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Vad är en livsåskådning?Vad är en livsåskådning?Vad är en livsåskådning?Vad är en livsåskådning?
teorier om människan och världen t ex omteorier om människan och världen, t.ex. om 
universums uppkomst, om vad som skiljer 
människan från djuren eller vad som händermänniskan från djuren eller vad som händer 
efter döden
ä d i h dlä dvärderingar och normer av grundläggande 

natur, vad man kan kalla ett centralt 
ä d i tvärderingssystem

en grundhållning, ett sätt att uppleva 
situationen som människa i världen, en 
grundton av tilltro, hopp eller förtvivlan



Västerlandets historia ochVästerlandets historia ochVästerlandets historia och Västerlandets historia och 
livsåskådningsutvecklingenlivsåskådningsutvecklingen

Förmodernitet (fram till c. 
) ” f ff ”1700): ”religions of difference”

Modernitet (c 1700 c 1965):Modernitet (c. 1700- c. 1965): 
”religions of humanity”g y
Senmodernitet (c. 1965 - ): 
”spiritualities of life”



LLivsåskådningar under ivsåskådningar under 
moderntitetenmoderntiteten
Liberalismen, liberalism (av liberal), samhällsåskådning och ( ) g
politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum. 
(NE) Klassisk liberalism betonar fri företagsamhet. (Adam 
Smiths princip om den osynliga handen som bakgrund till 
nyliberalismen )nyliberalismen.)
Marxismens kärna är en tolkning av samhället och dess 
utveckling. Grundläggande i samhällsutvecklingen är de 
ekonomiska och sociala faktorerna som i sin tur påverkarekonomiska och sociala faktorerna, som i sin tur påverkar 
kulturen. 

Existentialismen betonar den enskilda människan och hennesExistentialismen betonar den enskilda människan och hennes 
frihet och ansvar. Jean Paul Sartre framhäver att människan 
inte har en på förhand given natur och att det inte finns någon 
Gud som begränsar hennes frihet. Många existentialister 

k t k iti k till d bj ktifi i ä i k t k ikmycket kritiska till den objektifiering av människan som teknik 
och naturvetenskap kan medföra.

Positivismen är en form av vetenskapstro, som avvisar all 
teologisk och metafysisk spekulation. Den enda formen av 
kunskap är ”positiv erfarenhet”, dvs. det som kan grundas i 
sinneserfarenheten



Sekulära livsåskådningar i det Sekulära livsåskådningar i det 
senmoderna samhälletsenmoderna samhället

Knutna till motståndsrörelser (t exKnutna till motståndsrörelser (t.ex. 
miljörörelsen, kvinnorörelsen, 
djurrättsrörelsen)
Ofta integrerade med olikaOfta integrerade med olika 
livsåskådningstraditioner från 1800-
talet (t ex liberalism marxismtalet (t.ex. liberalism, marxism, 
existentialism och positivism)



Ekologiska livsåskådningar i Ekologiska livsåskådningar i 
miljörörelsenmiljörörelsen

* Arne Naess skiljer en ”djupekologi” till Arne Naess skiljer en djupekologi  till 
skillnad från den ”ytekologi”. 

* ”Människan är inte ett isolerat ting utan Människan är inte ett isolerat ting utan 
en knutpunkt i ett relationsnät, vilket förbinder 
människan som ett organiskt system med g y
djur, växter och mineraler”. Världen är en 
sammanhängande helhet, där ingen del 
existerar oberoende av den andra. 

* Inspiration från 1600-tals filosofen 
Spinoza, som utgick från att Gud var 
detsamma som naturen (panteism). 



Empirisk Empirisk 
livsåskådningsforskninglivsåskådningsforskning

Studier av vad människor i allmänhet ochStudier av vad människor i allmänhet och 
deras världsbild, värderingar och 
grundhållninggrundhållning.
Enkäter och intervjuer (t.ex. 1986, 1997 och 
2006 2012)2006, 2012).
Huvudresultat: tyngdpunkten i svenskarnas 
livsåskådning ligger på naturen och hälsan.
Öppenhet mot det utomvärldsliga, men 
ingen huvudpunkt



Vad säger människor i allmänhet om Vad säger människor i allmänhet om 
verklighetens egentliga natur?verklighetens egentliga natur?

Vissa människor har i alla tider funderatVissa människor har i alla tider funderat 
över vad som är vår verklighets egentliga 
natur En del har kommit fram till att det intenatur. En del har kommit fram till att det inte 
finns något annat än materia i olika former. 
Andra säger att det finns gudomlig eller andligAndra säger att det finns gudomlig eller andlig 
verklighet av något slag. Händer det att Du 
funderat på sådant? Kan du säga något omfunderat på sådant? Kan du säga något om 
vad Du då kommit fram till?

(F å i li å kåd i d ök i(Fråga i livsåskådningsundersökning 
1988, n=399)



Svar på öppen fråga om Svar på öppen fråga om 
verklighetens natur (1988, n=399)verklighetens natur (1988, n=399)

71% har funderat på frågan om71% har funderat på frågan om 
verklighetens egentliga natur
12% ( ll tillf å d ) h t i li ti k12% (av alla tillfrågade) har en materialistisk 
världsbild
40 % är icke-materialister
6 % tänker sig att det icke-materiella är 
knutet till människan (tankar, känslor, en 
själ)
20 % tänker sig att det icke-materiella är 
något utanför människan (en personlig Gud, g ( p g ,
en kraft)



Ungdomars livsåskådning (2012)g g ( )

Kl kät   ( 6)Klassrumsenkäter 2012 (n=1196)
617 flickor, 539 pojkar
Samtliga gymnasieprogram, men kraftigt 
snedfördelat mot samhällsvetenskapligt program
Bortfall c. 30% (internt bortfall 7%-55%, ökar mot 
slutet av enkäten)



Tre livsåskådningskomplex

Religion, Religion, 
n=183n=183

Ekologi, Ekologi, 
n=124n=124

Biologi, Biologi, 
n=120n=120

Råda övRåda öv g pRåda öv. Råda öv. 
nat. naturennat. naturen +

K ti iK ti iKreationismKreationism +
Nat. f. Nat. f. +

O
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besjäladbesjälad +besjäladbesjälad
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problprobl +probl. probl. 
problemproblem

+

Miljöför skMiljöför skMiljöför sk Miljöför sk 
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Kommentarer

*  15% religiösa, 10% ekologer, 10% biologister
* Jämn könfördelning bland de religiösa; kvinnor g g
överrepresenterade bland de ekologiska och män 
överrepresenterade bland de biologistiska
* De som kan hänföras till ngn av de tre 
livsåskådningskomplexen utgör c. 50% av de som svarat och 
c  1/3 av hela urvalet  c. 1/3 av hela urvalet. 
* Det finns vissa överlappningar; 19 personer är både 
religiösa och ekologer  31 personer är både religiösa och religiösa och ekologer, 31 personer är både religiösa och 
biologister.
* Kreationismen är stark bland de unga (?) Kreationismen är stark bland de unga (?)



Två former av naturalismTvå former av naturalismTvå former av naturalismTvå former av naturalism
Metodologisk naturalism i sökandetMetodologisk naturalism - i sökandet 
av vetenskapliga förklaringar kan 
endast naturliga orsaker kan 
förutsättas 
Ontologisk (metafysisk) naturalism 

den naturliga världen är det enda– den naturliga världen är det enda 
som finns; det finns inget övernaturligt



Richard Dawkins, ”Verklighetens Richard Dawkins, ”Verklighetens 
magi”, 2012magi”, 2012



Ur Francis Crick, Ur Francis Crick, The Astonishing  The Astonishing  
Hypothesis The Scientific Search for theHypothesis The Scientific Search for theHypothesis. The Scientific Search for the Hypothesis. The Scientific Search for the 
Soul, 1994, s. 3Soul, 1994, s. 3

Den häpnadsväckande hypotesen är 
att ”Du” dina glädjeämnen och dina sorgeratt ”Du”, dina glädjeämnen och dina sorger, 
dina minnen och dina strävanden, din 
känsla av personlig identitet och fri vilja, är 
faktiskt ingenting mer än en stor samling g g g
nervcellers och deras molekylers beteende. 
Som Lewis Carrolls Alice kunde haSom Lewis Carrolls Alice kunde ha 
formulerat det: ”Du är ingenting annat än 
en hög med neuroner”en hög med neuroner .



Ur Liedman, ”Den förtrollande Ur Liedman, ”Den förtrollande 
materialismen” (2008, min kursivering)materialismen” (2008, min kursivering)

För egen del är jag tveksam till beteckningen "naturalism"För egen del är jag tveksam till beteckningen naturalism  
och

använder hellre den äldre beteckningen "materialism", 
ä k å d ä å t di S täll i "i d ktiäven om också den är mångtydig. Sammanställningen "irreduktiv 
materialism" är däremot tämligen entydig: det är uppfattningen 
att verkligheten består av ett antal nivåer där var och en har sitt 
ursprung i närmast lägre nivå men där varje högre nivå innebär 
nya kvaliteter och nya sammanhang vilka inte kan förklaras med 
hänvisning till lägre nivåer. Vilka nivåer man vill urskilja är till sist g g j
avhängigt av den mänskliga kunskapen. Tills vidare förefaller det 
rimligt att skilja mellan oorganisk och levande materia; och för de 
allra flesta är det självklart att se människovärlden som en egenallra flesta är det självklart att se människovärlden som en egen 
nivå. Men antalet nivåer är också avhängigt av hur nära vi 
betraktar ett studieobjekt. De biologiska arternas eller 
mänsklighetens utveckling kan ses som ett stort antal nivåer därmänsklighetens utveckling kan ses som ett stort antal nivåer där 
ständigt nya konstellationer skapas.. Man brukar tala om 
emergenta kvaliteter.



Liedmans verklighetsbildLiedmans verklighetsbildLiedmans verklighetsbildLiedmans verklighetsbild

Människo-världen

Djur-världenDjur världen

Organiskg
materia

OorganiskOorganisk
materia
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Postmodern filosofi (enl. Postmodern filosofi (enl. 
Verhoozer)Verhoozer)

The mark of the Postmodern condition ofThe mark of the Postmodern condition of 
knowledge is a move away from the authority 
of universal science toward narratives of local 
knowledge. (Jfr Sjödin, s. 49 f.)
Postmodernists reject the notion of universal 
rationality; reason is always situated within 
particular narratives, traditions, institutions, 
and practices (Jfr Sjödins kritik av historicismand practices. (Jfr Sjödins kritik av historicism, 
s. 50ff.)
Postmodernists reject unifying totalizingPostmodernists reject unifying, totalizing, 
universal schemes in favor of new emphases 
on difference, plurality, fragmentation, andon difference, plurality, fragmentation, and 
complexity.  Sjödin s. 61 ff.)


