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Abstract: 

The purpose of this study is to get increased knowledge of how teachers motivate and teach 

youth about existential questions at junior highchool. My issue for this composition is to find 

out how – and how much – teachers in fact teach about existential questions in the religious 

education. 

I interviewed four teachers at junior highschool, with various experiences. One teacher had 

about thirty years of experience in teaching, and one teacher was quite young and 

unexperienced. 

The result indicates that the youth were interested in a lot of existential questions. The study 

also indicates the teachers view of youth’s identity-work and their existential questions. 

The resultat is compared with studies of Dahlin, Hartman and Sjödin.   
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INTRODUKTION 

Inledning  

En studie bland ungdomar på gymnasiet visar att eleverna anser att livsfrågor är det viktigaste 

inslaget i religionsämnet (Sjödin, 1995). 

 Livsfrågor berör de grundläggande villkoren för människors existens och för livet i stort. 

Existentiella spörsmål kan även definieras som frågor vi ställer till oss själva eller till tillvaron 

som helhet, vilka saknar rationella svar. Vi kan aldrig få svar på dessa frågor, aldrig veta, bara 

tro eller inte tro. I alla tider, alltsedan människan blev medveten om sig själv som en dödlig 

varelse, har existentiella frågor varit en ofrånkomlig del av tillvaron, exempelvis ”varifrån 

kommer jag”, ”vem är jag”, ”hur uppkom världen”, ”vad är gott och vad är ont”, ”varför finns 

det lidande”, ”vad är livets mening” etc. (Dahlin, 1998, Hartman, 2000.) 

 Från att ha varit ett huvudämne i folkskolan under 150 år har religionsämnet formats via 

skolans ”sekularisering” och färre undervisningstimmar samt ett nytt innehåll i ämnet mot 

dagens religionskunskapsämne. I slutet av 1960-talet uppstod en livsfrågepedagogik som 

motiverades med att eleverna skulle få svar på sina egna existentiella frågor genom att studera 

världsreligionerna, samt utveckla en egen livsåskådning därifrån. En livsfrågebaserad 

undervisning ansågs kunna medföra en ökad motivation inför ämnet hos eleverna. Detta 

perspektiv har emellertid kritiserats då intresset bland eleverna inte verkar ha ökat som man 

hoppats, åtminstone inte i grundskolan. (Hartman, 2000.) 

 Till skillnad från i folkskolan ansågs ämnet snarare ha en bildande än fostrande funktion på 

gymnasiet, där kristendom snarast studerades som en del av kulturarvet. Gymnasieskolan har 

heller aldrig har varit en obligatorisk skolform, trots att de flesta ungdomar numera genomgår 

gymnasiet. Angående gymnasieskolan har det främst debatterats om huruvida 

religionskunskap ska vara kvar som ämne eller inte, i stället för vad undervisningen bör 

innehålla. (Hartman, 2000.) 

 Denna undersökning fokuserar på hur lärare arbetar med livsfrågor i religionsämnet på 

gymnasiet. Att uppmärksamma lärarens roll och tankar kring ämnet är viktigt, eftersom detta 

har stor betydelse för hur undervisningen kommer att se ut. Hur motiverar lärare och elever 

sitt arbete med livsfrågor, d.v.s. frågor som i grunden är obesvarbara ur ett rationellt 

vetenskaplig perspektiv?  
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Bakgrund 

Religion har utgjort ett huvudämne under den större delen av folkskolans 150-åriga historia. 

Hartman (2000) beskriver hur religionsämnet formats genom åren, från att ha dominerats helt 

av kyrkan fram till att skolans ”sekularisering”. Resultatet blev en gradvis förändring mot 

färre undervisningstimmar i religion samt ett nytt innehåll i ämnet. (Hartman, 2000.) 

 I denna process kan fyra viktiga vändpunkter urskiljas, varav den första ägde rum under 

1800-talets andra hälft då den kyrkliga dominansen avtog. Tidigare hade kyrkan varit 

huvudansvarig för undervisningen, men nu överfördes detta på läraren och skolan. 

Föräldrarnas undervisningsplikt avvecklades successivt och ersattes med skolplikt för barnen.  

Den andra vändpunkten kom i och med 1919 års undervisningsplan för folkskolan. 

Folkskollärare, liksom olika religiösa och politiska folkrörelser, hade kritiserat kyrkans stora 

inflytande på religionsundervisningen. Den nya undervisningsplanen resulterade bland annat i 

en icke konfessionell kristendomsundervisning – istället för en religionsundervisning bunden 

till Svenska kyrkan. (Hartman, 2000.) 

 Det tidiga 1960-talets ökade krav på objektivitet i undervisningen ledde fram till ytterligare 

en vändpunkt. Beteckningen förändrades från kristendom till kristendomskunskap, och ledde 

till en allsidig och saklig religionsundervisning. (Hartman, 2000.)  

 Den sista vändpunkten kom i och med 1969 års läroplan, vilken medförde en mer 

elevcentrerad undervisning där livsfrågeorienteringen spelade en stor roll. Återigen 

förändrades beteckningen, denna gång till religionskunskap. Det livsfrågeorienterande 

perspektivet kan förklaras utifrån de då rådande teologiska och filosofiska strömningarna i 

debatten, där religionernas livstolkande och existentiella funktion för den enskilda människan 

lyftes fram – istället för som tidigare religionernas historia och dogmatik. (Hartman, 2000.) 

 Dessa livsfrågeorienterade läroplaner som introducerades i slutet av 1960-talet ansågs även 

kunna medföra en ökad motivation inför ämnet hos eleverna, ett perspektiv som dock har 

kritiserats. Intresset bland eleverna verkar som nämnts inte ha ökat, vilket var förhoppningen. 

(Hartman, 2000.) 

 Ur religionsundervisningens utveckling på gymnasiet går det att urskilja fyra epoker. Från 

1600-talet till och med 1800-talet var det främst en yrkesutbildning för blivande präster. 

Därefter ändrades inriktningen mot mer allmänna bildningsmål, där kristendom studerades 

som en del av kulturarvet. Livsåskådningsstudier kom att betraktas som ett inslag i elevernas 

personlighetsutveckling, vilket dock inte ansågs nödvändigt på alla utbildningslinjer. 

(Hartman, 2000.) 
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Det sista skedet kan urskiljas i senare års utformning av ämnet. Under 1990-talet kom 

religionsämnet att ses som en del av en medborgarutbildning, vars inriktning av ämnet ansågs 

viktig i det alltmer mångkulturella Sverige. Gymnasieskolans läro- och kursplan fick liknande 

förändringar i formuleringarna som grundskolans. På 1990-talet förklarades religionskunskap 

som kärnämne och blev därmed obligatoriskt på alla gymnasieprogram. (Hartman, 2000.) 

 

Livsfrågebegreppet  

Livsfrågor kan beskrivas som frågor vi ställer till oss själva eller tillvaron i stort – frågor som 

saknar svar, åtminstone ur ett vetenskapligt eller rationellt perspektiv. Hartman (2000) gör 

följande definition av begreppet livsfråga: 

En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors liv och för tillvaron i stort. En livsfråga är 

också uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av världen och av den egna personen i 

relation till världen och till livet i stort (Hartman., 2000, s.71).  

 

Livsfrågor kan också förklaras som ”frågor vi ställer till oss själva eller till tillvaron som 

helhet och som saknar rationella svar … vars svar vi aldrig kan veta, bara tro eller inte tro på” 

(Dahlin, 1998, s.48).  

 Dahlin (1998) gör en åtskillnad mellan frågor med social och politisk anknytning och de 

han kallar de ”verkliga” livsfrågorna - även om dessa har ett associativt samband. Frågor om 

fattigdom och krig kan delvis besvaras med fakta, till skillnad från livsfrågor som inte kan 

besvaras med hänvisning till fakta. Till de senare räknas funderingar om exempelvis 

”meningen med livet”. (Dahlin, 1998).  

 Livsfrågor anses obesvarbara utifrån det samhälle vi lever i där allting ska ses ur ett 

rationellt vetenskaplig perspektiv, så även vår relation till livet och världen. Den personliga 

livsåskådningen framstår därför som ett subjektivt och godtyckligt svar på frågor som 

”egentligen inte har några svar” (Dahlin, 1998).  

 Hur kan man då motivera lärare och elever att arbeta med frågor som i grunden är 

obesvarbara? Dahlin (1998) menar att vi måste besvara dessa existentiella frågor vare sig vi 

vill eller inte: ”Vi svarar på dem genom vårt sätt att handla och leva (Dahlin, 1998, s. 50)”. 

Våra värderingar och handlingar avslöjar vad vi finner meningsfullt i livet; göra karriär, tjäna 

pengar och så vidare. Utifrån detta synsätt besvarar vi alla livsfrågorna på ett eller annat vis:  

 

Svaren på livsfrågor består inte av rena fakta eller kunskaper om orsakssamband. Men det är inte heller 

rimligt att likställa dem med personliga åsikter. Det är snarare frågan om visdom och klokhet, eller brist på 

sådan. Vishet är något mer än faktakunskaper och åsikter. Det är så att säga gräddan eller essensen av 
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personliga erfarenheter, reflektioner och kunskaper. Det är med vår klokhet, eller brist på klokhet, som vi 

svarar på livsfrågorna. (Dahlin, 1998, s. 51.) 

  

Är då etik och livsfrågor två skilda aspekter av religionsämnet eller inte? Tillsammans med 

livsförståelse/livstolkningsbegrepp finns ett nära associativt samband mellan dessa tre 

begrepp. Frågor om vad som är ”rätt och fel” respektive ”gott och ont” betraktas ofta som 

etiska ställningstaganden, men i ex. Skolöverstyrelsens studier görs ingen åtskillnad mellan 

dessa och övriga existentiella frågor i de många undersökningar kring ungdomars livsfrågor 

som gjorts genom åren. Uppenbarligen har även de lärare som besvarat min enkät jämställt 

etiska frågor med livsfrågor. 

 Enligt Dahlin (1998) står ”moral” för det man anser vara ”rätt eller fel”, medan ”etik” 

legitimerar eller rättfärdigar våra normer och handlingar. Etik kan sägas representera 

reflektionen kring hur man motiverar varför man tycker att något är ex. rätt eller orätt (Dahlin, 

1998, s.52). 

 Relationen mellan livsfrågor, livstolkning, liv och handling beskrivs som dynamisk. 

Ständiga växlingar mellan de olika aspekterna äger rum och ändrar därmed den inbördes 

balansen. Detta sker genom att nya upplevelser och erfarenheter ger upphov till nya 

reflektioner hos individen, vilket leder till en omarbetning av livsfrågornas och 

livstolkningens substans och karaktär: 

Jag ser detta som en helhet där de olika aspekterna går in i varandra. Personen är intrasslad i sin värld. Hon är 

själv en del av världen och världen finns i henne. Livsfrågor, livstolkning, liv och handling blir med detta 

synsätt aspekter av samma enhet. (Hartman, 2000, s. 72.) 

 

Livsfrågor i styrdokumenten 

Medan existentiella frågor är ”eviga” – det vill säga något som vi människor funderat över i 

alla tider – är själva livsfrågebegreppet ett nutida fenomen, då det dök upp först i och med 

läroplanstänkandet i slutet av 1960-talet. Syftet med den livsfrågepedagogik som då uppstod i 

var att eleverna genom att studera världsreligionerna skulle få svar på sina egna livsfrågor, 

och därigenom bygga upp sin egen livsåskådning. (Dahlin, 1998.)  

 Dahlin (1998) menar att det livsfrågeorienterade perspektivet också sågs som en lösning på 

den generella rädsla som rådde inför för alla slags ”dogmatiska tros- och tankesystem”. Målet 

var således att undkomma den dogmatism som kännetecknar det mesta av religiös tro samt 

tron på nazismen, samt att undervisa om religion på ett opartiskt och objektivt sätt. (Dahlin, 

1998) 
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Mot bakgrunden av sina egna och andras livsfrågor skulle eleverna studera olika livs- och 

trosåskådningar då lösningen ansågs vara att betrakta världsreligionerna som svar på de eviga 

frågor människor i alla tider ställt sig (Dahlin, 1998).  

 Enligt Skolöverstyrelsens skrift Tonåringen och livsfrågorna (1969) skulle undervisningen 

”ha sin utgångspunkt i väsentliga livsfrågor med särskild tonvikt på för tonåringar aktuella 

problem…”. Det faktum att undervisningen skulle ändra karaktär från att vara meddelande till 

att bli undersökande – samt att den inte längre skulle utgå från själva kunskapsobjektet utan 

från elevernas aktuella livsfrågor – ställde lärarna inför en helt ny situation. Tonåringen och 

livsfrågorna (1969) skulle bl.a. hjälpa lärarna att lägga upp undervisningen kring 

livsåskådningsfrågorna.  

 Skolverkets utredning ”Perspektiv på religionsundervisningen” beskriver hur alla studier 

som gjorts pekat mot att livsfrågor anses viktiga bland såväl lärare som elever – samtidigt som 

få lärare verkligen planerar in detta område av religionskunskapsämnet medvetet. Detta trots 

att ämnesbeskrivningen för religionskunskap anger att ”dessa för barnen livsviktiga frågorna 

ska bearbetas medvetet och metodiskt” (www. Skolverket.se).  

 I nästa kapitel beskrivs aktuell metod, syfte och frågeställningar för uppsatsen. 
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SYFTE, METOD OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syfte  

Syfte är att göra en studie av hur lärare motiverar och genomför undervisning kring livsfrågor 

på gymnasiet.  

 

Metod och frågeställningar 

I det här kapitlet presenteras metod, urval och själva genomförandet - samt insamlat material, 

inklusive bearbetning och redovisning av detta. 

 Utifrån syftet valde jag att göra en kvalitativ undersökning om hur lärare tänker kring en 

livsfrågeorienterad religionsundervisning på gymnasiet. Urvalet av intervjupersoner består av 

ett antal religionslärare på gymnasiet, vilka skiljer sig åt i såväl ålder som antal år i yrket. 

 Mina frågeställningar är följande: Hur och i vilken utsträckning arbetar lärare med 

livsfrågor i religionsundervisningen, vilka faktorer påverkar hur undervisningen ser ut, vad de 

vill att eleverna ska tillägna sig om livsfrågor och varför, vilka livsfrågor förekommer bland 

eleverna, finns det frågor som engagerar/motiverar eleverna bättre än andra och i så fall vilka, 

finns det frågor som är svårare att arbeta med än andra och varför i så fall samt vilka 

möjligheter respektive fallgropar de upplever att det finns med en livsfrågebaserad 

religionsundervisning. 

 För att få ihop så många lärare som behövdes vände jag mig till sammanlagt åtta 

gymnasieskolor i olika kommuner. En öppen enkät som metod visade sig passa studiens syfte 

och frågeställningar bäst, inte minst tidsmässigt. Eftersom jag ville få ihop en 

undersökningsgrupp på tio individer valde jag att skicka ut enkäten till relativt många 

religionslärare som är verksamma på gymnasiet via e-post, efter att först ha kontaktat de olika 

skolorna. 

 Eftersom lärarna representerar flera olika skolor i olika kommuner har jag valt att inte 

beskriva de olika miljöerna. Personerna i undersökningsgruppen har för enkelhetens skull fått 

namnen ”lärare A”, ”lärare B” och så vidare. 

 Enkäten (se bilaga) utgörs av ett antal mycket öppna frågor baserade på de frågeställningar 

jag hade. Det kändes angeläget att försöka utarbeta ett underlag som var lättbegripligt och 

som inte tog alltför mycket tid i anspråk att besvara. På så vis hoppades jag att få många att 

besvara frågorna. 
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 Jag gjorde först ett utkast som min uppsatshandledare fick ta del av samt lämna sina åsikter 

på. Efter några mindre korrigeringar, bland annat tog jag bort en fråga som var snarlik en 

annan, bedömde jag enkäten som klar att skickas ut. Att låta en försöksgrupp besvara enkäten 

innan hade kanske varit bra (Kylén, 2004, rekommenderar detta tillvägagångssätt) för att få in 

ytterligare uppfattningar om hur denna kunnat förbättras. 

 I samband med att enkäten skickades ut fick undersökningsgruppen också en kortfattad 

bakgrund med uppgifter om vem jag är, uppsatsens syfte, samt när jag behövde få in svaren. 

Jag skrev också när uppsatsen beräknas klar.  

 Efter fyra dagar skickade jag även en påminnelse till de lärare som ännu inte svarat på 

enkäten. Personerna hade att välja på att mejla tillbaka sina svar eller att skriva ut dem och 

skicka dem per post till mig. Efter ännu en vecka gick en påminnelse till ut. Efter den första 

påminnelsen hade jag fått in svar från ytterligare två personer men den sista resulterade inte i 

fler svar. 

 Utifrån material och syfte valde jag att redovisa svaren enligt de frågeställningar jag hade. 

Svaren till en öppen enkät är svårare att bearbeta än frågor med givna svarsalternativ och 

skalor, men ger större möjligheter för den tillfrågade att formulera sig fritt i svaren (Kylén, 

2004). 

 Eftersom enkäten skickats till en relativt stor grupp lärare fanns det med i beräkningarna att 

alla förmodligen inte skulle svara. Gruppen valdes utifrån de gymnasieskolor som fanns i min 

hemkommun samt närliggande kommuner, och samtliga religionslärare på respektive skola. 

Av ett tiotal tillfrågade lärare har svar inkommit från fyra stycken. Om fler besvarat frågorna 

hade möjligen resultatet blivit ett annat, liksom om de tillfrågade kunnat få längre tid på sig 

att tänka igenom sina svar. Samtidigt anses öppna frågor ge en högre validitet än frågor med 

bundna svarsalternativ. Att gruppen getts möjlighet att svara med egna ord samt kommentera 

frågorna är faktorer som bidrar till en ökad validitet (Kylén, 2004).  

 Bortfallet kan delvis förklaras med att antalet tillfrågade var relativt många samt att jag 

aldrig haft någon personlig kontakt med gruppen. Kvalitativa intervjuer som metod hade 

kunnat ge ett mindre bortfall, då det är lätt att få ett stort bortfall på enkäter. Många menar att 

det räcker om 65 % svarat, medan andra anser att mellan 80-90 % bör ha svarat (Kylén, 

2004). I denna studie har jag accepterat att svar inte inkommit från samtliga. Varför några valt 

att stå utanför studien är svårt att säga. Kanske hade de inte tid att svara eller lät bli på grund 

av att de är obehöriga – minst en av de tillfrågade undervisar i religion men saknar kompetens 

i just det ämnet. 
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Bland de som besvarat enkäten har alla besvarat samtliga frågor. Min bedömning är att svaren 

är trovärdiga. Vissa har svarat detaljerat andra inte. Eftersom lärarna hade möjlighet att vara 

helt anonyma bedömer jag att de svarat uppriktigt och i enlighet med hur undervisningen ser 

ut i realiteten. I annat fall kunde uppgifterna ha varit tillrättalagda, även om utgångspunkten 

alltid bör vara att alla berättar vad de vet samt hur de ser på saken (Kylén, 2004).  

 Bearbetning och sammanställning har skett utifrån syfte och frågeställningar. 

Frågeställningarna har indelats i tre avsnitt; lärare och livsfrågor i religionsundervisningen – 

påverkansfaktorer, elevernas livsfrågor – engagerande eller ”svåra” samt möjligheter 

respektive fallgropar med en livsfrågebaserad undervisning. Det första avsnittet grundas på 

enkätsvar från frågorna 1-3, det andra på frågorna 4-6. Slutligen utgår sista delen från fråga 7. 

Resultatet jämförs med tidigare forskning – framförallt Hartman, Dahlin, Osbeck, Skolverkets 

artiklar/ rapporter samt med styrdokumenten. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Det finns inte mycket forskning inom religionsdidaktiken som enbart fokuserar på lärare och 

deras pedagogiska tänkande kring planering och genomförandet av undervisning. De flesta 

studier inom detta forskningsfält är istället inriktad mot själva lärprocessen, dess förarbeten 

samt eleverna. (Osbeck, 2006, s. 99.)  

 För att kunna inrikta undervisningen mot livsfrågor behöver man veta vad ungdomar i 

olika åldrar funderar kring. Omfattande undersökningar startades därför kring ungas 

livsfrågor, med Hartman som en av föregångarna inom svensk forskning. Tidigare 

undersökningar hade fokuserat på hur barn tänker (det vill säga ur ett kognitivt 

utvecklingsperspektiv) medan Hartman istället inriktade sina studier på vad barn tänker.  

 Undersökningarna har visat på att gemensamma motiv kretsade kring tankar om ensamhet, 

mobbning, kamratrelationer, rättvisefrågor, glädjeämnen, liv och död, krig och framtid – det 

vill säga sådana frågor som rörde grundvillkoren för barnens egna liv. Andra tankar speglade 

tiden barnen växt upp i. Från och med slutet av 1980-talet dyker motiv som miljöförstöring, 

främlingsfientlighet och rasism upp – tankar som inte förekom i början av 1970-talet 

(Hartman, 2000.)  

 Hartmans undersökningar innefattade ungdomar upp till 18 års ålder, även om det mesta 

forskningsmaterialet avser barn i åldrarna 9-14 år. Resultatet visade på vissa mönster när det 

gällde barns tänkande. Barnens funderingar och reflektioner varierade utifrån faktorer som 

ålder och kön, bland annat visade det sig att perspektivet till omvärlden vidgades med åldern. 

Hos flickor noterades ett visst försprång i mognadsprocessen, samt större intresse för sociala 

frågor. Flera av varandra oberoende studier visade dock att likheterna ur flera avseenden var 

större än olikheterna. Bland de återkommande motiven återfinns tankar som rör 

grundvillkoren för ungdomarnas liv; frågor om liv och död, rätt och orätt, mobbning, 

ensamhet, kamratskap, glädjeämnen, fritidsaktiviteter (Hartman, s.56). 

 Man kan som tidigare nämnts diskutera om frågor om vad som är ”rätt och fel” respektive 

”gott och ont” ska räknas in bland de egentliga livsfrågorna då dessa snarare rör moral- och 

etik. Samtidigt förekommer frågor om abort m.m. i enkätsvaren till olika undersökningar om 

ungdomars livsfrågor, bland annat Tonåringen inför livsfrågorna (1969). 

 Bo Dahlins Om undran inför livet (1998) är inte en vetenskaplig text – i dess vanliga 

bemärkelse – då det enligt Dahlin inte finns någon vetenskaplig grund för livsfrågor, eller hur 

man ska undervisa om dessa. Den forskning som hittills bedrivits är mestadels ”registrerande 

och katalogiserande” då den beskriver barns tankar men inte hur bearbetningen av själva 
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innehållet i livsfrågorna bör ske. Boken vänder sig dock till alla som arbetar med barn och 

handlar bland annat om unga människors existentiella frågor i ett mångkulturellt samhälle – 

däribland vilken roll livsfrågorna spelar i barns liv. Enligt Dahlin (1998, s. 51) är det centralt 

hos människor att alla frågor inte kan ha svar. Det är bland annat detta som skiljer 

existentiella frågor från andra. 

 I Osbecks avhandling Kränkningens livsförståelse – en religionsdidaktisk studie av 

livsförståelselärande i skolan (2006) är relationen mellan livsfrågor och livsförståelse central 

vilket gör denna relevant för min undersökning av en livsfrågeorienterad 

religionsundervisning. Livsfrågor blir livsförståelse genom en process, där eleverna kan få 

nya perspektiv på sina medmänniskor och livet i stort. Osbeck, som beskriver hur unga lär 

livsförståelse i skolan, definierar livsförståelsebegreppet som ”en levd förståelse av hur livet 

fungerar, av vad som ger livet värde och mening”. Skolan är viktig eftersom människors 

relationer samt de kontexter de ingår i har stor betydelse för vilken livsförståelse som skapas.  

 Osbeck påpekar likheten med religionsdidaktikern Michael Grimmitts resonemang kring 

ett ”lära OM” respektive ”lära AV” i religionsundervisningen. I Religious education and 

human development. The relationship between studying religions and personal, social and 

moral education presenterar Michael Grimmitt sin teori för religionskunskap som skolämne. 

Grimmitt menar att syftet med religionsämnet, liksom med all utbildning, är mänsklig växt. 

Med mänsklig växt avses att växa – eller snarare att utvecklas – som människa. Att lära AV 

en tradition innebär att frågorna blir existentiella och rör individens eget liv”, jfr. Hartman 

(2000): ”en fråga blir existentiell då den upplevs som min”. Olika existentiella 

frågeställningar kan således väckas genom att lära av religioner, där eleverna får nya 

perspektiv på tillvaron i stort. Detta bidrar i sin tur till personlig utveckling.  

 Kjell Härenstam diskuterar också ett ”lära om” och/eller ”lära av” i sin bok Kan du höra 

vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap handlar om problematiken 

kring att välja kunskap om andra kulturer och religioner. Skolans värdegrund diskuteras som 

ett ”verktyg” i denna urvalsprocess. Olika perspektiv kring läroböcker och kunskapssyn 

diskuteras. 

 Allteftersom nya läroplaner har introducerats har undersökningar genomförts kring 

ungdomars existentiella frågor. Enligt huvudmomentet i 1970 års läroplan skulle 

undervisningen i tros- och livsåskådning ske ”med särskild tonvikt på för tonåringar aktuella 

problem”. I syfte att inventera högstadieelevers intresse för livsåskådnings- och etikfrågor 

tillsattes en utredningsgrupp av Skolöverstyrelsen, vilket resulterade i skriften Tonåringen och 

livsfrågorna (1969). Som experter, vid såväl utformningen av undersökningsmaterialet som 
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vid utvärdering och tolkning av detta, anlitades elever. Bl.a. utarbetades två enkäter, vilka 

besvarades av ett antal högstadieelever i årskurs 9. Undersökningen påvisade en 

”problemgemenskap av existentiell natur”. Tonåringar intresserade sig särskilt för frågor som 

rör människans grundläggande sociala och personliga villkor; däribland ras, sexualitet, kärlek, 

lidande, människovärde, konfliktfrågor, ensamhet och gemenskap, livets uppkomst och 

mening, frihet, ansvar och skuld, liv och död – inklusive frågor om abort och eutanasi (). 

Undervisningen skulle därför visa hur olika tros- och livsuppfattningar besvarade 

grundläggande existentiella frågor. (Tonåringen och livsfrågorna, 1969.) 

 Inför Lgr 80 genomförde Skolöverstyrelsen en uppföljning som fick namnet ”Tonåringen, 

livsfrågorna och skolan 1979”. I likhet med tidigare studie skulle denna visa på vilka 

livsfrågor eleverna tyckte var viktiga, vilket jämfördes med 1969 års resultat. Man ville också 

veta i vilken grad eleverna ansåg sig få ”möjlighet att bearbeta sina livsfrågor” i 

undervisningen. Även lärarna tillfrågades om vilka livsfrågor de trodde var väsentliga för 

eleverna. Undersökningen resulterade i boken Tonåringen och livet (1980) som var tänkt att 

fungera som ett underlag för bl.a. lärare vid uppläggningen av livsfrågeundervisning samt 

som inspirationskälla. Resultatet visade sig överensstämma i stort med den tidigare studiens 

svar. Eleverna uppgav att teman som kontakter med det motsatta könet, hur det är i världen, 

ensamhet, trygghet, rädsla, hur det är i skolan, vad som ger tillvaron ett meningsfullt innehåll, 

vad som betyder mest när man väljer livskamrat, hur man vill vara som förälder” (Tonåringen 

och livet, 1979). 

 I studien En skola – flera världar. Värderingar hos elever och lärare i religionskunskap i 

gymnasieskolan av Ulf Sjödin (1994) behandlas bl.a. gymnasieelever och deras lärares syn på 

religionsämnet i skolan, livsfrågor m.m. Detta forskningsprojekt – understött av Skolverket – 

kom inför de nya läroplanerna 1994, då religionskunskap även blev kärnämne.  I enkäten fick 

eleverna bedöma vikten av en mängd livsfrågor. Efter en analys av undersökningen 

kategoriserades elevernas livsfrågor till fem grupper: abstrakta-globala, abstrakta-lokala, 

konkreta-globala, konkreta-lokala samt frågor som handlade om centrala kristna frågor. 

Studien visade att intresset skiljer sig mellan flickor respektive pojkar, samt på teori- 

respektive yrkesprogram, men att eleverna generellt sett ser livsfrågeinslaget i 

religionsundervisningen som viktigt. 
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Kritik mot livsfrågeorienterad pedagogik 

Den huvudsakliga kritik som riktats mot ett livsfrågeperspektiv på religionsämnet handlar om 

hur livsfrågor uppstår. Synsättet att livsfrågor skulle uppstå som ett isolerat fenomen hos 

människan har ifrågasatts. Istället menar man att olika existentiella frågor har sitt upphov i 

just religionen/kulturen (Osbeck, 2006, s. 104). 

 Annan kritik som riktats mot det livsfrågeinriktade perspektivet är risken att förytliga och 

instrumentalisera livstolkningsprocessen. Enligt denna kritik är det inte möjligt att jämföra 

och välja mellan olika aspekter av trosåskådningar (Osbeck, 2006, s. 104).   

 Bland de synpunkter som framförts mot ett livsfrågeinriktat perspektiv på undervisningen 

återfinns kritik mot att intresset bland eleverna inte ökat, vilket var en av förhoppningarna då 

livsfrågor som begrepp en gång i tiden introducerades i den nya läroplanen. Hartman (2000) 

tolkar emellertid elevernas uteblivna intresse som att undervisningen antingen inte blivit mer 

livsfrågeorienterad, alternativt att eleverna inte har lust att diskutera dessa frågor i skolan 

och/eller inför läraren. Andra tänkbara faktorer är oklarheter i styrdokumentens formuleringar 

samt ett allmänt ointresse inför religion i samhället (Hartman, 2000, s. 246). 

 Sjödins studie (1995) om gymnasieelevers livsfrågor visar på en viss tillbakagång vad 

gäller intresset kring de traditionella ”tunga” livsfrågorna, medan det skett en ökning kring 

moraliska och filosofiska frågor. Samtidigt som intresset för existentiella frågor minskat 

menar ungdomarna att dessa utgör det viktigaste inslaget i religionsämnet, vilket kan tyckas 

motsägelsefullt. Det senare avser dock inte livsfrågornas betydelse i sig, utan som ett moment 

i jämförelse med andra inslag av religionsundervisningen, menar Sjödin (Sjödin, 1995, s. 

112). 
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RESULTAT 

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit av undersökningen. Frågeställningarna 

tematiseras efter innehåll; lärare och livsfrågor i religionsundervisningen – påverkansfaktorer, 

elevernas livsfrågor – engagerande eller ”svåra” samt fallgropar och möjligheter med en 

livsfrågebaserad religionsundervisning. I de fall inte samtliga svar redovisas beror detta 

antingen på att läraren inte besvarat frågan, eller att denna besvarats i samband med andra  

frågor. 

 Närmast följer en kort presentation av undersökningsgruppen: lärare A är drygt sextio år 

och har över trettio år i yrket. Lärare B är trettiofem år och har varit lärare i nio år. Lärare C är 

i trettiofemårsåldern och började arbeta som lärare för drygt fem år sedan. Lärare D är 

tjugofem år och nyutexaminerad – detta är hennes första termin som lärare.  

 

Lärare och livsfrågor i religionsundervisningen – påverkansfaktorer 

Detta avsnitt visar hur de tillfrågade lärarna arbetar med livsfrågor på gymnasiet och i vilken 

omfattning, samt vilka bakomliggande faktorer lärarna själva anser påverkar dem i 

undervisningen kring livsfrågor. 

Samtliga lärare arbetar med livsfrågor i religionsundervisningen på olika sätt och i olika hög 

grad: 

Inom alla världsreligioner återkommer av naturliga skäl arbetet med livsfrågor utifrån vilken religion det 

handlar om (lärare A). 

 

Livsfrågor ingår i hela min undervisning (lärare B). 

 

… livsfrågor är något som kommer upp löpande i religionsundervisningen… (lärare C). 

 

En faktor som påverkar hur samt i vilken grad man arbetar med livsfrågor är eleverna själva. I 

följande exempel hade läraren intentionen att arbeta tematiskt, medan eleverna önskade ett 

”traditionellt” upplägg. Lärare D berättar:  

 

När jag började terminen hade jag en tanke om att vi skulle arbeta tematiskt i stor utsträckning. Jag hade 

tänkt mig teman som: kvinna, döden, heliga rum, högtider osv. Eleverna fick förslaget presenterat för sig vid 

terminens början och de fick avgöra om de ville jobba så eller mer traditionellt varje religion för sig. I båda 

klasserna var samtliga elever eniga om att det ville jobba traditionellt. Därför är min undervisning den här 

terminen upplagd så att vi arbetar med en religion i taget och väver in olika aspekter utifrån vilken religion vi 

jobbar med. Jag skulle säga att livsfrågor vävs in i det arbetet i ganska hög grad. I kristendomen har vi t.ex. 

problematiserat påvens roll när det gäller kampen mot aids, vi har studerat homosexuellas rättigheter i 

Sverige och kyrkans inställning till dessa. I judendomen har de som provfråga fått svara på om de liksom 

judarna tror att människan är en god skapelse, varför det onda finns i världen osv. I Islam har vi 

problematiserat människans fördomar och ofta brist på förståelse för varandra. Vi har t.ex. gjort ett test där 
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eleverna fick fylla i vilka yrken de tyckte det var ok att använda kippa, turban eller sjal. Detta gav upphov till 

en ganska het men givande diskussion. Just nu jobbar vi med etik vilket direkt berör frågor om vad som är 

rätt och fel. Eleverna jobbar bl.a. med frågor som rör om det är etiskt försvarbart att tillverka och sälja 

vapen… (lärare D).  

 

Studien visar att undervisningen främst sker genom diskussioner, men också genom 

föreläsningar och inlämningsuppgifter:  

 

På gymnasieskolan arbetar jag mycket med diskussioner och utgår ifrån olika livssituationer. Ren etik med 

teorier ca 3 veckor (lärare A). 

 

Undervisningen återkopplar hela tiden till eleverna, deras liv och deras funderingar (lärare B). 

 

Ofta diskuterar vi gemensamt i mindre grupper eller helklass och ibland kan det även göras någon skriftlig 

inlämning (lärare C) 

 

I religionskursen jobbar vi lite blandat med muntliga diskussioner och redovisningar, egna fördjupningar, 

hemtentor och praktiska moment som bild eller teater. Ofta berättar och föreläser jag. Vi diskuterar. Eleverna 

gör olika typer av uppgifter och sedan gör vi någon slags examination på kursen (lärare D). 

 

Utifrån några i förväg fastställda svarsalternativ i enkäten uppger lärarna att det främst är 

eleverna, samhället och läroplanen som påverkar hur deras undervisning kring livsfrågor ser 

ut. Två av de tillfrågade lärarna anser att även deras personlighet påverkar – men endast en 

menar att läroboken faktiskt i någon mening styr hennes undervisning: 

 

Min undervisning utgår från hur jag som lärare tolkar läroplanen, elevernas åsikter och önskemål och i någon 

grad läroboken vi har (Söka svar) som faktiskt har en del bra vinklingar man kan spinna vidare på. Vad som 

händer i samhället spelar självklart stor roll också, både vad jag och eleverna ser och hör omkring oss (lärare 

D). 

 

På frågan vad lärarna vill att eleverna ska tillägna sig genom livsfrågor svarar de 

sammanfattningsvis att de vill visa hur andra religioner tolkar olika livsfrågor samt utveckla 

livsförståelse hos eleverna:  

 

Få kunskap om andra religioner och få förståelse för andra människors sätt att tänka (lärare A). 

 

Få redskap inför livet och skapa förståelse för andra. Utveckla eleven (lärare B). 

 

En svår fråga, men jag vill att de ska fundera på vilka de är och hur man behandlar andra på ett bra sätt 

(lärare C). 

 

Min önskan är att de framför allt ska lära sig att vad de än anser om saker och ting så är det viktigt att kunna 

acceptera att andra människor tänker annorlunda. Att arbeta för acceptans och förståelse anser jag är det 

primära i mitt arbete. Om de gör uppdelningen svenskar och invandrare ifrågasätter jag vem som är svensk, 

vad menar du osv. så att de får förklara sig och gå till botten med sina tankar och även fördomar. Alla 

människor har fördomar men det är viktigt att vara uppmärksam på sig själv och ifrågasätta sitt eget 

tänkande. En annan sak som är viktigt för mig är att de ifrågasätter normen, vit, heterosexuell, kristet land 

osv. Jag aktar mig för att generalisera eller utgå från ett Vi som inte finns. Samma sak försöker jag att lära 
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och kräva av mina elever. De ska undvika att utgå ifrån att alla tänker som de själva och tycker som de (lärare 

D). 

 

 

 

Svaren är i enlighet med läroplanen, enligt vilken skolan ska ”främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse” samt bemöta främlingsfientlighet och intolerans med 

kunskap och diskussioner (Lpf 94). 

 I kommande avsnitt redovisas vilka livsfrågor lärarna upplever att eleverna har, om vissa 

frågor engagerar mer samt om lärarna upplever att vissa frågor är svårare än andra att arbeta 

med. 

 

Elevernas livsfrågor – engagerande eller ”svåra”?  

 

Eftersom inga elever tillfrågats i denna undersökning är det lärarnas bild av elevernas 

livsfrågor som skildras. Lärarna upplever dock att alla tänkbara existentiella frågor 

förekommer bland eleverna; bl.a. frågor om liv, död, manligt, kvinnligt, utanförskap, rättvisa, 

ondska, varför man har en tro samt olika etiska frågor: 

 

Liv, död, manligt kvinnligt, utanförskap, rättvisa, ondska etc. (lärare A) 

 

Alla tänkbara. Det finns många funderingar kring t.ex. döden (lärare B). 

 

Frågor om vad som händer efter döden, varför man har en tro, etiska frågor mm.(lärare C). 

 

De tar frågor om ont och gott ganska så för givet, många tror att alla har liknande referensramar som de 

själva. Frågor om homosexualitet och orättvis behandling av människor upplever jag att de ofta är 

intresserade av. De går i 2:an nu så några har även börjat fundera på framtiden och vad som ska hända med 

dem (lärare D). 

 

 

Exemplen visar eleverna generellt upplevs vara intresserade av existentiella frågor. När det 

kommer till vilka frågor som engagerar/motiverar menar lärarna att eleverna engagerar sig i 

lika mycket i de flesta livsfrågor: 

 

Det beror på gruppen, men homosexuellas roll i samhället ger ofta en stor debatt (lärare C). 

 

Jag upplever att de är lika engagerade för de flesta livsfrågor (lärare B). 

 

Frågor som berör och problem och dilemman som ofta finns i den åldersgrupp jag arbetar med blir 

naturligtvis intressantare, eftersom man kan ta till sig dessa frågor på ett annat sätt (lärare A). 
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Ja, det är nog frågor om människor rättigheter och hur vissa grupper blir orättvist behandlade. Många blir 

också mer engagerade när vi diskuterar samhällsfrågor så att de får nutidsanknytning (lärare D). 

 

På frågan huruvida det finns frågor som är svårare att ta upp än andra poängterar lärarna 

vikten av att anpassa undervisningen efter eleverna:  

 

Nej. Det handlar enbart om upplägg och inställning (hos läraren). Däremot kan elever ha varit med om 

upplevelser som gör att man får styra sitt upplägg något. Det ska kännas utvecklande att jobba med livsfrågor 

– inte jobbigt och bara tungt (lärare B). 

 

Kommer inte på något (lärare C). 

 

Det är klart att om någon i klassen t.ex. förlorat en anhörig eller nära vän nyligen, så kan det vara svårt att 

prata om döden – men det kan å andra sidan också vara befriande att prata om detta om det läggs fram på rätt 

sätt och kan då bli ett fint och givande samtal (lärare A). 

 

Exemplen visar att det huvudsakligen inte tycks vara frågorna i sig som utgör eventuella 

problem. Däremot upplevs andra faktorer som svåra:  

 

Jag tycker att det är svårt att föra diskussioner ibland när någon för fram rasistiska åsikter och vägrar 

diskutera. Det skapar väldig ilska och motsättningar i klassrummet (lärare D).  

 

Livsfrågebaserad religionsundervisning – fallgropar och möjligheter  

 

I detta avsnitt besvarar lärarna frågor om vad de upplever som möjligheter respektive 

fallgropar med en livsfrågebaserad undervisning. Svaren varierar mellan att vara odelat 

positiva och ett mer kritiskt förhållningssätt: 

 

Enorma möjligheter. Det är bara din egen begränsning och brist på kreativitet som kan hindra dig (lärare A). 

 

Att göra undervisningen för banal och platt. Det gäller att engagera eleverna och ge dem utrymme att 

reflektera (lärare B). 

 

Alltid bra att ta det på en gång, när frågorna uppkommer (lärare C). 

 

Allt ligger i att lyssna på varandra och att den som pratar inte utgår från en given norm och sätter rätt och fel 

eller normalstandard på samtalet. I religionsundervisning kan man knappast undvika livsfrågor men det är 

viktigt att man talar till varandra och om andra med respekt även om man tycker olika (lärare D).  

 

Även de existentiella frågornas potential som bidrag till elevernas livstolkningsprocess 

betonas: 
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När vi samtalar öppnar vi upp för nya intryck och kanske lär vi oss något nytt om livet och våra 

medmänniskor (lärare D). 

 

Risken att förytliga och instrumentalisera livstolkningsprocessen, eller att göra den ”banal och 

platt”, framhålls av såväl Osbeck (2006) som lärare B. Enligt denna kritik är det inte möjligt 

att jämföra och välja mellan olika aspekter av trosåskådningar. Frågan huruvida livsfrågor 

skulle uppstå som ett isolerat fenomen hos människan, eller ha sitt upphov i 

religionen/kulturen har diskuterats.  

 Andra synpunkter som framförts mot ett livsfrågeinriktat perspektiv på undervisningen är 

att intresset bland eleverna inte ökat, som man hoppats då livsfrågor som begrepp en gång i 

tiden introducerades infördes i den nya läroplanen för grundskolan. Hartman (2000) menar 

dock att det bristande intresset antingen beror på att undervisningen inte blivit mer 

livsfrågeorienterad, eller att eleverna inte vill diskutera existentiella frågor i skolan. Dessutom 

råder ett allmänt ointresse inför religion i samhället (Hartman, 2000, s. 246). Enligt 

enkätsvaren är eleverna intresserade av livsfrågor, även om lärare D upplever det som 

problematiskt att vissa elever inte alltid vill stå för de åsikter de framför. 

 I kommande kapitel diskuteras resultatet och kopplas till tidigare forskning samt 

styrdokumenten. Avsnitten är för tydlighetens skull disponerade efter samma struktur som 

resultatredovisningen: först redovisas hur lärare ser på livsfrågor i religionsundervisningen – 

påverkansfaktorer i avsnittet ”eleverna, samhället och läroplanen”. Elevernas livsfrågor 

presenteras i avsnittet ”alla tänkbara livsfrågor”. Slutligen redovisas vad som upplevs som 

fallgropar respektive möjligheter med en livsfrågebaserad religionsundervisning i avsnittet 

”alltid bra att ta det på en gång, när frågorna uppkommer”. 
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DISKUSSION 

”Eleverna, samhället och läroplanen ” 

Lärarna uppger sammanfattningsvis att de arbetar ”mycket” och ”löpande” med existentiella 

frågor i religionsundervisningen. Vad detta innebär visar sig mycket varierande från person 

till person. En lärare uppger ex. att livsfrågor ingår i hela hennes undervisning; utifrån 

eleverna, deras liv och deras funderingar – medan en annan tar upp frågor om eller när de 

dyker upp. 

 Undersökningen bekräftar också att undervisningen inte alltid blir som läraren tänkt sig. 

Lärare D presenterade förslaget för två klasser och i båda klasserna var samtliga elever eniga 

om att det ville jobba traditionellt, vilket ledde till att hon valde att arbeta med en religion i 

taget och utifrån detta väva in livsfrågor i ganska hög grad. Som jag ser det hade hon inte 

kunnat göra annorlunda eftersom demokratiska värden ska främjas i skolan. Samtidigt tycks 

hon ändå ha lyckats integrera existentiella frågeställningar i världsreligionerna. 

 Generellt sett sker undervisningen främst genom diskussioner, men också genom 

föreläsningar och inlämningsuppgifter. Livsfrågor kopplade till nutida samhällsproblem och 

etiska frågeställningar problematiseras, vilket uppenbarligen engagerar och motiverar 

eleverna.  

 En lärare (A) uppger att olika livsfrågor vävs in beroende på vilken religion det handlar 

om. Vad hon egentligen menar framgår inte av enkätsvaret, men då hon uppgett att läroplanen 

är en av de faktorer som styr hur hon väljer att ta upp livsfrågor i undervisningen, skulle 

svaret kunna tolkas som att hon använder värdegrunden som hjälpmedel för sitt urval. 

Härenstam (2000, s.121) diskuterar skolans värdegrund som ett potentiellt urvalsinstrument. 

Eftersom ett urval måste göras och värderingar alltid spelar roll kan det vara intressant att 

fundera över, menar han. Även om värdegrunden är allmänt formulerad är det bättre att göra 

ett medvetet val utifrån denna, än att vara omedveten om vilka värderingar som ligger bakom 

urvalet. Om inte annat borde det vara enkelt att sortera bort sådant som inte borde höra 

hemma i undervisningen – sådant som strider emot de grundläggande värden som anges i 

läroplanen: demokrati, människolivets okränkbarhet, individens frihet, jämställdhet, 

solidaritet med svaga och utsatta etc. (Härenstam, 2000, Lpf 94). 

 I enkätsvaren, liksom i läroplanen, betonas arbetet för acceptans och förståelse som primärt 

i skolans arbete. Lärarna ville bl.a. utveckla en acceptans hos eleverna inför det faktum att 
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människor tänker olika. De ville ”utveckla eleverna”, ge dem ”redskap inför livet” samt 

”skapa förståelse för andra”. Enligt värdegrunden ska skolan bl.a. ”främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse” samt bemöta främlingsfientlighet och intolerans med 

kunskap och diskussioner (Lpf 94). 

 Av resultatet kan utläsas att lärarna försöker att uppnå detta, bl.a. genom att samtala om de 

grundläggande värden läroplanen anger: demokrati, människolivets okränkbarhet, individens 

frihet, jämställdhet, solidaritet med svaga och utsatta etc. 

 Ibland de påverkansfaktorer lärarnas ansåg främst påverkade deras undervisning kring 

livsfrågor återfanns eleverna, samhället och läroplanen. 

 Skolverket betonar genomgående att hänsyn måste tas till eleverna. Lärarna ska anpassa 

innehållet till enskilda elevers förutsättningar, samt utgå från eleverna. Sjödin (1995, s. 150) 

framhåller att ingen tvekan råder om att ”elevens behov, intressen och problem bildar det 

filter som avgör vad i ämnet som ska behandlas och hur det ska ske”. Det åligger alltså läraren 

att föra in aktuell och anpassad kunskap (Sjödin, 1995, s. 150). Elevernas egna livsfrågor 

skulle i så fall mycket väl kunna bilda en utgångspunkt för vad som tas upp i 

religionsundervisningen, liksom läroplanen och kursplanerna.   

 Sjödins (1995) studie visar att de flesta lärare anser läroplanen ha stor betydelse – just 

p.g.a. sin normativa karaktär, då den bl.a. uppfattas säga något om vad undervisningen ska 

innebära. Läroplanen markerar två aspekter av religionskunskapsämnet, ett innehållsligt och 

ett existentiellt, där det innehållsliga än så länge överlägset dominerat det existentiella 

perspektivet. Det innehållsliga intar därför en starkare position inom ämnet – i såväl 

undervisning som läromedel. Även i min undersökning tyder svaren på att det innehållsliga 

perspektivet styr över det existentiella då världsreligionerna tycks avgöra vilka livsfrågor som 

tas upp. En lärare uppger att klassen arbetar med olika livsfrågor beroende på vilken 

världsreligion det handlar om, och en annan säger att livsfrågor vävs in utifrån olika 

världsreligioner. Dessa svar överensstämmer även med mina egna erfarenheter från olika 

handledare på VFU:n (d.v.s. den praktik vi gjort inom lärarprogrammet), där det alltid varit 

kunskapen om världsreligionerna som varit det primära i undervisningen. 

 Sjödin (1995, s. 146) anser dock att det faktum att läroplanen anger att båda perspektiven 

är oskiljaktiga kan tolkas som att den existentiella aspekten bör ges större utrymme än 

tidigare, då läroplanen säger att en kombination av dessa båda perspektiv medför att studierna 

blir konkreta, verklighetsnära och personlighetsutvecklande (Sjödin, 1995). 

 Att den innehållsliga aspekten av ämnet får större utrymme än den existentiella i 

läroplanen förklarar Sjödin (1995) med att det saknas vetenskapliga belägg och analyser kring 
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den senare. Det råder också skilda uppfattningar kring vilket av dessa perspektiv som ska 

framhållas i undervisningen, även om läroplanen betonar bägge aspekterna (Sjödin, 1995, s. 

147).  

 Endast två av de tillfrågade lärarna menade att deras egen personlighet har betydelse för 

hur de väljer att ta upp livsfrågor i undervisningen, vilket jag finner anmärkningsvärt. Dahlin 

(1998) menar att frågan hur vi ska undervisa i livsfrågor är felaktigt ställd, då vi endast kan 

göra detta utifrån vad vi själva står för: 

 

Vi undervisar och fostrar på detta område vare sig vi vill eller inte, på gott och ont, utifrån vad vi själva är. 

Vi gör det oundvikligen därför att vi svarar på livsfrågorna genom vårt sätt att leva, genom vår livsform. 

Därför gäller det för oss att först och främst förstå vår livsform. När vi gjort det vet vi vad vi står för. Då vet 

vi också hur vi faktiskt undervisar och fostrar våra barn. En undervisning som inte vilar på denna 

självförståelse riskerar att bli ett utanverk, något yrligt och skenbart (Dahlin, 1998, s. 11). 

 

Även Härenstam (2000) betonar lärarens roll när det gäller att välja kunskap, eftersom varje 

stoffurval styrs av bakomliggande värderingar. Också vikten av att vara medveten om att man 

faktiskt gör ett urval, samt att man har motiv för detta framhålls: ”Av ett stort antal möjliga 

fakta och tolkningar etc. ska de väljas ut som är väsentliga ur undervisningssynpunkt. Ett val 

görs inte utan värderingar av vad som bör betraktas som väsentligt.” (Härenstam, 2000, s. 20). 

Slutligen uppgav en av de tillfrågade att läroboken delvis styr då hon upplever att den har ”en 

del bra vinklingar man kan spinna vidare på”.  

 I enlighet med Grimmitt (1987) framställs det främsta syftet med religionsämnet vara 

mänsklig växt, d.v.s. att utvecklas som människa. Sjödins (1995) studie visar på att ”den allt 

överskuggande målsättningen för lärarnas undervisning i religionskunskap var också att 

utveckla elevernas personlighet (s. 149). Enkätsvaren tyder på detsamma: lärarna vill 

huvudsakligen att eleverna ska utveckla livsförståelse – genom att de får kännedom om andra 

religioners tolkningar av olika livsfrågor. Lärarna ser det som sin uppgift att arbeta för 

acceptans och förståelse samt ifrågasätta och motverka normer och fördomar, uppfattningar 

som delas med skolans värdegrund (Sjödin, 1995).  
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”Alla tänkbara  livsfrågor” 

Exemplen visar att eleverna generellt upplevs vara intresserade av existentiella frågor. 

Lärarna upplever att alla tänkbara livsfrågor förekommer bland eleverna; såsom 

frågeställningar som rör relationer och orättvisor i samhället, framtiden samt vad som händer 

efter döden. Även kopplingar till olika etiska frågeställningar är vanligt. 

 Svaret överensstämmer med Skolöverstyrelsens undersökningar Tonåringen och 

livsfrågorna (1969) samt den uppföljande studien Tonåringen och livet (1980). Dessa 

påvisade en ”problemgemenskap av existentiell natur”. Tonåringar visade intressera sig 

speciellt för spörsmål som rörde människans grundläggande sociala och personliga villkor; 

såsom ras, sexualitet, kärlek, lidande, människovärde, konfliktfrågor, ensamhet och 

gemenskap, livets uppkomst och mening, frihet, ansvar och skuld, liv och död. Även etiska 

frågeställningar om ex. abort och eutanasi uppgavs också vara intressanta. (Tonåringen och 

livsfrågorna, 1969.) 

 Sjödin (1994) kategoriserar elevernas livsfrågor till fem grupper: abstrakta-globala, 

abstrakta-lokala, konkreta-globala, konkreta-lokala – samt de frågor som handlar om centrala 

kristna teman. De konkreta-lokala livsfrågor omfattar den (konkreta) materiella tillvaron kring 

en individ och dess närmaste omgivning, medan de konkreta-globala skiljer sig genom att ha 

ett globalt perspektiv. Abstrakta-lokala livsfrågor avser något ”icke påtagligt” som berör 

personen i fråga eller dess närmaste omgivning, medan de abstrakta-globala livsfrågorna ses 

ur ett globalt perspektiv. De centrala kristna frågorna, huruvida Gud finns etc., utgjorde en 

egen grupp. 

 Av dessa fem kategorier ansåg eleverna den sista, vilken associeras med kristendom, som 

den klart minst viktiga. Inte heller de ”stora” livsfrågorna ansågs särskilt viktiga – utan de 

som intresserade mest var de konkreta med såväl lokal som global inriktning.. 

 Enligt enkätsvaren upplevs frågor som verkligen berör, liksom dilemman som förekommer 

bland elevernas jämnåriga, som intressantare – då eleverna kan identifiera sig med dessa 

frågor på ett annat sätt. Diskussioner kring samhällsfrågor med nutidsanknytning upplevs 

också som mer engagerande, enligt de tillfrågade lärarna. Samtliga dessa kategorier kan 

appliceras på resultaten från Sjödins (1995) studie, där konkreta livsfrågor – ur ett såväl lokalt 

som globalt perspektiv uppfattades som särskilt viktiga: d.v.s. frågor som rörde tillvaron kring 

en individ och dess närmaste omgivning. 

 Grimmitt (1987), Hartman (2000) Osbeck (2006) m.fl. menar att: ”en fråga blir existentiell 

då den upplevs som min”. Därför engagerar frågor som verkligen berör, liksom problem som 
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existerar bland elevernas jämnåriga samt samhällsfrågor med nutidsanknytning. Eleverna kan 

identifiera sig med dessa frågor på ett annat sätt. Det blir påtagligt eftersom de upplever att 

det rör deras liv, på en lokal eller global nivå.  

 Generellt upplevs inga frågor som ”svårare” än andra, enligt enkätsvaren. Eventuella 

dilemman kopplas snarare till lärarens egen professionalitet, såsom planering och 

förhållningssätt. Lärarna betonar vikten av att inrätta undervisningen efter eleverna, då vissa 

individer kan ha upplevelser och erfarenheter som kräver viss anpassning av upplägget. 

Lärarna poängterar att det inte ska kännas tungt att arbeta med livsfrågor utan vara 

utvecklande. De anser att det kan vara befriande att prata om svåra saker om problemet läggs 

fram på rätt sätt. Eventuella svårigheter tycks således inte utgöras av frågorna i sig – istället 

kan andra problem uppstå när eleverna för fram åsikter som de sedan vägrar att diskutera, 

vilket medför frustration och konflikter i klassrummet. 

 

”Alltid bra att ta det på en gång, när frågorna uppkommer” 

Resonemanget att livsfrågor är något som ”kommer upp” med jämna mellanrum i klassen 

känns igen från enkätsvaren: 

  Alltid bra att ta det på en gång, när frågorna uppkommer (lärare C). 

 

En fråga som inte formulerades i enkäten – och som därför inte är helt lätt att utläsa av svaren 

– är i vilken grad lärarna planerar in livsfrågor i undervisningen. Skolverket menar att 

livsfrågor, trots att de anses om viktiga, inte tycks planeras i samma utsträckning som andra 

områden av ämnet,: 

 

Alla kända undersökningar visar att såväl elever som lärare säger att livsfrågor är mycket viktiga att ta upp i 

skolan, men bara ett fåtal lärare tycks göra detta medvetet och metodiskt och räknar det som 

religionskunskap. Man hänvisar ofta till att livsfrågor är något som dyker upp både nu och då när något är 

aktuellt i klassen. _ _ _ 

Det är konstigt att detta kunskapsområde ofta saknar den planering och schemaläggning som andra 

kunskapsområden naturligt har. Frågar man lärare om de håller på med matematik brukar man hänvisa till väl 

genomtänkta arbetsplaner, planeringar och schemaläggning. Sällan säger lärare att man tar upp matte lite nu 

och då när det är aktuellt i klassen. 

(http://www.skolverket.se/sb/d/658/a/2295;jsessionid=8D30117BE4F4AF709F3F5E62F7A3D7D2) 

 

Även om tidigare citat i huvudsak gäller grundskolan delas samma problematik med 

religionsundervisningen på gymnasiet. En förklaring till att livsfrågor och etik ges lite 
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utrymme i förhållande till vad kursplanen anger kan vara, förklarar Skolverket bl.a. med att 

kursen är kort, att många elever saknar förkunskaper samt att man vill sträva efter en rättvis 

bedömning (2004). 

 

”Enorma möjligheter” eller problem? 

Undersökningen visar att de tillfrågade lärarna frågor ser såväl med en livsfrågeorienterad 

religionsundervisning. Svaren varierar från att det finns ”enorma möjligheter” till att 

undervisningen riskerar bli ”banal och platt”. Vikten av att engagera eleverna samt ge dem 

utrymme att reflektera framhålls, liksom kravet på ömsesidig respekt. Det är viktigt att man 

talar till varandra och om andra med hänsyn, även om man tycker olika. Allt annat skulle 

kunna resultera i en fallgrop. 

 Osbeck (2006) menar att tanken att livsfrågor skulle kunna besvaras med hjälp av tros- och 

livsåskådningar vunnit mark trots kritiken, men betonar vikten av att ta reda på vilka frågor 

eleverna i själva verket tycker att det skulle kännas motiverande att arbeta med. Det kan 

tyckas självklart men frågan är om lärarna verkligen gör detta, eller om svaren på vilka 

livsfrågor som intresserar eleverna är baserade på vilka frågeställningar som tagits upp i 

klassrummet. Min gissning, baserad på erfarenheter från VFU:n, är att det senare exemplet är 

vanligare än det förra.   

 Religionskunskap kan ses som ett livstolkande ämne eftersom det bidrar till elevernas 

utveckling, genom att existentiella frågor bidrar till individens livstolkningsprocess. Via 

diskussioner hoppas lärarna öppna upp för nya intryck och att eleverna förhoppningsvis ska få 

nya perspektiv på sina medmänniskor och livet i stort. Livsfrågor blir således livsförståelse 

genom en hermeneutisk process, där den kunskaps- och meningssökande människan utgör 

den drivande kraften. (Hartman, 2000, Osbeck, 2006). Som tidigare nämnts måste eleverna 

visa varandra hänsyn samt ges tillfälle till reflektion.  

 Sjödins studie (1995) om gymnasieelevers livsfrågor visar på att intresset kring de 

traditionella ”tunga” livsfrågorna minskat, medan intresset kring moraliska och filosofiska 

frågor ökat. Samtidigt som intresset för existentiella frågor minskat i stort anser eleverna att 

livsfrågor utgör det viktigaste inslaget i religionsämnet i jämförelse med andra aspekter av 

undervisningen (Sjödin, 1995). Att utnyttja detta måste ses som en möjlighet då dessa frågor 

uppenbarligen intresserar och engagerar eleverna, och lärarna tycker uppenbarligen att de gör 

detta. Frågan är bara varför det inte utnyttjas i ännu högre utsträckning. Bland 
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gymnasielärarna är knappast problemet att de saknar ämneskunskaper, som studier bland 

lärare som undervisar på grundskolan visat på (Hartman, 2000). 

Det finns således både potential och svårigheter med en livsfrågebaserad undervisning. Som 

jag ser det ligger det stora möjligheter i att dra nytta av elevernas intresse för existentiella 

frågor i religionsundervisningen. Inom såväl etiken som världsreligionerna kan livsfrågor 

fungera som intresseväckande, samt inte minst bidra till elevernas egna 

livstolkningsprocesser. Undervisningen skulle då hamna närmare lära av än lära om religion. 

Svårigheterna tycks ligga att planera utifrån eleverna, samt i viss grad få dem att motivera 

sina synpunkter i debatten. En bit på väg vore att faktiskt ta reda på vilka livsfrågor som 

engagerar eleverna. Det är också viktigt att få dem att visa hänsyn i diskussioner med 

varandra och om andra, vilket inte alltid är så självklart som det kan tyckas vara. 
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SAMMANFATTNING  

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur lärares motiverar och genomför undervisning 

kring livsfrågor på gymnasiet, utifrån en kvalitativ undersökning. 

 Mina frågeställningar var följande: Hur och i vilken utsträckning arbetar lärare med 

livsfrågor i religionsundervisningen samt vilka faktorer påverkar hur undervisningen ser ut? 

Vad vill lärarna att eleverna ska tillägna sig om livsfrågor och varför? Vilka livsfrågor 

upplever de förekommer bland eleverna och finns det frågor som engagerar/motiverar 

eleverna bättre än andra? Finns det frågor som är svårare att arbeta med än andra? Slutligen 

ville jag veta vilka möjligheter respektive fallgropar lärarna upplever att det finns med en 

livsfrågebaserad religionsundervisning. 

 Jag vände mig till ett antal gymnasieskolor i flera olika kommuner för att få svar på den 

öppna enkät jag bedömt passa studiens syfte och frågeställningar bäst, inte minst tidsmässigt. 

Målet var att få ihop en undersökningsgrupp på ca tio religionslärare, verksamma på 

gymnasiet. Enkäten och efterföljande påminnelser skickades via e-post, efter att jag först 

kontaktat respektive skola. 

 Resultatet kopplades till tidigare forskning – främst Dahlin, Hartman och Sjödin – samt i 

någon mån till läroplanen. Avsnitten i resultatredovisningen samt diskussionsavsnittet 

disponerades efter samma struktur: först klargörs hur lärare ser på livsfrågor i 

religionsundervisningen – påverkansfaktorer, därefter elevernas livsfrågor samt slutligen 

fallgropar och möjligheter med en livsfrågebaserad religionsundervisning. 

 Lärarna i studien tar upp livsfrågor på skiftande sätt och i olika hög utsträckning. De 

påverkansfaktorer de ansåg påverkade deras undervisning kring livsfrågor främst var 

eleverna, samhället och läroplanen. 

 Ur ett demokratiskt perspektiv bör eleverna naturligtvis ha möjlighet att påverka hur 

undervisningen utformas. Lärare D:s elever tackade ex. nej till ett tematiskt upplägg, till 

förmån för ett mer traditionellt utifrån de olika världsreligionerna.  

 Sjödin (1995) anser att respektive lärare bör göra en avvägning mot den aktuella klassen, 

vilket lärarna i min studie uppger att de gör. Lärare B framhåller t.ex. att hon hela tiden 

återkopplar undervisningen till eleverna, deras liv och deras funderingar. 

 Samhället kan sägas påverka genom vilka frågor som tas upp och diskuteras i klassen. 

Enkätsvaren visar att eleverna intresserar sig i frågor med nutidsanknytning, såsom 

homosexuellas roll i samhället m.m. 
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Enligt Sjödin (1995) anser de flesta lärare läroplanen vara betydelsefull genom sin normativa 

karaktär. Den uppfattas bl.a. säga något om vad undervisningen ska innehålla. Än så länge har 

läroplanens innehållsliga perspektiv dominerat det existentiella perspektivet överlägset, varför 

det innehållsliga intar en starkare position inom ämnet. Även i min studie tycks innehållsliga 

aspekter styra över existentiella, då världsreligionerna ofta är avgörande för vilka livsfrågor 

som tas upp. 

 Bara två lärare menade att den egna personen hade betydelse för hur de valde att undervisa 

om livsfrågor, vilket jag fann märkligt eftersom lärarens värderingar ligger till grund för vad 

som anses viktigt att ta upp i undervisningen. En lärare medgav att hon utgår en del från 

läroboken som hon upplevde vara bra. 

 Lärarna upplevde att lärarna intresserade sig för alla tänkbara livsfrågor, speciellt sådana 

som anknöt direkt till deras eget liv eller till den närmaste omgivningen – vilket 

överensstämmer med Sjödins (1995) studie. Bland de frågor som uppgavs intressera och 

engagera eleverna mest återfanns frågor med nutida samhällsanknytning, samt problem som 

gällde andra i deras egen ålder. Inga frågor upplevdes som speciellt svåra, enligt de tillfrågade 

lärarna. Det handlade snarare om att planera och anpassa undervisningen till den aktuella 

elevgruppen. 

 På frågan vilka möjligheter respektive fallgropar som lärarna upplevde fanns med en 

livsfrågebaserad undervisning varierade svaren. Å ena sidan tycks livsfrågor ses som något 

som ”kommer upp” med jämna mellanrum i klassen, m.a.o. ingenting som medvetet planeras 

in i undervisningen som andra områden av ämnet. Å andra sidan uppger en lärare att det 

enbart finns möjligheter.  

 En lärare menar att en livsfrågeorienterad undervisning riskerar att bli banal och platt. För 

att undvika det framhålls vikten av att engagera eleverna samt ge dem utrymme att reflektera 

– liksom kravet på ömsesidig respekt, även om man tycker olika. Främst har livsfrågor en 

potential att fungera som bidrag till elevernas livstolkningsprocess. Diskussioner kan öppna 

upp för nya intryck, vilket i sin tur medför nya perspektiv på den egna existensen i stort. 

 Existentiella frågor utgör således en del i en process där eleverna utvecklar en egen 

livstolkning och där andra dimensioner av religionsämnet kan vävas in: historiska, 

samhälleliga, filosofiska etc.  
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Bilaga/enkät: 

 

1) Hur arbetar du med livsfrågor i religionsundervisningen samt i vilken utsträckning? 

Motivera! 

2) Vilka av följande faktorer påverkar din undervisning kring livsfrågor? a) eleverna b) 

samhället c) din personlighet d) läroplanen e) läroboken f) kolleger g) annat, 

nämligen: 

3) Vad vill du att eleverna ska tillägna sig om livsfrågor i stort? Motivera! 

4) Vilka livsfrågor förekommer bland eleverna?  

5) Finns det frågor som engagerar/motiverar eleverna bättre än andra? Vilka i så fall? 

6) Finns det frågor som är svårare att arbeta med än andra? Varför i så fall?  

7) Vilka möjligheter respektive fallgropar upplever du att det finns med en 

livsfrågebaserad religionsundervisning? Varför? Motivera! 
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