningsblock där jag löpande under 

samtalets gång skrev ner nyckelord från eleverna. Inga personuppgifter samlades in. Ett testsamtal 

genomfördes där följande data samlades in utifrån den inledande frågan och lämpliga följdfrågor och 

metoder: 

Testperson: Livsstil, Jehovas vittnen, ser nånting i livet, olika sätt att se på livet, sufismen, scientologi, 

kärlek, hur ser man på livet, vad är viktigt i livet, religion och livsåskådning går hand i hand. (Bilaga A) 

Avgränsningar och urval 

För att begränsa mängden arbete i förhållande till den givna tidsramen för undersökningen, genomfördes 

20 informella elevsamtal. För att underlätta sorteringen av data uppfanns följande kriterier för 

deltagande i ett samtal: 

Eleven skulle ha: 

- Fyllt 18 år. 

- Läst klart Religionskunskap 1. 

- Inte ha stött på mig som lärare i undervisningssituation. 

Tolkning av resultatet 

För att tolka samtalen genomfördes en kvalitativ innehållsanalys för att hitta teman och sedan sätta in 

dessa i kategorier (Bryman, 2011, s. 505 - 508). I mitt fall förkortades processen med sållning i den egna 

datan eftersom att nyckelord var det enda som plockades ut från samtalen. Processen liknade alltså mer 

en observation än den liknande en intervju. Problematiken med detta sättet att arbeta ligger i det faktum 

att mina samtal inte spelades in och att redovisningen av svaren helt och hållet måste förlita sig på mina 

anteckningar. Anledningen till att en sådan metod tillämpades framför en mer klassisk intervjumetod har 

helt enkelt att göra med upplägget av lektionen de hade och tiden jag fick lov att använda mig av för 

deras undervisande lärare. Den ursprungliga tanken var att intervjua samtliga en och en mer formellt 

men tidsåtgången som tilläts var en lektion på två och en halv timme. Efter det bakslaget föreslogs tider 

efter skolan slutat eller vid vissa hål i elevernas schema, men bara två ville ställa upp på det. Därför togs 

tillslut beslutet om att genomföra samtalen på detta mer öppna sättet, någorlunda motvilligt. På grund av 
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den tidsbristen och att lektionen ägde rum på en öppen yta där annat ljud kunde komma att spelas in, 

fick metoden förlita sig på mina anteckningar i en loggbok, där elevernas nyckelord samlades in. 

När resultatet sedan tolkats var det därför ganska enkelt att sätta in datan i kategorier eftersom att 

nyckelorden redan fanns där. Ord som: Islam, Judendom, världsreligionerna och religion; hamnade alla 

inom kategorin livsåskådning som religion. 

Analysmetod 

För att analysera datan genomfördes en tematisk analys där ett index av centrala teman ställdes upp i en 

matris (Bilaga B). Variablerna visar på återkommande motiv i datan och ställdes upp bredvid varandra. 

Metoden som också kallas för Framework är hämtad från Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder 

(2011, s 528 - 529). Svaren som inte kunde tolkas för att passa in i ett tema togs inte med i matrisen. 

Samtliga nyckelorden finns dock redovisade i Bilaga C. 

Kategoriseringssystemet 

När samtalen var genomförda och nyckelorden nerskrivna genomfördes en kategorisering av ord som 

var samma eller liknade varandra för att kunna samla datan under ett tak. Detta handlade exempelvis om 

ord som slagits samman under ett samlat begrepp, till exempel om person 6 sa: judendomen, 

kristendomen, islam, hinduismen, buddhismen, hängde det ihop med vad person 3 sa; världsreligionerna 

(Bilaga A). Utifrån nyckelorden i loggboken skapades sedan ett kategoriseringssystem där 

respondenterna kunde ha tillhörighet i flera kategorier.  

Till skillnad från Hella (2006) är detta system inte uppbyggt som en stegrande nyanserad trappa. Istället 

kan man se hur stor andel av respondenterna som hör hemma i respektive kategori. För att få en mer 

generell bild av elevernas olika uppfattningar av begreppet livsåskådning togs ett beslut som innebar att 

minst två (10%) av respondenterna ska ha angett ett svar för att komma med i datan. Vissa kategorier 

krockar med varandra och kan inte kombineras. Om det exempelvis finns en kategori som heter 

livsåskådning som religion kan elever som stämmer in på kategorin; livsåskådning som ersättning av 

religion inte finnas med i dessa två samtidigt.  

Kategori Procent Personer

X 25 % 3,13,14,17,20

X 10 % 15, 19
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1.4 Fenomenografin som metod  

Larsson (1986, s. 13) trycker på att fenomenografin är en metod som tillåter uppfattningar av 

världsbilder genom självreflektion av hur saker och ting ter sig. Han menar på att forskare som använder 

sig av denna metod gör en sorts filosofisk analys av människans upplevelse genom sin egna världsbild 

som grund. Detta beskriver väldigt väl hur den fenomenografiska metoden använts i detta arbete. Min 

utgångspunkt har varit de informella samtal jag haft med mina kollegor som sedan har mynnat ut i 

liknande samtal med elever på skolan. En annan viktig del av fenomenografin är också uppfattningen av 

fenomen mellan människor (Larsson, 1986, s.13-14). Man ska enligt denna förklaringen fokusera mer på 

hur saker framställs och mindre på vad fenomenet egentligen, rent empiriskt är, i objektiv bemärkelse. I 

detta arbete kommer det att märkas av i värderingen av elevernas svar. Ingen vikt alls har lagts vid att 

påstå vem av eleverna som har rätt eller mindre rätt, eftersom att det viktiga är elevernas förståelse av 

livsåskådningsbegreppet. Den fenomenografiska metoden tillämpas alltså i tolkningen av resultatet, där 

förståelsen och inte korrektheten av resonemang är det som är av vikt. 

1.5 Ett teoretiskt nedstamp i tröskelbegreppsproblematiken 

Niemi (2018) skriver i sin artikel om något han kallar tröskelbegrepp (eng; Threshold concepts). Texten 

bygger på Meyer och Lands (2003) studier om studenters olika faser av kognition vid inlärning av vissa 

begrepp. Dessa begrepp ses som problematiska eftersom kunskapen kring dem kan ses som främmande, 

absurda och osammanhängande, vilket i sin tur kan bidra till bristande förståelse för komplexitet och 

avsaknad av nyansering för att lyckas förstå begreppen (Niemi, 2018, s, 3). Det Niemi har gjort är att 

försöka identifiera några svenska tröskelbegrepp som är problematiska vid undervisning i den 

akademiska världen. Han har valt ut begreppen (världsreligionsparadigmet, emic/etic, levd religion och 

ortodoxi/ortopraxi). Hans syfte är alltså kopplat till universitetens föreläsare och studenterna som går 

dessa kurser med en religionsvetenskaplig infallsvinkel. Begreppen förekommer inte direkt i den 

svenska gymnasieskolan, som också kommer att vara målgruppen i detta arbetet. Vilka begrepp jag har 

valt att sätta in istället kan du läsa längre ner i rapporten, och även vad ett tröskelbegrepp är för något 

Vad är ett tröskelbegrepp? 

Meyer och Land (2003) beskriver tröskelbegrepp som något man kan övervinna. Det ska i slutändan 

leda till att personen får en annan syn eller inblick på begreppet. Kärnbegrepp (eng; core concepts) är 
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istället något man utvecklar utifrån ett perspektiv man redan har. Tröskelbegrepp ska ha följande 

kännetecken (ursprungligen eng; Niemis (2018) översättning):  

- Transformative / Omvandlande (Innebär att det sker en förändring i synsätt och perspektiv) 

- Irreversible / Oåterkalleliga (Innebär att det nya perspektivet man får gör att man antagligen inte 

kommer uppfatta begreppet på samma sätt som innan igen) 

- Integrative / Sammanbindande (Innebär att saker som hänger ihop med begreppet nu integreras och 

blir en del av det nya perspektivet) 

Man nämner också två möjliga kännetecken i ett tröskelbegrepp: Det första är att de kan vara 

problematiska vilket egentligen är grunden för att intresset att tala om fenomenet existerar. Det andra är 

att dessa begrepp kan vara avgränsande. Niemi (2018, s. 4) har tolkat detta som en markering av 

gränssättningen mellan discipliner i den akademiska sfären. Han nämner religionsvetenskap och teologi 

som exempel här; dessa kan tyckas vara ganska lika men ett tröskelbegrepp skulle kunna belysa en 

avgränsning mellan de båda.  

Detta arbete har varken försökt bevisa eller utvidga denna teorin. Det har snarare varit av intresse att se 

om datan som samlats in kan ge anledning att pröva livsåskådning som ett tröskelbegrepp i vidare 

forskning. Mer om detta finns att läsa i kapitel tre. Det är också av stor vikt för läsaren att hålla isär 

Tröskelbegreppsproblematiken med VToL. Ett tröskelbegrepp skulle rent hypotetiskt kunna förstärkas 

med att sätta in det i VToL och på så sätt bredda en diskussion. Men det är inte detta arbetets avsikt, här 

står båda teorierna på egna ben och ska enbart blandas ihop när man talar om hur vidare forskning kan 

komma att använda dem båda i en annan form av undersökning.  

1.6 Tidigare forskning  

Osbeck och Lied (2012) har undersökt de hegemoniska talgenrernas relation till lärande hos norska och 

svenska elever på gymnasiet i British Journal of religious education. Utgångspunkten ligger i 

observation av två klassrum (ett norskt och ett svenskt) och mer specifikt elevernas uppfattning om 

inlärning och lärarnas metoder för undervisning. I observationerna undersöks lärares frågeteknik som ett 

verktyg för inlärningen och hur religioner framställs i undervisningen (respektabelt/hånande) samt hur 

religionens gränser förstås (öppna/slutna). Vid observation av det svenska klassrummet som leds av 

Karin, upptäcks en mer öppen interaktion med eleverna som Osbeck och Lied (2012) motiverar med att 

hon bedriver en mer elevorienterad form av undervisning, snarare än en innehållsorienterad sådan. Detta 
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i sin tur leder till att Karins elever är mer flexibla än vad de domineras av henne som lärare. I Ellens 

norska klassrum är det istället en mer auktoritativ form av kommunikation som används. Osbeck och 

Lied (2012) noterar att Ellens kommunikationssätt bidrar till elevernas uppfattning av religion som något 

som måste tas på största allvar. Detta i sin tur bidrar till att hennes sätt att kommunicera blir mer sluten 

och Karins undervisning blir jämförelsevis väldigt flexibel och öppen. Artikeln ger sedan lite till 

jämförelse mellan tillvägagångssätten i respektive klassrum men kommer fram till följande slutsatser om 

de olika metodernas konsekvenser för inlärningen: 1) Att ställa rätt frågor som filosofiskt 

tillvägagångssätt, 2) Islam som en religion reglerad genom lag, och 3) Religion som ett fenomen som 

inte alltid måste behandlas seriöst (Osbeck, Lied, 2012, s. 167). Om resultaten ska tolkas som något 

lärare bör ha nytta av i sin profession bör man enbart vara medveten om skillnaden i hegemoniska 

språkgenrer och själv ta ställning till vad som är att föredra. Även Falkevall (2010, s. 179) skriver om 

den språkliga vikten som begreppet livsfrågor får i ett sekulariserat klassrum med långt avstånd till en 

religiös verklighet. De hegemoniska talgenrerna bidrar främst till förståelsen av vikten mellan olika 

didaktiska metoder och hur dessa kan påverka ett klassrum. Även om dessa skiljer sig avsevärt från de 

problem för den religionsdidaktiska metodiken som Niemi och Dalevi (2015) argumenterar för så 

belyser den tydligt hur olika metoder kan ge olika resultat i ett klassrum. Osbeck och Lieds (2012) 

forskning har fokuserat på Islam som ett tema påverkat av hegemoniska talgenrer. Detta arbetet sätter 

inte in Islam som värde, istället är det intressant att se huruvida hegemoniska talgenrer kan vara en 

lämplig metod att använda sig av för att underlätta lärares didaktiska svårigheter.  

Skolinspektionen (2012) offentliggjorde en rapport som handlar om huruvida styrdokumentens innehåll 

påverkar den svenska undervisningen i religionskunskap och huruvida den fångar elevers intresse sett till 

allt det som de har rätt till att få med sig under sin skolgång. Undersökningen genomfördes genom 

observationer där två representanter från skolinspektionen såg över undervisning i religionskunskap 1 

(A) på flera gymnasier i Sverige. En av inspektörerna observerade läraren och den andra skulle fokusera 

på eleverna. Samtliga skolor observerades under två dagar. Resultaten visade på att undervisning i 

religionskunskap 1 i mycket hög grad är förankrat till styrdokumenten och att elever som läser kursen 

ser den som mest intressant när de får diskutera livsfrågor och utforska sin egna identitet. Resultatet 

visar dock också att om man har ett icke-intresse eller sitter på negativa erfarenheter av 

religionskunskap, så upplever man inte chans till att utveckla sig själv, vilket skapar en kontraproduktiv 

upplevelse av kursen. Resultatet visar också att kursen upplevs som svår att hinna med när lärare inte 

arbetar tillräckligt tematiskt med ämnet. Den visar också att lärare som faktiskt arbetar tematiskt med 

kursen inte upplever den stressen. Även balans kring undervisning om uttryck hos religionerna och 

saklighet visade sig vara viktigt för elevernas utveckling inom fördomsfrihet. Slutligen visar rapporten 
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också att organiseringen kring elevernas måluppfyllelse brister och att det oftast mynnar ut i att läraren 

som enskild pedagog måste bära ett tungt lass. 

Zuckerman (2009) skriver i Nordic journal of religion and society om den svenska och danska 

sekulariseringen i form av en redogörelse med sociologiska förklaringar och masstatistik från flera andra 

undersökningar (Zuckerman, 2009, s. 56). Zuckerman ger tre motiveringar till den stora 

sekulariseringen: 1) Effekten av ett långvarigt lutherskt monopol, 2) konsekvensen av att vara säkra och 

lyckade samhällen, och 3) inflytandet som uppstår av att ha många arbetande kvinnor på 

arbetsmarknaden. Zuckerman (2009, s. 57) erkänner att frågan är oerhört komplex men att 

forskarvärlden aldrig någonsin får ge upp med att försöka hitta fler svar.  

1.7 Disposition av empiriska studier, slutsats och utblick 

Det empiriska kapitlet är uppbyggt utefter ett kategoriseringssystem. Varje kategori har beskrivits och 

sedan har tolkningen av nyckelord genom innehållsanalytisk metod genomförts. I varje kategori finns 

samtliga nyckelbegrepp från loggboken som hör hemma i kategorin nerskrivna, notera att upprepningar 

av samma begrepp inte redovisats i dessa nyckelbegrepp. Exempelvis har både person 6 och 12 (Bilaga 

A) angett kristendomen som ett nyckelbegrepp, detta begreppet redovisas alltså enbart en gång i 

nyckelorden. Underrubrikerna i kapitel två är således namnet på varje kategori i systemet. Sedan 

sammanfattas kategorierna och resultatet för elevernas huvudsakliga förståelse av begreppet redovisas. 

Efter det tas Falkevalls (2010) samt Niemi och Dalevis (2015) teorier upp för att se hur undersökningens 

resultat kan komma att påverka lärares konkreta situation. Slutligen diskuteras den tidigare forskningen 

utifrån arbetets frågeställningar och svar. 

I det tredje kapitlet slutsats och utblick diskuteras till en början tolkningsmetoden och representativiteten 

av resultatet. Detta görs med metoden som utgångspunkt och är en utvärdering av undersökningens 

resultat. Efter detta görs ett teoretiskt nedstamp i tröskelbegreppsproblematiken för att se om 

livsåskådning kan komma att vara ett lämpligt hypotetiskt begrepp att pröva som ett tröskelbegrepp i 

vidare forskning. Efter det kommer en kortare reflektion om reliabiliteten och förslag på vidare 

forskning för att till sist avslutas med en sammanfattning av arbetet i helhet.  
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2. Empirisk undersökning 

Här redovisas elevernas huvudsakliga förståelse av begreppet livsåskådning samt en sammanfattning av 

andelen respondenter i samtliga kategorier (se kapitel 2.6). Kapitlet avslutas med en redogörelse för 

resultatets betydelse för svenska gymnasielärare utifrån Falkevalls (2010) samt Niemi och Dalevis 

(2015) teorier om livsfrågebegreppets mångtydighet och farhågor för svensk religionsdidaktik. De olika 

kategorierna presenteras i storleksordning baserat på mängden svar i samtliga tillhörigheter. Den största 

kategorin Livsåskådning som religion kommer alltså först och Livsåskådning som ersättning av religion 

hamnar sist.  

2.2 Livsåskådning som religion 

I denna kategori är begreppet starkt förknippat med religion. Resultatet visar att 95% av eleverna ser 

världsreligioner (och i enstaka fall andra religioner eller nyreligiösa rörelser) som en del av 

livsåskådning.  

Nyckelord: religioner, världsreligioner, kristendomen, islam, judendomen, hinduismen, buddhismen, 

religiösa människor, 

2.3 Livsåskådning som livsfrågor 

I denna kategori blandar eleverna ihop livsfrågor och livsåskådningar. Resultatet visar att 75% av 

eleverna ser livsfrågor som en del av livsåskådning. Vidare stämmer detta överens med Falkevalls 

(2010) undersökning som också tydligt visar på att livsfrågor, livsåskådningsfrågor och existentiella 

frågor är saker som kan blandas ihop. 

Nyckelord: vad livet är, åsikter om livet, livsfrågor, saker livet handlar om, hur ser man på livet, olika 

sätt att se på livet, vilka vi är, det livet handlar om, olika sätt att få svar på livets frågor, saker som 

hjälper oss att besvara livets frågor och vilka vi är, hur vi får svar på våra livsfrågor, frågor om livet, 

moraliska avväganden genom olika sätt att se på livet, mitt egna sätt att se på livet, våra olika sätt att se 

på livet. 

2.1 Livsåskådning som bestämda teorier 
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I denna kategorin är främst humanismen och feminismen starkt förknippade med begreppet. Resultatet 

visar att 60% av eleverna ser humanismen och feminismen som en del av livsåskådning. Något färre 

antal elever nämner också existentialism och nationalism. 

Nyckelord: humanismen, feminismen, existentialismen, nationalismen 

2.4 Livsåskådning som etiska och moraliska handlingar 

I denna kategori är etik och moral starkt förknippat med begreppet. Resultatet visar att 30% av eleverna 

anser att etik och moral är en del av livsåskådning. I vissa fall uttrycktes detta som rätt och fel eller att 

ha en moralkompass.  

Nyckelord: etik och moral, moralkompass, handlingsverktyg, rätt och fel, vägval, en förenkling av 

beslut man tar, etiska och moraliska ställningstaganden, etik, moraliska avväganden. 

2.5 Livsåskådning som ersättning av religion 

I denna kategori är en livsåskådning något man har istället för en religion. Resultatet visar att 10% av 

eleverna ser livsåskådning som ett ersättande av religion. Enligt dessa respondenter kan man inte vara 

religiös och ha en livsåskådning samtidigt. På samma sätt kan man inte tillhöra en religion eller tro på en 

gud. 

Nyckelord: andra sätt att tro på än religion, annat än religion, de som inte tror på en religion har en 

livsåskådning. 

2.6 Sammanfattning av de fem kategorierna 

Kategori Andel personer (%) Personer (nummer från 
bilaga A)

1) Livsåskådning som religion 95 % 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

2) Livsåskådning som livsfrågor 75 % 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20 

3) Livsåskådning som bestämda 
teorier.

60 % 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 
18, 20

4) Livsåskådning som etiska och 
moraliska handlingar

30 % 1, 3, 4, 9, 14, 17
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Den slutgiltiga sammanfattningen visar på att i stort samtliga elever nämnt religion som en del av eller 

synonymt med livsåskådning. Den visar också på att Falkevalls (2010) teori om ihopblandning av 

livsfrågor och livsåskådningsfrågor stämmer. Dock är det viktigt att komma ihåg att Falkevall ser denna 

problematiken ur ett läroplansperspektiv (Falkevall, 2010, s. 176). Utifrån samtalen från denna 

undersökning ser man istället en subjektiv data som förvisso avslöjar ett mönster, men den utvidgar inte 

Falkevalls teori till hundra procent eftersom att materialet inte är av samma slag, även om kontentan till 

stor del kan förenas. Sammanfattningen visar också att fler än hälften av eleverna förknippar humanism 

och feminism till begreppet. Efter samtal med undervisande lärare visade det sig att dessa två teorier 

hade talats om mycket när man gått in på alternativa livsåskådningar. I Bilaga B kan man också se hur 

samtliga elever svarat i enlighet med kategorierna.  

2.7 Resultatets påverkan på lärarens roll 

Resultatet av undersökningen visar att elevernas förståelse för begreppet i de flesta fallen (95%) 

innefattar religion i någon mån. Den visar också att 75% av eleverna förknippar livsfrågor med 

begreppet i viss mån. I slutändan bör det inte komma som en överraskning att resultatet från 

undersökningen främst påverkar lärarens roll som tolkare av läroplaner, bedömare och undervisare. 

Niemi och Dalevi (2015, s. 7) hade farhågor om att lärares metoder för att tolka läroplanen i Sverige 

utgick från deras subjektiva tolkningar om hur och vad man ska undervisa om. Vidare menade man på 

att det i Sverige tycks fattas en universell metod för religionsdidaktik och tolkning av styrdokument. 

Man går så långt som att förslå en tes om att det rentav inte existerar en svensk religionsdidaktik:  

’’This might be seen as an argument for saying that there isn’t a (Swedish) field of didactics of religious 

education.’’  (Niemi, Dalevi, 2015, s.7) 

Detta ställs sedan mot den tyska och brittiska lärarutbildningen som man menar på erbjuder lärarna 

metoder för sin religionsdidaktiska undervisning (Niemi, Dalevi, 2015, s. 8). Man gör en liknelse med 

en sorts verktygslåda som tyska och brittiska lärare får tillgång till och som tillgodoser dem med 

principer och dimensioner för en lyckad undervisning. Ur denna verktygslådan kan läraren sedan plocka 

det som passar just individen och situationen, samtidigt som ett professionellt vokabulär och 

tillvägagångssätt skapas i den konkreta undervisningssituationen, men också den egna kritiska 

reflektionen ur ett professionsperspektiv förenklas. En holistisk syn på området uppstår och läraren kan 

ta informerade beslut om hur hen ska, eller inte ska, tackla ett en viss problematik. I svensk skola, menar 

5) Livsåskådning som ersättning 
av religion

10 % 5, 18
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man på, att lärarens egna livshistoria anses vara viktigare än kritisk reflektion (Niemi, Dalevi, 2015, s. 

8). Osbeck och Lied (2012) talar om hegemoniska språkgenrer hos lärare och detta kan också ses som 

metoder för inlärning utan en egentligen idé, som istället bottnar i lärarens egna självreflektion. Om vi 

då utgår från Falkevalls (2010, s. 179) argument om att begreppet livsfrågor i läroplaner kan tolkas 

väldigt olika och ofta förknippas med livsåskådningsfrågor och existentiella frågor, samt ser till denna 

undersökningens fynd som tyder på att begreppet livsåskådning i allra högsta grad (75% av svaranden) 

förknippas med livsfrågor hos gymnasieelever, så ser vi givetvis ett samband. Detta utvidgar egentligen 

bara Niemi och Dalevis (2015) tankar om problematiken för svenska lärares religionsdidaktiska 

kunskaper och bristen på metoder för tolkning av styrdokument.  

Osbeck och Lied (2012) kommer fram till att hegemoniska talgenrer hos religionslärare kan påverka 

elevernas uppfattning om inlärning och även inlärningen i sig. Man identifierar tre huvudsakliga 

konsekvenser av lärarens hegemoniska språkbruk: 1) Att ställa rätt frågor som filosofiskt 

tillvägagångssätt, 2) Islam som en religion reglerad genom lag, och 3) Religion som ett fenomen som 

inte alltid måste behandlas seriöst (Osbeck, Lied, 2012, s. 167). Författarnas bidrag visar konkret hur 

Niemi och Dalevis (2015) farhågor om svenska lärares brist på metoder i sin religionsdidaktik får 

relevans, med ett specifikt didaktiskt arbetssätt (hegemoniska talgenrer) som exempel. 

Skolinspektionens rapport (2012) bekräftar till viss del Niemi och Dalevis (2015, s. 8 - 9) farhågor för 

den svenska lärarens fortsatta utveckling som utbildare i religionskunskap. Rapporten (2012, s. 20) från 

skolverket trycker på att skolor inte arbetar tillräckligt organiserat för att nå måluppfyllelse och att den 

individuella lärarens skicklighet som pedagog blir avgörande. På samma sätt uttrycker Niemi och Dalevi 

(2015, s. 8) en farhåga om att lärarens egna livshistoria kan vara viktigare än en allmän kritisk reflektion 

i debatten, med hjälp av Osbeck (2009). 

Zuckerman (2009) kommer fram till tre sociologiska förklaringar till den svenska och danska 

sekulariseringen: 1) Effekten av ett långvarigt lutherskt monopol, 2) konsekvensen av att vara säkra och 

lyckade samhällen, och 3) inflytandet som uppstår av att ha många arbetande kvinnor på 

arbetsmarknaden. Detta bidrag bekräftar Falkevalls (2010, s. 179) teori om att den svenska 

sekulariseringen är en bidragande orsak till livsfrågornas vikt som ersättare av kontakten med det 

religiösa livet genom att ge en tyngd till debatten om sekulariseringens orsaker. Bidraget är viktigt för att 

förstå den verklighet vi lever i inom i Sverige och att förstå livsfrågornas potentiella betydelse för 

svenska ungdomar i ett sekulariserat samhälle med färre erfarenheter av levd religion, men det kan inte 

dras en slutsats som bekräftar den levda religionens betydelse för en tillfredsställd nyfikenhet om 

livsfrågor. Det ska också tilläggas att skolinspektionens rapport (2012, s. 14) visar på att elever uppfattar 
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religionskunskap 1 som mest intressant och relevant när de ges utrymme att diskutera livsfrågor och 

existentiella frågor. 
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3. Slutsatser och utblick  

Den empiriska frågan i arbetet gällande gymnasieelevernas huvudsakliga förståelse av begreppet 

livsåskådning kunde besvaras och gav följande resultat:  

Arbetets sekundära frågeställning gällande påverkan på lärarens roll som utbildare och tolkare av 

kursplanen utifrån undersökningen kunde ytterligare problematiseras genom Niemi och Dalevis (2015) 

allmänna farhågor för lärarens förutsättningar som professionell religionsdidaktiker. Björn Falkevalls 

(2010) argument för livsåskådningsfrågor som mångtydiga kunde också vägas in i problematiseringen,  

men ett specifikt svar på hur lärarna konkret påverkas kunde inte utläsas. 

3.1 Tolkning av resultatet och representativitet 

En del av syftet med arbetet var att ta reda på vilka olika typer av förståelse svenska elever har om 

livsåskådningsbegreppet. Resultatet visar att de flesta förknippar begreppet med religion, tre fjärdedelar 

förknippar det med livsfrågor och över hälften ser det som bestämda teorier (främst humanismen och 

feminismen). Förståelsen av begreppet hos eleverna i sig kan vara intressant att grotta ner sig i. Jag hade 

personligen aldrig trott att humanismen och feminismen i så stor grad skulle vara så starkt 

sammankopplad med livsåskådning. Att religion på ett eller annat sätt finns så starkt representerat i deras 

förståelse för begreppet ger ett ganska tydligt svar åt arbetets huvudsakliga mål. Alla förutom en i 

undersökningen ser livsåskådning som religion. Nästa punkt att bemöta blir ganska naturlig, nämligen 

huruvida detta är representativt för svenska gymnasieelever överlag. Kan man efter att ha läst detta 

arbetet påstå att de flesta gymnasieelever i Sverige ser livsåskådning som religion? Svaret blir ganska 

enkelt ett nej, med stark betoning på det faktum att undersökningen har för få respondenter och 

metodologiskt inte kunnat använda sig av en mer djupgående metod, som t.ex. kvalitativa intervjuer. Det 

Kategori Andel personer (%) Personer (nummer från 
bilaga A)

1) Livsåskådning som religion 95 % 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

2) Livsåskådning som livsfrågor 75 % 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20 

3) Livsåskådning som bestämda 
teorier.

60 % 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 
18, 20

4) Livsåskådning som etiska och 
moraliska handlingar

30 % 1, 3, 4, 9, 14, 17

5) Livsåskådning som ersättning 
av religion

10 % 5, 18
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finns egentligen inte så mycket man som forskare kan ta med sig från varken undersökningen i sig eller 

resultatet som redovisats.  

Även om representativiteten för svenska gymnasieelever är väldigt låg finns det ändå förslag som kan 

ges till personer som är intresserade av att genomföra en liknande undersökning. För det första bör den 

göras på en mycket större skala med respondenter på en regional eller nationell nivå, på detta sättet kan 

man också se skillnader i förståelsen och kanske bakomliggande orsaker som kan analyseras genom t.ex. 

lärarintervjuer och läroboksanalyser. För det andra bör en mer utförlig metod tillämpas som kan ge en 

högre reliabilitet och validitet till arbetet.  

3.2 Tröskelbegrepp 

Som man kunde läsa i kapitel 1.4 har detta arbete inte varit ute efter att bekräfta livsåskådning som ett 

tröskelbegrepp. Istället gjordes ett hypotetiskt försök att se om den gjorda undersökningen skulle kunna 

vara ett underlag för vidare forskning om tröskelbegrepp. Att konkret prova livsåskådning som ett 

tröskelbegrepp hade krävt en egen undersökning och uppsats i sig. Det enda vi egentligen kan konstatera 

utifrån Meyer och Lands (2003) parametrar för vad ett tröskelbegrepp ska vara är att det är 

problematiskt. Problematiskt i den meningen att det stämmer överens med Falkevalls (2010) argument 

för mångtydighet mellan begreppen livsfrågor, livsåskådningsfrågor och existentiella frågor. Det 

tillsammans med Niemi och Dalevis (2015) farhågor kring svenska lärares bristande religionsdidaktiska 

kunskaper kanske kan berättiga begreppet som problematiskt för lärare i gymnasieskolan. Vad det gäller 

de andra kriterierna för att få kalla det ett tröskelbegrepp (omvandlande, sammanbindande, 

oåterkalleligt, avgränsande) krävs det undersökningar vars mål är att besvara dessa frågor med 

kvalitativa resultat. Men det faktum att jag utifrån denna undersökning kan gå ut med att påstå att det 

faktiskt är ett problematiskt begrepp, kan kanske räcka som en språngbräda för att uppfylla resterande 

kriterier vid ett senare tillfälle.  

3.3 Egen reflektion och förslag på vidare forskning 

Den genomförda undersökningen kommer inte upp i önskvärd nivå på grund av två huvudsakliga skäl: 

1) För få respondenter för att få en representativ bild av svenska gymnasieelevers förståelse för 

begreppet livsåskådning, och 2) En metod för insamling av data som inte håller tillräckligt hög 

reliabilitet för att kunna ses som ett seriöst försök till att bevisa livsåskådningsbegreppets problematik. 

Trots dessa negativa skäl finner jag ändå flera saker som bör fortsätta studeras och som denna 

undersökningen kan bidra till. För det första, svenska religionslärares didaktiska kunskaper och likaså 

lärarutbildningarna överlag. Niemi och Dalevi (2015) har verkligen kommit över något intressant och 
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viktigt för framtida och nuvarande lärares situation i klassrummet. Denna undersökning skulle kunna 

göras om och inkludera exempelvis tröskelbegreppsproblematiken för att kunna konkretisera och 

bekräfta Niemi och Dalevis farhågor. Förslagsvis skulle man då komma fram till att livsåskådning (eller 

något annat begrepp inom religionskunskapen) faktiskt är ett tröskelbegrepp och sedan se om detta 

tröskelbegrepp faktiskt är problematiskt rent religionsdidaktiskt för lärare. Denna undersökning har 

kunnat bekräfta att det är problematiskt ur ett perspektiv av grundförståelse för begreppet.  

3.4 Sammanfattning 

Arbetets syfte var att se hur förståelsen för begreppet livsåskådning skilde sig åt hos svenska 

gymnasieelever, samt att se om Falkevalls (2010) teori om livsfrågor som ett mångtydigt begrepp, och 

Niemi och Dalevis (2015) farhågor om den svenska lärarrollens bristande metodik för religionsdidaktik 

gick att förena med elevernas förståelse av begreppet. Ursprungsproblematiken hade a priori hämtats 

utifrån samtal med kollegor på en svensk gymnasieskola där en tes bildades om att 

livsåskådningsbegreppet kan vara problematiskt för lärare i religionskunskap. Undersökningen 

genomfördes utifrån Hellas (2006) fenomenografiska undersökning där hon undersökte finska 

gymnasieelevers förståelse för begreppet lutherdom. Hella skapade ett system för att kategorisera 

förståelsen hos eleverna med en sorts stegrande grad av tillhörighet i fem kategorier. Om man t.ex. 

tillhörde kategori tre var man automatiskt inräknad i kategori ett och två. Detta arbetssätt kopierades i 

min egna undersökning, förutom att mina respondenter inte kunde stegra i sin förståelse. Själva 

förståelsen värderades inte och istället kunde de få plats i flera kategorier. Efter genomförda samtal 

skapades följande kategorier för elevernas förståelse av begreppet livsåskådning: 1) livsåskådning som 

religion, 2) livsåskådning som livsfrågor, 3) livsåskådning som bestämda teorier, 4) livsåskådning som 

etik och moral, och, 5) livsåskådning som ersättning av religion. Resultatet visade att nästan samtliga 

elever (95%) förknippade livsåskådning med religion och att 75% förknippade det med livsfrågor. 

Falkevall (2010) menade just att livsfrågor, livsåskådningsfrågor och existentiella frågor ofta förknippas 

med varandra ur ett läroplansperspektiv. Vidare menade detta arbete på att detta utvidgade Niemi och 

Dalevis (2015) farhågor om den svenska lärarens svårigheter att applicera utarbetade metoder i sin 

religionsdidaktik. Dels för att begreppet uppfattas på många olika sätt och dels för att Falkevall (2010) 

redan uttryckt en bevisad problematik. Ett försök gjordes också för att se om begreppet livsåskådning 

kan vara värt att testa som ett tröskelbegrepp (eng; threshold concepts) utifrån Meyer och Lands (2003) 

definition av fenomenet. Arbetet kom fram till att begreppet, utifrån denna undersökning, uppfyller ett 

av fem grundkrav för att kunna kallas för ett tröskelbegrepp, nämligen att det är problematiskt. Vidare 

föreslogs att ett seriöst försök till att kunna testa livsåskådning som ett tröskelbegrepp enbart kan göras 

genom kvalitativ forskning som helhjärtat ägnas åt det. Den egna undersökningens representativitet 
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ifrågasattes eftersom att de kvalitativa undersökningar som genomförts inte hade optimala 

förutsättningar för att lyckas och kunna ge ett representativt svar för gymnasieelever i Sverige. Den 

sekundära frågeställningen som berörde lärarens påverkan som utbildare och tolkare av kursplanen i 

religionskunskap 1 utifrån undersökningens fynd, kunde vidare problematiseras genom Niemi och 

Dalevi (2015) samt Björn Falkevall (2010). Frågan kunde dock inte ge ett konkret svar på hur lärarna 

påverkas. 
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Bilagor 

Bilaga A) 
Datainsamling från informella samtal i form av nyckelord från förande av loggbok.  

Fråga 1: Tänk att du befinner dig på en solsemester i Spanien. Du är ute och går längs stranden en kväll 
och plötsligt kommer en främling och ber om hjälp. Personen tar fram en bok och säger att hen fastnat 
vid ordet livsåskådningar. Därefter frågar personen dig, vad betyder begreppet livsåskådningar? Hur 
svarar du? 

Testperson (ej inräknad i datan):  

12-14-19 19.34 

Livsstil, Jehovas vittnen, ser nånting i livet, olika sätt att se på livet, sufismen, scientologi, kärlek, hur 
ser man på livet, vad är viktigt i livet, religion och livsåskådning går hand i hand. 

Person 1:  

12-12-19 13.33 

Vad livet är, religioner, humanismen, feminismen, existentiella svar, åsikter om livet, etik och moral, 
moralkompass, handlingsverktyg 

Person 2:  

13.43 

Livsfrågor, kristendom, islam, judendom, alla religioner, andra livsåskådningar, ateister, kannibaler, 
maya och inkaindianer 

Person 3:  

13.56 

Saker som livet handlar om, rätt och fel, underlätta valen i livet, känslor, vägval, världsreligionerna 

Person 4:  

14.10 

Religioner, hur ser man på livet, en förenkling av beslut man tar, etik, humanism, feminism 

Person 5:  

14.16 

Andra sätt att tro på än religion, sekter, al-qaida, isis, nazister, romer, andra än svenskar 

Person 6:  

14.20 
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Judendomen, kristendomen, islam, buddhism, hinduism, humanismen, feminismen, olika sätt att se på 
livet, alla har en livsåskådning 

Person 7: 

14.29 

Perspektiv på vad man tror på, olika teorier på hur människor är, gudar och inte gudar, ateister, de som 
tror att allting är skapat av ufon, religioner 

Person 8:  

14.35 

Religioner, humanismen, feminismen, vilka vi är 

Person 9: 

14.39 

Det livet handlar om, religioner, andra livsåskådningar som feminismen och humanismen, ateismen, 
etiska o moraliska ställningstaganden, existentiella frågor 

Person 10:  

14.50 

Livsfrågor, existentiella frågor, religioner, livsåskådning är inte bara religion, svårbegripligt för det är så 
många saker 

Person 11: 

14.59 

Religion, guds existens, olika sätt att få svar på livets frågor, alla har en livsåskådning, kan vara andra 
saker än religion som t.ex. ateism eller humanism, feminism 

Person 12:  

15.06 

Det är olika religioner som t.ex: ’judendomen, islam, kristendomen, buddhismen, hinduismen, 
scientologin, ateismen, hare krishna, new age, sekter..' 

Person 13: 

15.13 

Saker som hjälper oss att besvara livets frågor, vilka vi är, alla har en livsåskådning även om man inte 
vet om det, kristna och andra religiösa människor, ateister, humanister, feminister 

Person 14:  

15.19 
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Etik och moral, livsfrågor, religion, icke-religion, extremt många saker, komplicerat 

Person 15:  

15.26 

Religionens innebörd t.ex. hur vi får svar på våra livsfrågor, humanism, feminism, alla religioner, ateism 

Person 16: 

15.35 

Frågor om livet, svar genom t.ex. religion eller andra livsåskådningar som humanism och feminism, det 
är svårt att veta 

Person 17:  

15.42 

Moraliska avväganden genom olika sätt att se på livet, religion, humanism, feminism, ateism, vad som 
är rätt och fel, etik och moral, ger en struktur åt tankarna, kan vara abstrakt att fatta vad det är, 
komplicerat, osäker på om jag lärt mig om själva ordet (livsåskådning), får inte fram rätt ord för att svara 
på frågan som jag vill svara 

Person 18:  

15.56 

Annat än religion, ateism, humanism, feminism, existentialism, nationalism, de som inte tror på en gud 
har en livsåskådning 

Person 19: 

16.01 

 Religioner, mitt egna sätt att se på livet, ateism, finns andra teorier men kommer inte ihåg 

Person 20:  

16.06 

Våra olika sätt att se på livet, alla religioner, humanismen, feminismen, existentialismen, finns säkert 
fler sätt men jag kan inte alla namn 
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Bilaga B)  
Resultat av datainsamling i analysmetoden Framework. 

Intervjuperson Livsåskådning 
som religion

Livsåskådning 
som livsfrågor

Livsåskådning 
som bestämda 
teorier

Livsåskådning 
som etik och 
moral

Livsåskådning 
som ersättning 
av religion

1 religioner vad livet är, åsikter 
om livet

humanismen, 
feminismen

etik och moral, 
moralkompass, 
handlingsverktyg

2 kristendom, islam, 
judendom, alla 
religioner

livsfrågor

3 världsreligionerna Saker som livet 
handlar om

rätt och fel, 
underlätta valen i 
livet,

4 Religioner hur ser man på livet humanism, feminism en förenkling av 
beslut man tar, etik

5 Andra sätt att tro på 
än religion

6 Judendomen, 
kristendomen, islam, 
buddhism, hinduism

olika sätt att se på 
livet

humanismen, 
feminismen

7 religioner

8 Religioner, 
humanismen, 
feminismen

humanismen, 
feminismen

9 religioner Det livet handlar om andra livsåskådningar 
som feminismen och 
humanismen

etiska o moraliska 
ställningstaganden

10 Religioner Livsfrågor

11 Religion, guds 
existens

olika sätt att få svar 
på livets frågor

kan vara andra saker 
än religion som t.ex. 
ateism eller 
humanism, feminism

12 Det är olika 
religioner som t.ex: 
judendomen, islam, 
kristendomen, 
buddhismen, 
hinduismen, 
scientologin, 
ateismen, hare 
krishna, new age, 
sekter

13 kristna och andra 
religiösa människor,

saker som hjälper oss 
att besvara livets 
frågor, vilka vi är,

humanister, 
feminister

14 religion livsfrågor Etik och moral,

15 alla religioner religionens innebörd 
t.ex. hur vi får svar 
på våra livsfrågor

humanism, feminism, 

16 Frågor om livet, svar 
genom t.ex. religion 
eller andra 
livsåskådningar som 
humanism och 
feminism

Frågor om livet, svar 
genom t.ex. religion 
eller andra 
livsåskådningar som 
humanism och 
feminism,

Frågor om livet, svar 
genom t.ex. religion 
eller andra 
livsåskådningar som 
humanism och 
feminism,

17 religion, humanism, feminism vad som är rätt och 
fel, etik och moral

Intervjuperson
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18 humanism, feminism, 
existentialism,

Annat än religion, de 
som inte tror på en 
gud har en 
livsåskådning

19 religioner mitt egna sätt att se 
på livet

20 , alla religioner, Våra olika sätt att se 
på livet

humanismen, 
feminismen, 
existentialismen

Livsåskådning 
som religion

Livsåskådning 
som livsfrågor

Livsåskådning 
som bestämda 
teorier

Livsåskådning 
som etik och 
moral

Livsåskådning 
som ersättning 
av religion

Intervjuperson
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Bilaga C) 

Samtalsguide 

Datum för samtal: 12-14-19 

Tidsåtgång: 13.33  - 16.06 (2 timmar och 33 minuter) 

Fysisk miljö: Öppen/Offentlig 

Frågor: 

1. Går du med på att delta i en undersökning som kommer att ligga till grund för en vetenskaplig studie i 
religionsvetenskap vid Karlstads Universitet?  

2. Har du läst religionskunskap 1 på gymnasiet?  

3. Har du läst religionskunskap på högstadiet?  

4. Tänk att du befinner dig på en solsemester i Spanien. Du är ute och går längs stranden en kväll och 
plötsligt kommer en främling och ber om hjälp. Personen tar fram en bok och säger att hen fastnat vid 
ordet livsåskådningar. Därefter frågar personen dig, vad betyder begreppet livsåskådningar? Hur 
svarar du? 

- Kan du ge exempel på det du säger?  

- Tystnad: Används i max 10 sekunder. 

4. Nyckelord skrivs ner under samtalets gång. 

5. Samtalet avslutas.
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