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Abstract 
 
 
We humans often think about who we are. Often these thoughts are about what we want to 
become. We face many questions about identity and life issues. Life issues as a concept can be 
difficult to interpret and we often mix this concept with other concepts such as existential issues, 
philosophy of life, life interpretations, etc. In another context, life issues are associated with 
ethics and morality. For example, life issues may refer to questions about what is important in 
life, what is the purpose of life, what is good and evil, what is right and wrong etc. Life issues 
in a school book can also be associated with virtues, moral and ethics.  
 
Based on previous research, I have wanted to examine and clarify how the questions of life are 
presented in three school books. In the first place, I have focused on life issues addressed in the 
three school books for Religion 1 for high school. The books I have chosen to analyze are 
Religion 1 by Birgitta Thulin and Sten Elm, Religion 1 & 2 also written by Birgitta Thulin and 
Sten Elm and Religion och andra livsåskådnigar by Börje Ring. In the background of my 
examination are text analysis method and hermeneutic. 
 
According to what has emerged in my study, life issues can be associated with philosophical 
questions, existential questions, life questions, etc. Life issues, in my study material, among 
other things, are about life and death, ethics and morality, sex and relationships, virtues etc. 
Briefly, I can say that the school books in my research, are adapted to the curriculum, and they 
contain a lot of discussion questions. The discussion questions are intended for students' 
discussions and assignments in different forms. 
 
 
 
 
Keywords:  Life issues, school books, ethics, text analysis, hermeneutic   
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Sammanfattning 

 

Vi människor funderar ofta kring vår egen uppfattning dvs. vem vi är. Vi funderar också över 
vad vi vill bli. Vi ställs inför många andra frågor som handlar om identitet och livsfrågor. 
Livsfrågor som begrepp kan vara svåra att tolka och många gånger blandas begreppet ihop med 
andra begrepp som t.ex. existentiella frågor, livsåskådningsfrågor, livstolkningar osv. I ett annat 
sammanhang förknippas livsfrågor med etiska frågor och moral. Ett exempel på livsfrågor kan 
vara frågor om vad som är viktigt i livet, livets mening, vad som är ont och gott, vad som är rätt 
och orätt osv. Livsfrågor i t.ex. en lärobok kan också förknippas med dygder, moral och etik.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning har jag velat undersöka och klargöra hur livsfrågor 
presenteras i tre läroböcker. I första hand har jag fokuserat på livsfrågor som tas upp i 
läroböcker för ämnet religionskunskap 1 för gymnasiet. De böcker jag valt att analysera är 
Religion 1 av Birgitta Thulin och Sten Elm, Religion 1 & 2 också skriven av Birgitta Thulin 
och Sten Elm samt Religion och andra livsåskådningar av Börje Ring. I bakgrunden för min 
undersökning ligger textanalys som metod och hermeneutik. 

Enligt vad som har förekommit i min studie kan livsfrågorna förknippas med 
livsåskådningsfrågor, existentiella frågor, livstolkningsfrågor osv. Livsfrågorna som beskrivs i 
läromedlen handlar bland annat om liv och död, etik och moral, sex och samlevnad, dygder osv. 
Kortfattat kan man säga att läromedlen i min undersökning  är anpassade till läroplanerna och 
de innehåller en rad diskussionsfrågor. De diskussionsfrågorna är avsedda för elevernas 
diskussioner och inlämningsuppgifter i olika former. 

 

Nyckelord: livsfrågor, läroböcker, etik, textanalys, hermeneutik 
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1. INLEDNINGSKAPITEL 

1.1 Inledning 

Vem är jag? Vad vill jag bli? Det är två av många frågor som handlar om hur man reflekterar 
kring sin egen identitet och livsfrågor. Med livsfrågor menas bland annat frågor om vad som är 
viktigt i livet, livets mening, vad som är ont och gott, vad som är rätt och orätt osv.1 Livsfrågor 
förknippas också med dygder, moral och etik.2 Livsfrågor anses vara viktiga för alla människor. 
De flesta människor försöker skapa sin egen identitet i förhållande till vänner, familj och övriga 
människor i samhället. Med tanke på att livsfrågor är viktiga för oss alla arbetar man med 
livsfrågor även i skolan och bland annat i undervisningen i religionskunskap.3  

Som lärare på gymnasiet berättade jag för mina elever vid ett lektionstillfälle att jag läser 
religionsvetenskap för att även kunna undervisa religionskunskap i skolan. Elevernas första 
reaktion var: ”Läser du religion? Du tror väl inte på Gud?” Jag försökte förklara för dem att 
religion inte bara handlar om tro på Gud och att religion som ämne även omfattar andra 
livsåskådningar och livsfrågor. De förstod inte vad jag menade och därför letade jag efter några 
exempel från deras läroböcker. Det visade sig att det var svårt att hitta konkreta exempel i en 
lärobok, utan jag var tvungen att leta mig fram till den del i boken som behandlar just livsfrågor. 
Sedan dess har jag tänkt på hur religion och andra livsfrågor presenteras i läroböcker. Det väckte 
också mitt intresse för denna undersökning. Jag valde att analysera tre läroböcker som för 
närvarande används i undervisning för religionskunskap 1 för gymnasiet. De böckerna som jag 
har valt att analysera är Religion 1 av Birgitta Thulin och Sten Elm4, Religion 1 & 2 också 
skriven av Birgitta Thulin och Sten Elm5 samt Religion och andra livsåskådningar av Börje 
Ring6. 

Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning om religionskunskap i gymnasieskolor i 
Sverige.7 Enligt rapporten har inspektörerna sett några exempel på undervisningssituationer 
som har brustit i saklighet och allsidighet. I det sammanhanget nämns bland annat att läraren 
inte uppmärksammar ett läromedels tendentiösa framställning. Flera lärare i den här 
undersökningen har medvetet valt att undvika att ta upp vissa livsfrågor, exempelvis frågor om 
abort och begravningar, i religionsundervisningen, eftersom de inte visste vilka erfarenheter 
eleverna hade av detta. En del lärare från undersökningen påstod även att de inte kände sig 
trygga med att kunna hantera elevernas eventuella känsloyttringar. Därför har de valt att också 
ta bort diskussion om dessa frågor. En av de många frågor som ställdes till de intervjuade är 

																																																													
1 Skolverket (a). Religionskunskap, Alla kommentarer, Tillgänglig: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-
och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap (Hämtad 2015-11-22) 
2 Möller, G., Moralens nycklar. En bok om dygder, 2003, s. 21-22.  
3 Skolinspektionen, Mer än vad du kan tro. Religionskunskap i gymnasieskolan, 2012, Tillgänglig: 
http/www.skolinspektionen.se/Documents/ Kvaltitetsgranskning/rela/kvalgr-rela- slutrapport.pdf, (Hämtad: 
2015-10-09). 
4 Thulin, B. och Elm, S. Religion 1, 2010.  
5 Thulin, B. och Elm, S. Religion 1&2, 2012.  
6 Ring, B., Religion och andra livsåskådningar, 2015. 
7 Skolinspektionen, 2012. 
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bland annat om undervisningen omfattar de tre kunskapsområdena religioner, andra 
livsåskådningar och etik samt på vilket sätt arbetar man med dessa.8 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Religionsdidaktikern Björn Falkevall, som jag återkommer till senare, har forskat om livsfrågor 
utifrån ett didaktiskt perspektiv.9 Han lyfter fram olika betydelser av livsfrågor men även frågan 
om vilken roll livsfrågor har i undervisningen i ämnet religionskunskap. De frågor som 
Falkevall tar upp i sin avhandling är: vad kan vara livsfrågor, varför är det viktigt med livsfrågor 
i skolämnet samt hur kommer livsfrågorna in i undervisningen i skolämnet? I denna studie 
kommer jag att använda mig av Falkevalls forskning då den tar upp de tre didaktiska frågorna: 
vad?, varför? och hur? Jag vill undersöka hur livsfrågor behandlas i de tre läroböckerna: 
Religion 1 av Birgitta Thulin och Sten Elm 10, Religion och andra livsåskådningar av Börje 
Ring11 och Religion 1 & 2 av Birgitta Thulin och Sten Elm.12   

Enligt Skolverket ska ämnet religionskunskap behandla flera olika moment. I dessa moment 
ingår etiska och andra moraliska föreställningar om vad som är ett gott liv och vad som är ett 
gott samhälle. Eleverna ska analysera och argumentera etiska frågor med utgångspunkt i olika 
religioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.13 Då livsåskådningar samt 
livsfrågor är en del av religionskunskapsämnet är syftet med min uppsats att undersöka hur 
begreppet livsfrågor presenteras i tre läroböcker för religionskunskap för gymnasiet. Enligt 
Skolinspektionen undviker lärarna att arbeta med vissa livsfrågor i undervisningen.14 Falkevall,  
å andra sidan, betonar vikten av att arbeta med livsfrågor i skolan.15 Därför kan man säga att 
det finns glapp i religionsundervisningen som gör att eleverna riskerar att inte uppnå ett eller 
flera av målen i kursen. Min undersökning går ut på att se hur tre olika läromedel hanterat dessa 
frågor och det ska jag göra genom att undersöka vilka livsfrågor som tas upp i läroböckerna 
samt på vilket sätt man kan arbeta med läroböckerna i religionsundervisningen.  

De forskningsfrågor som ställs här är: 

• Vilket utrymme ges livsfrågor i läroböckerna Religion 1, Religion och andra 
livsåskådningar och Religion 1 & 2?  

• Hur kan man arbeta med livsfrågorna utifrån de uppgifterna som finns beskrivna i 
läroböckerna? 

																																																													
8 Skolinspektionen, 2012. 
9 Falkevall, B., Livsfrågor och religionskunskap. En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik, 
2008. Tillgänglig: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:280178/FULLTEXT02.pdf. (Hämtad: 2015-10-04). 
10 Thulin, B. och Elm, S., 2010. 
11 Ring, B., 2015. 
12 Thulin, B. och Elm, S., 2010. 
13 Skolverket, (b). Religionskunskap 1. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=REL&lang=sv&courseCode=RELREL01#
anchor_RELREL01 (Hämtad 2015-12-09). 
14 Skolinspektionen, 2012. 
15 Falkevall, B., 2008. s. 74. 
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1.3 Avgränsningar och urval 

Mitt intresse för att arbeta med livsfrågor utgör grunden till valet av temat till detta arbete. Jag 
har alltid fascinerats över de olika tolkningarna av begreppet livsfrågor och varianter av samma 
tema som kan förekomma i olika läroböcker. Min analys bygger på en detaljerad undersökning 
av tre läroböcker som används för undervisning i religionskunskap 1. Dessa böcker är redan 
nämnda: Religion 1 av Birgitta Thulin och Sten Elm 16, Religion och andra livsåskådningar av 
Börje Ring17 och Religion 1 & 2 också skriven av Birgitta Thulin och Sten Elm.18 Det jag 
fokuserar på är den del i böckerna som behandlar livsfrågor. Då livsfrågor förekommer i flera 
kapitel kommer jag att avgränsa mig till livsfrågor som behandlas i kapitlet ”Etik” och till den 
delen i läroböckerna som är avsedda till kursen religionskunskap 1 för gymnasiet. Detta på 
grund av att livsfrågorna kopplas till etiken i läroplanerna men även för att livsfrågor förknippas 
med dygder, moral och etik.19 

Valet av böcker skedde systematiskt eftersom jag valde de böcker som har tydliga kapitel i 
boken som behandlar just livsfrågor. Livsfrågor behandlas i dessa böcker bland annat under 
kapitlet ”Etik”. Innan jag började skriva denna uppsats letade jag fram några böcker som 
används i undervisning i religionskunskap. Böckerna Religion 1 och Religion 1 & 2 är båda 
skrivna av Birgitta Thulin och Sten Elm. Skillnaden mellan dessa är att boken Religion 1 är 
skriven innan skolreformen 2011 (i fortsättningen kommer jag att skriva GY11), medan boken 
Religion 1 & 2 är skriven efter GY11. Min tanke med valet var att se om det förekommer några 
förändringar i innehållet som har en koppling till livsfrågor. Boken Religion och andra 
livsåskådningar av Börje Ring20 har jag valt eftersom den innehåller en omfattande kapitel som 
är kopplat till just livsfrågor.  

 

1.4 Tidigare forskning  

Detta kapitel behandlar tidigare forskning om livsfrågor. Livsfrågor har intresserat många 
forskare, både internationellt och nationellt. Exempelvis har Gunnar J. Gunnarsson skrivit om 
ungdomarnas livsförståelse och existentiella frågor i avhandlingen ”I don´t believe the meaning 
of life is all that profound”. Sofia Mogård har skrivit avhandling Att leva tillsamman. En studie 
i kristen och feministisk sexualetik som handlar bland annat om sexuella frågor.21 Karin 
Kittelmann Flesner har skrivit om religionsundervisningen med fokus på t.ex. livet och döden.22 
William Kardemark har skrivit om begreppet livsåskådning och förståelse.23  Kortfattat kan 

																																																													
16 Thulin, B. och Elm, S., 2010. 
17 Ring, B., 2015. 
18 Thulin, B. och Elm, S., 2012. 
19 Möller, G., Moralens nycklar. En bok om dygder, 2003, s. 21-22.  
20 Ring, B., 2015. 
21 Mogård, S., Att leva tillsammans. En studie i kristen och feministisk sexualetik.  Tillgänglig: http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:327067/FULLTEXT01.pdf, (Hämtad: 2015-12-30). 
22 Kittelmann Flensner, K.,  Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden . Tillgänglig: 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/41110/1/gupea_2077_41110_1.pdf, (Hämtad: 2015-12-30). 
23 Kardemark, W., När livet tar rätt form. Om människosyn i svenska hälsotidskrifter 1910-13 och 2009, 2013, 
Tillgänglig: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30685/1/gupea_2077_30685_1.pdf, (Hämtad: 2015-12-30). 
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man säga att forskningen om livsfrågor är omfattande. I denna delen vill jag särskilt belysa 
religionsdidaktikerna Björn Falkevalls24 och Christina Osbecks25 avhandlingar som i stora drag 
berör livsfrågor utifrån ett didaktiskt perspektiv och ger förslag på hur begreppet livsförståelse 
kan tolkas.  

 

1.4.1 Livsfrågor utifrån ett didaktiskt perspektiv 

Björn Falkevall har som nämnts forskat om livsfrågor utifrån ett didaktiskt perspektiv.26 Med 
sin avhandling Livsfrågor och religionskunskap. En belysning av ett centralt begrepp i svensk 
religionsdidaktik ville han lyfta fram olika betydelser av livsfrågor. I hans undersökning utgörs 
materialet av intervjuer med lärarutbildare och kursplaner för grund- och gymnasieskola med 
målet att förstå vilken roll livsfrågor har i undervisningen i ämnet religionskunskap. De frågor 
som Falkevall tar upp är: vad kan vara livsfrågor, varför är det viktigt med livsfrågor i 
skolämnet samt hur kommer livsfrågorna in i undervisningen? Han förklarar begreppet 
livsfrågor genom att analysera och tolka kursplanernas beskrivningar av begreppet. De 
kursplaner som han använder sig av är kursplanerna för grundskolan (Lgr62 till Lpo94/00) och 
kursplanerna för gymnasiet (Lgy65 till Lpf94/00). Med hjälp av kursplanerna kartlägger 
Falkevall olika frågor som betraktas som livsfrågor. Han skriver att livsfrågor i t.ex. Lgr69 
definieras som frågor som handlar om liv och död, ansvar och skuld, lidande och 
medmänsklighet, rädsla och trygghet, ensamhet och gemenskap. Falkevall menar att 
förklaringar av begreppen som förekommer i Lgr69 är tolkningsbara och han jämför dessa 
begrepp med de begrepp som förekommer i Lgr80. Han skriver att livsfrågorna är mer 
specificerade i Lgr80 men att exempel på de livsfrågor som tas upp i både Lgr69 och Lgr80 är 
abstrakta och tolkningsbara.27 Man kan lägga märke till att även de läromedel jag valt till min 
undersökning är tolkningsbara och de tar upp frågor om liv och död, ansvar och skuld osv.28  

Vidare nämner Falkevall bland annat att man kan arbeta med sexual- och samlevnadsfrågor när 
man arbetar med könsroller i undervisningen.29 Han menar också att livsfrågor som behandlas 
i kursplanerna för religionskunskap t.ex. handlar om sexualfrågor, samlevnadsfrågor och 
könsrollsfrågor men att samma frågor förekommer i andra skolämnen men då inte kallas för 
livsfrågor. Livsfrågor som nämns i kursplanerna för religionskunskap är kopplade till 
livserfarenheter, påpekar Falkevall. De är också kopplade till frågor om våra normer, 
värderingar, relationer, ansvar, sexualitet, samspel i naturen, fritidens och teknikens 
användning, samvete, skuld, förlåtelse, brott och straff, frälsning och nåd, tro och bön, 
livskvalitet, verklighetsflykt osv. Han menar alltså att de här nämnda frågorna är specificerade 

																																																													
24 Falkevall, B., 2008. 
25 Osbeck, C., Kränkningens livsförståelse. En religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan, 2006. 
Tillgänglig: http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:5934/FULLTEXT01, (Hämtad: 2015-10-05). 
26 Falkevall, B., 2008, s. 10ff.  
27 Ibid. s. 68. 
28 Jfr Thulin, B. och Elm, S. Religion 1, 2010., Thulin, B. och Elm, S. Religion 1&2, 2012 och Ring, B., Religion 
och andra livsåskådningar, 2015. 
29 Falkevall, B., 2008, s. 68.  
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i Lgr80. Därför betraktar Falkevall den som detaljerad och välbeskriven. Han menar också att 
livsfrågor inte är lika detaljerade och välbeskrivna i t.ex. Lpo94. Detta kan tolkas som att det är 
svårare att hitta exempel på livsfrågor i de nyare kursplanerna. Falkevall påpekar dock att i de 
nyare kursplanerna kan man hitta livsfrågor i ämnesbeskrivningen. Exempelvis kan man i 
Lgr94/94:39 läsa om livsfrågor som handlar om samlevnadsfrågor, jämställdhet mellan kvinnor 
och män, frågor om sexualitet, trohet, föräldraskap osv. Enligt Lgr94 ska eleverna även kunna 
diskutera och reflektera kring dessa frågor, påpekar han.30 Man kan dra en parallell mellan 
Falkevalls forskning och läromedlen från min undersökning. Även läromedlen tar upp t.ex. 
frågor om sex och samlevnad, liv och död osv. och det finns diskussionsfrågor om livsfrågor 
kopplade till varje kapitel i dessa.31 

Falkevall påstår vidare att begreppet livsfrågor lätt kan kopplas till de etiska frågorna eftersom 
gränsen mellan dessa är oklar.32 I detta sammanhang menar han att kursplanerna är möjliga att 
tolka på olika sätt. En av tolkningarna kan vara att eleverna behöver öva sig på olika livsfrågor 
samt att öva för att kunna avgöra vilka handlingar som är de rätta. Genom att arbeta med 
livsfrågor i skolan kan eleverna bygga upp en egen uppfattning om sin egen livsåskådning. 
Även här påpekar Falkevall att gränsen mellan etiska frågor och livsfrågor är oklar och därför 
kan man tolka dessa begrepp på olika sätt.33 Denna diffusa gräns mellan olika begrepp av 
livsfrågor kan man se även i de tre läromedlen dvs. Religion 1, Religion 1&2 och Religion och 
andra livsåskådningar.34 Man kan exempelvis läsa i dessa att en del livsfrågor beskrivs i 
kapitlet ”Etik” men flera livsfrågor förekommer även i andra kapitel i böckerna.35 Falkevall 
framhäver i avhandlingen att livsfrågor som begrepp kan förstås som livsåskådning.36  Svaret 
på frågan varför det är möjligt att blanda ihop dessa begrepp hittar Falkevall i sin undersökning 
av kursplanerna där det står att de väsentliga livsfrågorna är frågor kring livsåskådningar och 
etik. Därför menar han att det blir mer komplicerat att se skillnaden mellan begreppen livsfrågor 
och livsåskådningar. Detta kan tolkas som att begreppen livsfrågor och livsåskådningar är 
sammanvävda i kursplanerna och därför kan man lätt blanda ihop dem. Han menar också att 
även införandet av begreppet existentiella frågor gör begreppet livsfrågor svårt att urskilja och 
definiera. Man kan konstatera att livsfrågor som begrepp är svårt att urskilja från begreppen 
livsåskådningar och existentiella frågor. Dessutom är livsfrågor som begrepp tolkningsbara.37 

Som jag skrev tidigare bygger Falkevalls avhandling på de tre didaktiska frågorna. Det betyder 
att han även undersökt varför det är viktigt att arbeta med livsfrågor i skolan. Han skriver att 
livsfrågor upplevs av barn och ungdomar som väldigt viktiga. Även här menar han att livsfrågor 
är svåra att tyda och därför bör man arbeta med dessa i skolan. Målet med arbete med livsfrågor 

																																																													
30 Falkevall, B., 2008, s. 70. 
31 Jfr Thulin, B. och Elm, S. Religion 1, 2010., Thulin, B. och Elm, S. Religion 1&2, 2012. och Ring, B., 
Religion och andra livsåskådningar, 2015. 
32 Falkevall, B., 2008. s. 72. 
33 Ibid. s. 74. 
34 Thulin, B. och Elm, S. Religion 1, 2010., Thulin, B. och Elm, S. Religion 1&2, 2012 och Ring, B., Religion 
och andra livsåskådningar, 2015. 
35 Jfr Thulin, B. och Elm, S. Religion 1, 2010., Thulin, B. och Elm, S. Religion 1&2, 2012 och Ring, B., Religion 
och andra livsåskådningar, 2015. 
36 Falkevall, B., 2008. s. 76. 
37 Ibid. s.77. 
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i skolan fokuserar då på att förtydliga livsfrågor för eleverna. Han menar att genom att få 
eleverna att engagera sig i livsfrågor kan eleverna relatera dessa frågor till sina egna 
erfarenheter. Han påpekar att i exempelvis Lpo94 står det skrivet att eleverna ska kunna 
reflektera kring livsfrågor som är viktiga för dem. Det står också att eleverna ska arbeta med 
livsfrågor eftersom de frågorna är gemensamma för alla ungdomar. Man kan tolka detta som 
att livsfrågor ska ingå i ämnet för att engagera eleverna i ämnet. I detta fall är målet med arbetet 
med livsfrågor i skolan att även fånga elevernas intresse för skolämnet eftersom de i vanliga 
fall är intresserade av dessa frågor utanför skolan. För att fånga elevernas intresse för t.ex. 
religionskunskap kan man i så fall använda sig av aktuella händelser, böcker, filmer, radio- eller 
TV-program, ett studiebesök osv, skriver Falkevall. Här ger han konkreta exempel på hur lärare 
kan arbeta med livsfrågor för att fånga elevernas intresse för ämnet samt för att ge eleverna 
möjligheter att på detta sätt erfara de livsfrågorna som kan vara gemensamma för alla 
ungdomar. Han menar dock att alla livsfrågor inte behöver vara aktuella för eleverna men att 
de kan arbeta med en aktuell fråga. Falkevall menar då att även beskrivningen av begreppet 
”aktuell livsfråga” är mångtydig.38  

Falkevall skriver också att formuleringarna av begreppet livsfrågor i kursplanerna för 
gymnasiet påminner om formuleringarna i kursplanerna för grundskolan. Även för gymnasiet 
gäller att studiet av livsfrågor ska vara hämtad från elevernas egen värld. Han menar att i t.ex. 
Lgy70 ska undersökningar om ungdomskulturen ligga till grund för vilka livsfrågor som kan 
vara aktuella att arbeta med i skolan. Falkevall påpekar dock att det finns ett visst problem med 
arbete med livsfrågor i religionskunskapsundervisningen. Man kan tolka det som att införandet 
av livsfrågor i ämnet religionskunskap inte löser problemet om vilka livsfrågor som är aktuella 
att arbeta med.39 De tre läromedlen i min undersökning består bland annat av uppgifter som är 
ämnade för diskussion om livsfrågor. Då syftet med denna uppsats bland annat är att undersöka 
på vilket sätt man kan arbeta med läroböckerna i religionsundervisningen kommer jag att 
koppla mina resonemang även till de uppgifter som finns i de tre läroböckerna.   

 
1.4.2 Livsfrågor och livsförståelse 
 
Som jag tidigare har nämnt vill jag undersöka sättet på hur man kan arbeta med läroböckerna i 
religionsundervisningen. Jag har för avsikt att undersöka i vilken utsträckning böckerna 
Religion 1, Religion 1&2 och Religion och andra livsåskådningar erbjuder eleverna att arbeta 
med livsfrågor med sina klasskamrater. Detta blir kopplingen mellan min undersökning och 
Christina Osbecks avhandling som heter Kränkningens livsförståelse. En religionsdidaktisk 
studie av livsförståelselärande i skolan.40 Avhandlingen handlar om livsfrågor och hur de 
behandlas i skolan. Osbeck använder sig av begreppet livsförståelse i denna avhandling. 
Begreppet beskriver hon som en förståelse av hur livet fungerar. Hon menar att 
kamratgrupperna och miljön där eleverna vistas är viktiga för alla barn och ungdomar. Med det 
menar hon att kamratrelationer och skolmiljö är viktiga för elevernas livsförståelselärande. Hon 

																																																													
38 Falkevall, B., 2008. s. 81f. 
39 Falkevall, B., 2008. s. 81f. 
40 Osbeck, C., 2006. s. 9. 
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menar också att det är skolans uppdrag att arbeta med livsförståelsefrågor med eleverna i 
skolan. Detta kan tolkas som att ungdomarna kan lära sig av varandra och att de gör detta i en 
skolmiljö eftersom skolan har en viktig roll i arbete med livsfrågor.41  
 
Livsförståelse för Osbeck innebär en förståelse av hur livet fungerar men också en förståelse 
av vad som ger livet en mening. Hon betonar att livsförståelse är viktigt både för individen och 
kollektivet. Livsförståelse kan variera från person till person och från kollektiv till kollektiv. I 
samspel med andra personer kring sig kan t.ex. eleverna lära sig av varandra om bland annat 
värdegrund, jämställdhet, solidaritet osv. Detta kan tolkas som att värdegrund, jämställdhet och 
solidaritet omfattas av begreppet livsförståelse. Osbeck påpekar också att livsförståelse är ett 
kunskapsobjekt som förekommer i flera skolämnen bland annat i religionskunskap. Hon ser 
vikten av att arbeta med livsförståelsefrågor med eleverna i skolan eftersom de lär sig dessa 
frågor genom att samtala med sina klasskamrater om sina och andras erfarenheter.42 
 
Osbeck skriver att en av skolans uppgifter är att bedöma elevernas arbete. Med detta menar hon 
att det finns på förhand givna bestämmelser om vad som ska testas och hur det ska gå till. I en 
undervisningssituation bedöms alla i relation till samma mål, trots att eleverna har olika 
förutsättningar. Bedömningen av elevarbeten är kopplade till betygen och betygliknande 
omdömen. I ett klassrum är kunskapsnivåerna olika från elev till elev och därför uppnår 
eleverna olika betyg. Några elever kan vara mindre engagerade och intresserade av ämnet.43  

Vidare i texten skriver Osbeck att skolan kan betraktas som en diskursiv praktik. Hon menar 
att skolan som helhet har ett institutionellt uppdrag. I detta samband nämner hon även 
kamratgruppen. Enligt min tolkning kan kamratgruppen omfatta elever som brukar umgås i 
skolan och vanligtvis upprätta relationer ”ansikte mot ansikte”. Kamratgrupper är 
betydelsefulla för allt lärande och likaså när det gäller lärande om livsförståelse, påpekar 
Osbeck vidare i texten. Man kan tolka detta som att eleverna i skolan gemensamt skapar en 
slags kultur, som kallas för diskursiv praktik av Osbeck, som både är grund för lärande och är 
en del av lärandet.44  

Det finns två olika aspekter av lärandet, påpekar Osbeck. De två aspekterna som hon syftar på 
är samspelets process och kollektivt begripliggörande. Hon menar att i människors vardagliga 
samspel sker lärande och att människor ingår i ett ständigt diskursivt praktiserande. Hon menar 
också att gemenskap är ett forum för kontinuerlig tolkning av vardagen. Lärande sker genom 
olika tankeutbyten om tolkningsmöjligheter. Genom att använda sig av tankeutbyten kan 
eleverna t.ex. utveckla en gemensam förståelse av verkligheten i kamratgruppen. Kortfattat 
menar Osbeck att diskursiv praktik används som benämning på skolan som integrerad kontext, 
men även som beteckning på den verksamma kamratgruppen och som beskrivning av hur 
lärande går till. I en diskursiv praktik är skolan och kamratgrupperna viktiga.45 Med tanke på 
att Osbeck betonar kamratgruppens roll i lärandet blir avsikten med detta arbete att ta reda på 
																																																													
41 Osbeck, C., 2006, s. 9-10. 
42 Ibid. s. 10ff. 
43 Ibid. 
44 Osbeck, C., 2006,  s. 53. 
45 Ibid. 
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om uppgifterna knutna till livsfrågor är användbara för bland annat gruppredovisningar. Som 
jag skrev tidigare undersöker jag även uppgifternas utformning i denna uppsats.  

I avhandlingen inför Osbeck begreppet livsförståelse. Med livsförståelse menar hon förståelse 
av livet. Begreppet är nära besläktad begreppet livsåskådningar, men de är inte helt identiska. 
Oftast har begreppet kopplats till t.ex. livsåskådning, livsfrågor, livssyn, livsfilosofi, 
livstydning, etik osv. Hon menar också att livsförståelse kan komma till uttryck genom utsagor 
och handlingar. Med utsagor menar hon olika teorier och med handlingar menar hon diskursivt 
praktiserande. För att förklara hur man kan arbeta med livsförståelse i skolan använder hon sig 
av begreppet /re/konstruktion. Hon har valt att använda sig av begreppet /re/konstruktion för att 
beskriva hur livsförståelse skapas i relation till de olika sociokulturella sammanhang de unga 
ingår i. Hon skriver att i sociokulturella sammanhang samspelar eleverna genom att utväxla 
tankar och reflektioner. Det betyder att ungdomarna, i sina kamratgrupper, tolkar och diskuterar 
om hur livet fungerar, om olika värderingar och vad som ger livet en mening. För att eleverna 
ska kunna samspela med andra elever i sina kamratgrupper måste de använda sig av språklig 
kommunikation, påpekar Osbeck. Hon menar att språk används som en ”resurs” i tolkning och 
förhandling av livsförståelse. Med språk som resurs menar hon också att språket används både 
i den talade kommunikationen men även i texter.46 Jag tolkar detta som att eleverna inte alltid 
behöver diskutera om livsfrågor med sina klasskamrater muntligt, det kan ske även skriftligt. 

När Osbeck skriver att individen tillägnar sig praktiken menar hon att individen, i samspel med 
andra individer, drar slutsatser av sina erfarenheter. På detta sätt är lärandet ett kontinuerligt 
begripliggörande av livet och tillvaron. I skolan arbetar man med livsförståelse genom att tolka, 
förhandla och återskapa livsförståelse. Detta kan ske på olika sätt exempelvis genom att 
eleverna berättar för varandra om handlingar som utspelat sig kring dem och erfarenheter som 
eleverna har upplevt. I samspelet med andra utvecklar eleverna kunskap om hur livet fungerar 
och vad som ger värde och mening. De erfarenheter som tas upp i en skolsituation kan vara 
direkta och indirekta, påpekar Osbeck. Detta kan tolkas som att eleverna själva inte alltid 
behöver personligt uppleva något eftersom de kan lära sig av andras erfarenheter genom 
diskussion. Därför har relationen mellan eleverna en viktig roll i arbetet med livsförståelse i 
skolan.47 För min undersökning innebär det att formen på uppgifterna kommer att visa vilken 
typ av redovisning om livsfrågor som förekommer i de tre läroböckerna – i form av en skriven 
text, en enskild redovisning eller en gruppredovisning. 

 

1.5 Metod 
 
I den följande delen beskriver jag metoden som jag använder mig av för att besvara min 
frågeställning. Först beskriver jag vad textanalys är och hur jag kommer att använda mig av 
den i min undersökning. Vidare tar jag även upp hermeneutiken som ett sätt att kunna tolka de 
tre läromedlen i min undersökning.  

																																																													
46 Osbeck, C., 2006, s. 104. 
47 Osbeck, C., 2006, s. 104. 
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1.5.1 Textanalys som metod 

Man kan analysera en text på olika sätt. Med text menas skriftliga texter, bilder, filmer och 
andra kulturella uttryck. Skriftliga texter är kommunikativa och koherenta. Att en text är 
koherent betyder att den hålls ihop av ett visst ämne dvs. den har en röd tråd. Att texten är 
kommunikativ betyder att den vill förmedla ett eller flera budskap. När man vill analysera en 
text kan man analysera vilken funktion texten har. Det innebär att man analyserar innebörden 
av texten.48 Men vad betyder det att analysera en text, hur gör man?  

Att analysera något betyder att man identifierar något och undersöker dess delar. Det innebär 
att när man analyserar en text analyserar man texten som en helhet men även delarna som den 
innehåller. När man analyserar en lärobok kan man urskilja en del i boken för att analysera den. 
I min studie t.ex. tänker jag analysera tre läroböcker som innehåller delen som handlar om 
livsfrågor. Man kan alltså analysera olika fenomen som relaterar till de olika texterna (i det här 
fallet är det livsfrågor som fenomen som utgör grunden till min undersökning).49  

Det finns som sagt flera olika sätt att analysera texter.50 I mitt arbete kommer jag att urskilja 
begreppen livsfrågor som beskrivs i kapitlet ”Etik” i alla tre läroböcker. Jag kommer att 
analysera hur livsfrågor presenteras i läroböckerna samt hur man har konstruerat 
frågeställningarna vid arbetet med livsfrågor i skolan. Analysen börjar jag med att undersöka 
hur livsfrågor är presenterade i dessa tre läromedel. Jag kommer att gå in i texterna, tolka dem 
och sammanfatta de olika frågorna. Jag kommer även att kartlägga de uppgifter som är kopplade 
till de olika livsfrågorna.51 Uppsatsen baseras således på litteraturstudier med ett hermeneutiskt 
perspektiv och är en kvalitativ textanalys.  

 

1.5.2 Textanalys och tolkning 

För att kunna analysera en text måste man tolka den. Man kan tolka meningar och betydelse 
men även resultatet av en analys måste tolkas. Tolkning ingår i varje textanalys oavsett om man 
använder sig av innehållsanalysen, argumentationsanalysen, begreppsanalysen osv. I en 
tolkningsprocess kan man urskilja fem olika väsentliga element dvs. själva texten, det sociala 
sammanhanget i vilken texten använts, avsändaren (en individ eller en sammansatt social 
aktör), mottagaren och uttolkaren (man själv som forskare eller student). Utifrån dessa fem 
olika element kan man urskilja fyra olika tolkningsstrategier. En av strategierna relaterar texten 
till uttolkaren själv.52 I mina studier använder jag mig av tolkning av tre läroböcker. 

																																																													
48 Bergström, G., Boréus, K., Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, 2005. s. 21.  
49 Bergström, G., Boréus, K, 2005. s. 31. 
50 Bergström, G. och Boréus, K. beskriver detaljerat de åtta olika textanalyserna i boken.  
51 I anslutning till varje arbetsområde i läroböckerna Thulin, B. och Elm, S. Religion 1, 2010., Thulin, B. och 
Elm, S. Religion 1&2, 2012, och Ring, B., Religion och andra livsåskådningar, 2015, förekommer en eller flera  
arbetsuppgifter som är ämnade att eleverna ska kunna arbeta med. Sättet på hur dessa är formade kommer att 
beskrivas mer i undersökningsdelen.  
52 Bergström, G., Boréus, K, 2005. s. 31. 
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Läroböckerna i sig är menade att användas av lärare på gymnasienivå samt av eleverna som 
läser kursen religionskunskap. När en lärare använder sig av dessa läroböcker tolkar denne 
texterna i boken och beskriver dem vidare till eleverna. I vissa fall läser eleverna själva 
böckerna. I dessa fall är de uttolkare till texterna.  De andra två tolkningsmetoderna handlar om 
att texten tolkas direkt av avsändaren. Vid en sådan tolkning relaterar denne texten till den 
omgivande diskursen utan att fokusera på några speciella aktörer.53 

Läran om läsning och tolkning av en text heter hermeneutik. När man pratar om texttolkning 
kan man inte undvika att även nämna begreppet den hermeneutiska cirkel. Begreppet betyder 
att man kan tolka en text som helhet och helheten kan tolkas utifrån textens delar. Filosofen och 
hermeneutikern Hans Georg Gadamer menar att varje läsare och mottagare närmar sig texten 
med en förförståelse av den. Han menar att våra individuella upplevelser, vår uppfattning om 
omvärlden, vårt språk och människorna i vår omgivning osv. påverkar vår förförståelse av en 
text. Han menar också att det är omöjligt att exakt veta vad en författare ville säga med en text, 
men att vi som läsare tolkar författarens mening med en text. Här menar man att en uttolkare 
tolkar en text, då denne använder sig av sina egna erfarenheter och tidigare kunskaper vid 
texttolkningen. Därför menar Gadamer att texttolkning är i ständig förändring.54  

På liknande sätt förklarar idéhistorikern Quentin Skinner att en texttolkning är en process. 
Skinner menar dock att den som läser en text måste förstå vilken typ av text det handlar om. Är 
det en roman, en avhandling eller en lärobok? Han menar alltså att för att kunna tolka en text 
måste den som vill tolka texten veta vilken typ av text det är. Skinner betonar också att 
innebörden i texten måste tolkas. Han menar också att utifrån den aktuella författarens 
språkanvändning och argumentation måste man kunna tolka texten. Vidare framhåller han att 
man måste kunna förstå kontexten av en text eftersom kontexten används som hjälp för att 
fastställa de olika rimliga tolkningar som kan göras vid en texttolkning.55 I min analys av de tre 
läroböckerna kan man alltså inte undvika att använda sig av sin egen tolkning. Läroböckerna är 
skrivna för lärare och för gymnasieelever. Det är kontexten som Skinner syftar på i det här 
fallet. Min egen tolkning, min upplevelse av läroböckerna utgör den kopplingen till Gadamers 
hermeneutik vid min undersökning av de tre läroböckerna samt hur livsfrågorna presenteras i 
dem.  

 

1.6 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt skriver jag om hur människan ser på livet, vilka olika begrepp som kan 
förekomma när man pratar om livsfrågor, livsåskådning och livstolkning, samt hur man kan se 
på livsfrågor om man jämför dem med existentiella frågor. Här behandlar jag även läroplanerna 
och hur arbete med livsfrågorna beskrivs i ämnet religionskunskap.  

 

																																																													
53 Bergström, G., Boréus, K, 2005. s. 31. 
54 Ibid.  
55 Ibid. s. 33.  
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1.6.1 Människan och livet 

I vårt moderna samhälle anses människan vara alltmer oberoende och självständig, en individ 
som gör egna val samt en individ som själv väljer hur hon eller han vill leva. Människan kan 
också välja vilken grupp han eller hon vill tillhöra. Med modernismen kom också sekularisering 
och tro på förnuft, påpekar etikprofessor Elisabeth Gerle.56 Hon påstår att ingen människa är 
helt oberoende av kollektivet som vidare betyder att människorna är beroende av andras tankar. 
Man kan tolka detta som att människan är född i ett sammanhang. Det betyder också att andra 
människor påverkar vår själv- och världsbild. Vår moderna tid utmärks av en stark uppdelning 
mellan privat och offentligt. Gerle menar också att etik och religion har förflyttats till det 
privata. Detta kan betyda att den privata människan fokuserar på att själv skapa ett gott liv.57  

Vidare i texten skriver Gerle även att olika människor tolkar saker på olika sätt. Hon skriver att 
det är omöjligt att besvara vad som är rätt eller fel eller vad som är gott och ont eftersom vi 
människor är olika och vi ser olika på dessa frågor. Hon menar att vi har olika tolkningar av 
livet, om oss själva och om andra människor. Med detta menas att människor som lever idag 
inte har samma syn på dessa frågor som t.ex. de människorna som levde för länge sedan. Hon 
tar som exempel tolkningar av heliga skrifter och Gud. Dessa har tolkats olika genom tiderna 
av människan. På liknande sätt kan man påstå att synen på gott och ont, och liv och död har 
ändrats med tiden och tolkas olika idag jämfört med hur det tolkades förr. Gerle menar dock att 
vi kan kommunicera med varandra och vi kan dela frågor om t.ex. liv och död, gott och ont 
med andra människor i vår omgivning.58 Dessa frågor som Gerle nämner kan anses vara 
livsfrågor. Man kan jämföra Gerles syn på livsfrågor med läromedlen eftersom läromedlen tar 
upp frågor om liv och död, gott och ont osv.59 Jag kommer att redogöra livsfrågor i läromedlen 
mer ingående i undersökningsdelen. 

Man kan även jämföra Gerles tankar om livsfrågor med etikern Göran Möllers syn på dygder, 
moral och etik. I boken Moralens nycklar tar han upp begreppet dygder och kopplar det till t.ex. 
livsfrågor.60 Han skriver att människan kan anses vara ett engagerat subjekt. Med detta menas 
att hon, människan, kan beröras av händelser och situationer i sin omgivning. När han lägger 
attributet moraliskt till människosubjektet menar Möller att människan kan reflektera över vad 
som är gott och ont, rätt eller fel osv. Detta gör människan genom att ta ställning till hur man 
bör agera i olika situationer. På samma sätt kan hon känna behov av att mildra lidande och 
obehag. Dessa känslor är förknippade med människornas moraliska ansvar för hur vi agerar. 
Möller menar också att allt detta är ett uttryck för att vi människor har olika dygder. Han menar 
att när vi tillägnar oss dygderna formas vi som ett moraliskt subjekt. Men frågan är hur vi gör 
det dvs. hur kan man tillägna sig dygder? Möller svarar på den här frågan genom att skriva att 
vi gör det med hjälp av omgivningen. Detta kan tolkas som att vi lär oss av omgivningen om 
vad som är rätt eller fel, vad som är gott och ont osv. Genom att integrera oss med omgivningen 

																																																													
56 Gerle, E., Mänskliga rättigheter för Guds skull. Tolka, text, tro och tradition, 2006, s. 32-39. 
57 Ibid. s. 39. 
58 Gerle, E., 2006, s. 73f. 
59 Jfr Thulin, B. och Elm, S. Religion 1, 2010., Thulin, B. och Elm, S. Religion 1&2, 2012. och Ring, B., 
Religion och andra livsåskådningar, 2015. 
60 Möller, G., 2003, s. 21-22. 
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kan vi tillägna oss dygder. Dygderna i sig är integrerade med vårt känsloliv och de påverkar 
vårt sätt att uppfatta olika situationer. De visar oss vägen för hur vi ska agera och de ger oss 
motivation att genomföra det som vi anser bör göras. Kortfattat betyder det att människan måste 
formas av sin omgivning för att bli moralisk.61 Man kan se en likartad tendens att arbeta med 
moral och dygder i läromedlen eftersom dessa tar upp just livsfrågor kopplade till moral och 
dygder.62   

 

1.6.2 Livsåskådning, livsfrågor och  livstolkning  

Religionsvetare Gunnar J. Gunnarsson tar upp diskussion om religionspedagogik i en artikel 
med titeln Från livsåskådning till livstolkning.63 Han menar att religionspedagogiken är ett 
relativt ungt forskningsfält som har utvecklats i många länder de senaste årtionden. Han påpekar 
också att inom religionspedagogiken och livsåskådningsvetenskapen har man försökt att 
definiera några vetenskapliga huvudbegrepp. I detta sammanhang nämner han att i Norge och 
Sverige förekommer livliga diskussioner kring begreppen livsåskådning, livsfrågor och 
livstolkning. Dessa begrepp blev aktuella att diskuteras i samband med empirisk forskning och 
religionsundervisning i skolan, påpekar han. Med den aktuella diskussionen om 
religionsundervisning infördes begreppen livsfrågor och livstolkning, tillsammans med flera 
andra besläktade begrepp. Man kan observera att även i läroböckerna, och tydligast i boken 
Religion och andra livsåskådningar, synliggörs den empiriska forskningen som har anknytning 
till livsfrågor.64  

Vidare i texten försöker Gunnarsson förklara skillnaden mellan begreppen livsåskådning, 
livsfrågor och livstolkning. Han påpekar att livsåskådning är ett begrepp lanserat av Ingmar 
Hedenius, professor i filosofi i Uppsala.65 Hedenius kritiserade kyrkan, den kristna tron och den 
akademiska teologin och ställde vetenskapen mot religionen. I sin syn på religion använde 
Hedenius sig av språkanalytisk filosofi. Han ville bevisa orimligheten i religionernas lära om 
Guds existens och trons betydelse. Detta innebär även att han kritiserade den västerländska 
kulturens stora traditioner som han själv såg som motstridiga och förvirrande. Begreppet 
livsåskådning inför Hedenius som alternativ till den kristna livssynen. Han menar att det vi 
kallar livsåskådning ska innehålla trossatser om livet och människan dvs. åsikter om tillvaron, 
hur den är och vad den innebär. Livsåskådning ska även omfatta bland annat frågor om vad 
som är rätt eller fel. Man kan tolka det som att livsåskådning uttrycker en människas helhetsbild 
av vad hon tror är sant och verkligt i tillvaron. Gunnarsson påpekar att Hedenius inte explicit 
tänker sig att en livsåskådning bör ha en moralisk aspekt utan att en livsåskådning ska ha 
betydelse i moraliskt hänseende och utgöra en bakgrund till en människas moraliska 

																																																													
61 Möller, G., 2003, s. 21-22. 
62 Jfr Thulin, B. och Elm, S. Religion 1, 2010., Thulin, B. och Elm, S. Religion 1&2, 2012. och Ring, B., 
Religion och andra livsåskådningar, 2015. 
63 Gunnarsson, G., Från livsåskådning till livstolkning i ”Livet tillfrågas – teoretiska förutsättningar för en 
livsfrågeorienterad religionsundervisning”, 2009, Gem-rapport 7. s. 37.  
64 Jfr Ring, B., Religion och andra livsåskådningar, 2015. 
65 Även i läroböckerna, framförallt i Ring, B., Religion och andra livsåskådningar, 2015. kan man läsa om 
Hedenius syn på vad som är rätt eller fel. 
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övertygelse. Han tar även upp Anders Jeffners definitionsförslag av livsåskådning då han 
skriver att livsåskådningsbegreppet innehåller både ett kognitivt och ett moraliskt element men 
även ytterligare en komponent som han kallar grundhållning. Det betyder att Jeffners 
livsåskådning även innehåller personens centrala värderingssystem, men även det som 
personen vet om sig själv och sin omvärld. Gunnarsson jämför Hedenius och Jeffners definition 
av livsåskådning då han påstår att ”Hedenius säger att de i livsåskådningen ingående 
trossatserna ska utgöra bakgrund till våra moraliska värderingar”66. Moralen i Hedenius 
definition av begreppet livsåskådning påverkas av de teoretiska övertygelserna men räknas inte 
som en del av livsåskådningen. Jeffner, å andra sidan, börjar sin definition med det som kallas 
centrala värderingssystem. Hans definition omfattar ett värderingssystem som inkluderar de 
moraliska övertygelserna, men även estetiska och politiska värderingar. Hans livsåskådning är 
alltså ett värderingssystem, en helhet som en person upplever som central och viktig för sin 
självförståelse och identitet.67 Det som är intressant för min undersökning i denna uppsats är 
just fråga om hur livsfrågor presenteras i läroböckerna Religion 1, Religion och andra 
livsåskådningar och Religion 1 & 2?68 Förekommer det moraliska hänseende om vad som är 
rätt eller fel i dessa läromedel? 
 

Även pedagogerna Sven Hartman och Tallie Torstensson – Ed tar upp diskussion om 
livsfrågor.69 Boken Barns tankar om livet, i stora drag, handlar om vad barn och ungdomar 
tänker om livet, om mening med livet, om rätt och orätt och andra filosofiska frågor. De skriver 
bland annat att barnen och ungdomar är beroende av omvärlden och att omvärlden är en källa 
till att skapa barns och ungdomars kompetens i möten med andra människor. I sina resonemang 
använder de sig av John Deweys tankar om barnens mognadsprocess. De påpekar att barn och 
ungdomar har förmågan att lära sig av erfarenheter och att därigenom utveckla en beredskap att 
möta nya situationer. Detta sker genom sociala och kognitiva förmågor. De menar också att 
kulturutbudet och medierna vänder sig till barn och att barnkulturen konsumeras av barn samt 
att den bidrar till att utveckla barnens skapande. Det som anses vara allra viktigast för ungdomar 
är när de pratar om sitt liv i möten med andra barn och ungdomar. Dessa möten kan ha olika 
innehåll t.ex. att läsa böcker eller idrotta. Detta innebär även att barn och ungdomar är aktiva i 
att gestalta sitt eget liv tillsammans med andra. Man kan tolka det som att i möten med andra 
människor och genom diskussion, i dialogens meningsskapande och förhandling, kan individen 
utvecklas. I dessa möten uppstår frågor om livet. Dessa frågor kan vara t.ex. vem jag är, vad 
som är rätt eller orätt osv. Dessa frågor är livsfrågor.70 Man kan konstatera att de tre läromedlen 
är fyllda med bilder kopplade till olika livssituationer. Detta betyder vidare att eleverna 
exempelvis kan titta på en bild, läsa en introduktionstext och arbeta med en redovisningsuppgift 

																																																													
66 Gunnarsson, G., 2009, s. 40. 
67 Ibid. 
68 Thulin, B. och Elm, S. Religion 1, 2010., Thulin, B. och Elm, S. Religion 1&2, 2012. och Ring, B., Religion 
och andra livsåskådningar, 2015. 
69 Hartman, S., Torstensson – Ed, T., Barns tankar om livet, 2013, s. 15-20. 
70 Ibid. 
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som har anknytning till livsfrågor.71 Bilderna kan ha för mål att gestalta en viss situation 
kopplad till en livsfråga. 

Hartman och Torstensson – Ed skriver också att livsfrågor som begrepp fanns med i 
läroplanerna för grundskolan från 1969 och 1980, men att det inte förekommer någon definition 
om livsfrågor i dessa.72 I läroplanerna gavs dock några exempel på vad livsfrågor kan handla 
om. Exempelvis kan livsfrågorna handla om liv och död, ansvar och skuld osv. Författarna 
menar också att på grund av det vida tolkade begreppet livsfrågor i läroplanerna har begreppet 
försvunnit i de nyare läroplanerna och ersattes med begreppet livsåskådningsfrågor. De knyter 
även begreppet livstolkning till livsfrågebegreppet eftersom begreppet införs i de nyare 
läroplanerna. De ställer sig kritiskt mot läroplanernas definitioner om dessa begrepp. De anser 
att värdegrunden förmedlas av de vuxna och att det saknas utrymme för ungdomarnas egna 
tankar eller livsfrågor. De menar i det här fallet att kommunikationen är enkelriktad. Det de 
menar är också att i möten och dialog formas värderingar och värderingarna i sig är någon slags 
svar på livsfrågorna. Utifrån svaret på livsfrågorna kan eleverna få en uppfattning om 
människan och omvärlden. De menar att livsfrågorna söker ett tänkbart svar, ett förhållningssätt 
eller ett nytt sätt att formulera frågan. Genom att lyssna på andra och att samtala med andra kan 
ungdomarna forma sin uppfattning om sig själva och andra, om kunskap, om samhället, 
universum och Gud. De menar att dessa livsfrågor som handlar om omvärldsuppfattningen om 
människan, samhället samt värderingar och handlingsberedskap ingår i livstolkningsbegreppet. 
Livsfrågor är inte ett statiskt begrepp utan de levs och ändras med nya livsfrågor. I korta drag 
förenar Hartman och Torstensson – Ed begreppen livsfrågor med livstolkning.73  

Gunnarsson använder sig av Hartmans teorier om livsfrågor och jämför hans teorier med 
teologen Anders Jeffners.74 Han skriver att Hartman använder sig av Jeffners definition av 
livsåskådning men att han skiljer mellan en personlig livsåskådning och en kollektiv, religiös 
eller politisk åskådning. Hartman anser att alla människor, på ett eller annat sätt, har en 
personlig livsåskådning. Detta betyder att livsåskådning omfattar det man tror och vet och det 
som har betydelse för den personliga livsåskådningen. Som exempel på en personlig 
livsåskådning, nämner Hartman människosyn, samhällssyn, gudsuppfattning, världsbild, 
verklighetsuppfattning och historiesyn. Hartmans livsåskådningar varierar mellan olika 
livsåskådningstraditioner och olika individer. Han menar att t.ex. människosyn påverkas av 
samhällssyn och tvärtom. På liknande sätt påverkas verklighetsuppfattningen av 
gudsuppfattningen. Han menar alltså att värderingssystem ingår i livsåskådningar eftersom 
värderingarna är en del av det som människan tror eller vet. Med värderingarna menar Hartman 
åsikter om vad som är gott eller ont, rätt eller fel, vackert eller fult. Han menar även att 
värderingarna kommer till uttryck i människans sätt att se på tillvaron och sätt att leva. Till 
skillnad från Jeffner omfattar Hartman även själva tillämpningen dvs. personens handlingar och 
handlingsberedskap i sin definition av livsåskådning. Han förklarar att personlig livsåskådning 
inte bara är ett sätt att betrakta livet utan också ett sätt att leva. Jeffner, å andra sidan, lyfter 
fram individens grundhållning till livet som ”den känslomässiga attityd som är sammanvävd 
																																																													
71 Se i Thulin, B. och Elm, S., 2010., Thulin, B. och Elm, S., 2012. och Ring, B., 2015. 
72 Hartman, S., Torstensson – Ed, T., 2013, s. 20f. 
73 Ibid. 
74 Gunnarsson, G., 2009, s. 46. 
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med våra grundläggande värderingar och helhetstolkning av verkligheten”.75  

I sin text lyfter Gunnarsson även en annan kritik mot Jeffners livsåskådningsförståelse. I detta 
sammanhang använder han sig av den norska livsåskådningsforskaren Per Magne Aadnanes 
diskussion kring Jeffners syn på livsåskådningsbegreppet. Han hävdar att det kollektiva är lika 
viktigt som det individuella och därför kan man säga att Aadnanes syn på livsåskådningar 
påminner om Hartmans definitioner av livsåskådningar. Aadnanes utvecklar det metodologiska 
resonemanget inom ett hermeneutiskt perspektiv. Han menar dock att livsåskådning som 
begrepp är kopplad till vissa allmänmänskliga livsbehov. Med livsbehov menar han behovet av 
att diskutera om det som han kallar livsfrågor. Med Aadnanes definitioner får begreppet 
livsåskådning en existentiell dimension, menar Gunnarsson. I detta sammanhang kan en 
livsåskådning förstås som något slags svar på människans existentiella erfarenheter och 
livsfrågor.76 Med tanke på att både det kollektiva och individuella är viktigt kan det vara 
intressant att ta reda på i vilken utsträckning de tre läromedlen i min undersökning möjliggör 
arbete med livsfrågor på en individuell och kollektiv nivå. Man kan konstatera att det finns 
utrymme för en diskussion om livsfrågor i dessa läromedel.77 

 

1.6.3 Livsfrågor och existentiella frågor 

I artikeln som heter Livet tillfrågas – ett religionsfilosofiskt bidrag skriver etikern Kirsten 
Grønlien Zetterqvist att existensfrågor är personliga och avgörande för det egna livet.78 Hon 
skriver också att den unika och personliga livsfrågan är gemensammänsklig och avgörande för 
människans existens i en vidare mening. Med detta menar hon att livsfrågor anses vara en del 
av en persons existentiella grundorientering. För att utveckla sina resonemang använder sig 
Grønlien Zetterqvist av filosofen Martin Heideggers existentialfilosofiska begrepp. I sina 
resonemang använder hon sig av Heideggers bok Varat och tiden för att kunna definiera 
livsfrågornas kännetecken och särdrag. Hon menar, i korta drag, att en livsfråga ställs utifrån 
de ursprungliga erfarenheterna av att finnas till, av att vara levande och varande, av att vara en 
som minns. Samtidigt har de svar som söks samma ursprung som frågorna de utgår från. 
Livsfrågan går från en källa, den möts av andra och återgår till samma källa. Detta kan uppfattas 
som en sluten cirkel. Hon menar också att frågan, den som ställer frågan och fenomenet är tre 
villkor som behövs var för sig. Det är dock inte tillräckligt med dessa tre villkor. Hon menar att 
i den fenomenologiska analysen räknas även kombination av alla tre. Detta kallas för ett 
processuellt samspel mellan den som ställer frågan, själva frågan samt fenomenet som en 
avgörande förutsättning. Den slutna cirkeln bryts med ett pågående samspel mellan dessa. Hon 
skriver att personen som ställer frågan, själva frågan och fenomenet kring frågan tänks som 
varande. Allt som vi talar om, allt som vi menar och det som vi förhåller oss till på olika sätt – 

																																																													
75 Gunnarsson, G., 2009. 
76 Ibid. 
77 Alla tre läromedel har olika arbetsuppgifter formade för någon typ av diskussion. Hur de är formade tas det 
upp i undersökningsdelen i detta arbete. 
78 Grønlien Zetterqvist, K., Livet tillfrågas – ett religionsfilosofiskt bidrag i ”Livet tillfrågas – teoretiska 
förutsättningar för en livsfrågeorienterad religionsundervisning”, 2009, Gem-rapport 7. s. 109-138.  
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det är varande. Hon skriver också att människan kan befinna sig på sin existentiella plats och 
ställa en livsfråga. När man ställer en livsfråga bidrar man till förståelse av varat dvs. vad 
betyder det att vara människa. Grønlien Zetterqvist kopplar Heideggers teorier om varat till 
livsfrågor och skriver att en livsfråga är inte vilken fråga som helst. Livsfråga är en del av 
människans engagerade och existentiella grundorientering i det egna levandet, menar hon.79 I 
läroböckerna finns det också ett tydligt samband mellan livsfrågor och existentialismen. Man 
kan exempelvis läsa om kopplingen mellan existentialismen och livsåskådningar i boken 
Religionskunskap 1&280.  

Man kan jämföra Grønlien Zetterqvists tankar med Gunnarssons begrepp av livsfrågor. 
Gunnarsson skriver att begreppet livsfrågor är besläktat med begreppet livsåskådning. Han 
påpekar att människans livsvillkor skiftar i olika skeden av livet och därför ställs människan 
inför nya livsfrågor. De svar som människan då söker ger en ny innebörd i livsåskådningen. 
Vidare i texten skriver Gunnarsson att livsfrågor som begrepp börjar användas i Sverige i 
samband med läroplansutvecklingen i religionskunskap. Man kan exempelvis konstatera att 
böckerna Religion 181 och Religion 1&282 är ändrade och anpassade till GY11. Gunnarsson 
menar också att det är religionskunskapsämnet som är utgångspunkten för diskussion om 
livsfrågor.83 Man kan tolka detta som att meningen med arbete med livsfrågor i skolan är att ta 
upp tonåringarnas aktuella problem. Exempel på hur man kan arbeta med livsfrågor i skolan 
förekommer i alla tre läromedel som är grunden till detta arbete. 

 

1.6.4 Livsfrågor och kursplanerna   

Enligt läroplanerna för gymnasieämnet religionskunskap 1, enligt GY11, ska eleverna arbeta 
med ”olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och 
grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.”84 Dessutom ska eleverna arbeta med frågor som 
handlar om religion i relation till kön, socialbakgrund, etnicitet och sexualitet. 
Religionskunskap 1 ska också omfatta frågor som handlar om tolkning och analys av olika 
teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. I detta sammanhang ska 
eleverna kunna arbeta med etiska och moraliska frågor om vad ett gott liv och samhälle kan 
vara.  Eleverna ska dessutom analysera olika argument som är kopplade till etiska frågor.85 Man 
kan se en koppling mellan läroböckerna och läroplanerna eftersom alla de tre läroböckerna i 
min undersökning innehåller den delen som handlar om etik och etiska frågor.  
 
Man kan konstatera att livsfrågor inte explicit nämns i GY11. I kommentarerna till ämnet kan 
man läsa om att eleverna ska arbeta med etik och moral. Här kan man bland annat läsa om vad 
som kan anses vara rätt respektive orätt i relation till vad som kan anses vara gott. I 

																																																													
79 Grønlien Zetterqvist, K., 2009, s. 109-138. 
80 Thulin, B. och Elm, S., 2012. 
81 Thulin, B. och Elm, S., 2010. 
82 Thulin, B. och Elm, S., 2012. 
83 Gunnarsson, G., 2009, s. 53. 
84 Skolverket (b). 
85 Skolverket (b). 
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kommentarerna beskrivs också att eleverna ska diskutera om normer och regler om vad som 
kan uppfattas som gott liv, god människa eller gott samhälle med en etisk och existentiell 
förankring. Vidare beskrivs även att diskussionen som har en sådan förankring kan vidga och 
fördjupa elevernas förståelse om normer och regler.86 
 
I kommentarer för läroplanen i religionskunskap för grundskolan, till skillnad från läroplanerna 
för gymnasiet, beskrivs bland annat införandet av etiken samt religion och samhället.87 I detta 
sammanhang markeras att den nya läroplanen omfattar flera religioner och livsåskådningar, 
men även den levda religionen. Med den levda religionen menas sättet på hur människors 
handlingsmönster påverkas av religiösa frågeställningar och reflektioner. Vidare i texten står 
det också att etiska modeller ger undervisningen om etik en mer teoretisk prägel än tidigare. 
Tanken med införandet av bland annat etiken är att konkretisera hur religion och samhälle 
ömsesidigt påverkar varandra. Men en fråga som ställs här är - hur man kan arbeta med 
livsfrågor i skolan? Svaret kan man bland annat hitta i populärkulturen eftersom den anses 
kunna vara en viktig källa i arbete med frågeställningar om identitet och livsfrågor.88 
 
Frågan varför Skolverket valde att förändra kursplanerna i religionskunskap förklaras med hjälp 
av en utvärdering av undervisningen i religionskunskap.89 Denna utvärdering uppvisade att 
hälften av eleverna har behov av djupare kunskaper i förhållande till kursplanens mål när det 
gäller olika religioner. Den visar också att behoven särskilt kunde ses i de kunskaper som 
eleverna kan förväntas tillägna sig i skolans undervisning. I det här fallet syftar man på 
kunskaper om religioner utanför den egna erfarenheten. Vidare i texten nämns även andra 
viktiga grunder för förändringarna. Denna gång handlar det om den ökade forskningen omkring 
kopplingarna mellan religion och identitet, liksom mellan religion och populärkultur.90 Detta 
kan betyda att eleverna även kan lära sig om vad som är rätt eller fel utifrån det som beskrivs i 
läromedlen dvs. utanför sina egna erfarenheter. Dessutom kan de tillägna sig kunskaper om 
olika livsfrågor utifrån texterna, men även med hjälp av bilderna som finns i böckerna. 

 

1.7 Disposition 

Detta arbete består av inledning, undersökning, resultat, sammanfattning och vidare forskning. 
I inledningskapitlet beskrivs problemformuleringen, syftet med uppsatsen, frågeställningen 
samt avgränsningar. Här beskrivs också metoden för min undersökning och materialet som jag 
tänkte använda mig av. I detta fall handlar det om tre olika läromedel dvs. Religion 1 av Birgitta 
Thulin och Sten Elm 91, Religion och andra livsåskådningar av Börje Ring92 och Religion 1 & 
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91 Thulin, B. och Elm, S., 2010. 
92 Ring, B., 2015. 
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2 också skriven av Birgitta Thulin och Sten Elm.93  Jag behandlar också olika teorier med 
anknytning till läromedlen i detta kapitel.  

Kapitel 2 är ett undersökningskapitel. Jag inleder kapitlet med att ge en kort beskrivning av 
läroböckerna. Här analyseras även de tre olika läromedlen med stöd i den tidigare forskning 
som behandlats i kapitel 1. Kapitel 3 är ett resultatkapitel kring frågeställningen som behandlas 
i denna uppsats. I kapitel 4 sammanfattar jag undersökningen och i kapitel 5 tar jag upp förslag 
om vidare forskning. 
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2. UNDERSÖKNINGSDEL      

Detta kapitel börjar jag med att skriva en kort bakgrund till de tre läromedel som används för 
min undersökning. Jag använder mig av böckernas egna förord. Efter bakgrunden kommer jag 
att gå in i det kapitel i böckerna som är kopplat till etik.  

  

2.1 Kontext/bakgrund 

Boken Religion 1 är anpassad till gymnasieskolans kursplaner och är utgiven före skolreformen 
GY11.94 I bokens förord står det att kursen syftar till att ge eleverna kunskaper om bland annat 
olika livsåskådningar och etiska förhållningssätt. Vidare i texten står det också att eleverna ska 
få möjligheter att arbeta med existentiella, moraliska och etiska frågor. Thulin och Elm skriver 
att de vill lägga stor vikt vid att engagera eleverna i argumentation och eget ställningstagande. 
De skriver också att om man vill börja kursen religionskunskap med etiken kan man hoppa 
direkt till kapitel 10 i boken. För att utveckla elevernas förmåga att reflektera, analysera, 
argumentera och beskriva har författarna till boken skrivit att alla kapitel i boken innehåller 
uppgifter av typen fallbeskrivningar som är hämtade ur vardagssituationer.  De menar också att 
uppgifterna kan användas för att arbeta enskilt eller i grupp. De påstår att uppgifterna lyfter 
fram förmågan till argumentation och elevernas egna ställningstaganden i bland annat 
livsfrågor. Man kan tolka detta som att författarna till boken uppmanar läsarna att börja just 
med etikdelen i boken eftersom de andra kapitlen inte nämns i förordet.95  

Religion 1 & 2 är en lärobok avsedd för studieförberedande program på gymnasiet och är 
anpassad till de nya kursplanerna för GY11.96 Den heter Religion 1 & 2 eftersom den är ämnad 
för båda kurserna i religionskunskap dvs. 1 och 2. Författarna till boken, Birgitta Thulin och 
Sten Elm, skriver att läromedlet ska ge möjligheter för kunskaper om religion, livsåskådningar 
och etiska förhållningssätt. Det ska även ge eleverna möjligheter till att arbeta med existentiella, 
moraliska och etiska frågor. Innehållsmässigt består boken av flera kapitel. Den delen som ingår 
i gymnasieämnet religionskunskap 1 består av de fem världsreligionerna dvs. hinduismen, 
buddhismen, judendomen, kristendomen och islam. Förutom världsreligionerna finns det även 
kapitel om livsåskådningar, människosyn och gudsuppfattningar, religion och vetenskap, 
religion och livsåskådningar och etik. Författarna till boken påpekar att om man vill starta med 
det etiska perspektivet kan man börja med att läsa kapitel 11 i boken. Även i den här boken 
uppmanar författarna läsarna att börja läsa boken från etikdelen eftersom de andra kapitlen inte 
nämns i förordet. Man kan dock observera att kapitel 10 i boken handlar om religion och 
livsåskådningar och där kan man läsa om individens och gruppens identitet, trygghet och 
gemenskap, familjen, kamratgruppen, sex och samlevnad, homosexualitet och genus.97  
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Religion och andra livsåskådningar är tänkt för kurserna religionskunskap 1 och 2 i 
gymnasiet.98 Författaren till boken, Börje Ring, skriver att Religion och andra livsåskådningar 
påminner om boken Religion helt enkelt men att den är reviderad. I den här boken förekommer 
några fördjupningsfrågor och möjlighet till vidareutveckling. Här kan man även läsa ett 
introduktionskapitel som omfattar olika begrepp och termer,  ett kapitel om fem olika 
världsreligioner, etikavsnitt som behandlar olika etiska synsätt. Inom etikkapitlet finns det även 
ett kapitel som handlar om etiska ställningstaganden t.ex. frågor om självmord, dödshjälp och 
fosterdiagnostik. Kapitlen som kommer efter etiken handlar om existentiella frågor och andra 
livsåskådningar, religion och vetenskap och sista kapitlet behandlar frågor som rör 
nyreligiositet och privatreligion. Ring skriver också att boken är väl anpassad till läroplanen 
från GY11 då den är fylld med reflektionsfrågor.99 

 

2.2 Läromedel i religionskunskap   

2.2.1 Livsfrågor i Religion 1  

Kapitel 10 i boken Religion 1 kallas ”Etik” och börjar med en introduktion. Här kan man läsa 
om en ojämnt fördelad värld när man pratar om svält och fattigdom. Efter den korta 
introduktionen presenteras en modell för argumentanalys för etiska problem. Här tar författarna 
till boken upp fyra olika punkter som grund till diskussion.  En av dessa fyra punkter är 
formulerad med frågan om vilka värderingar – livsåskådningar som styr synen på en given 
konflikt. Uppgiften som är kopplad till den här texten består också av fyra punkter. En av 
punkterna är att eleven ska kunna diskutera om konflikten och hur denna kan kopplas till 
livsåskådningarna och de stora religionerna.100 Man kan konstatera att begreppet livsfrågor, 
som Falkevall påstår, kan blandas ihop med begreppet livsåskådningar. Även Gunnarsson 
skriver att begreppet livsfrågor och livsåskådning är besläktade med varandra.101 Detta kan man 
se i detta stycke i läroboken eftersom författarna likställer begreppet värderingar med begreppet 
livsåskådningar. Hartman och Torstensson – Ed, på liknande sätt som Gunnarsson, menar att 
värderingar som handlar om gott eller ont, rätt eller fel, vackert eller fult kan uppfattas som 
livsfrågor.102 

Nästa avsnitt i boken har rubriken ”Det etiska valet” och handlar om rätt eller fel. Innehållet 
exemplifieras med en valsituation. I texten står det t.ex. att olika religioner och andra 
livsåskådningar har olika etiska lösningar på moraliska frågor. Uppgiften som är kopplad till 
den här delen handlar  om att eleverna ska ge exempel på några etiska regler samt en fråga om 
varför vår etik ändras. Frågorna om rätt eller fel och gott eller ont är formulerade på följande 
sätt: hur man kan avgöra vilka handlingar som är rätt eller fel samt hur man ska agera så att 
resultatet blir gott eller ont.103 Man kan se att begreppet livsfrågor kopplas till etiska frågor som 
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även Falkevall påstår. Han menar dock att gränsen mellan dessa är oklar och det kan man se i 
det här exemplet från läroboken.104 Gerle påpekar dock att det är omöjligt att besvara vad som 
är rätt eller fel eller vad som är gott och ont eftersom vi människor är olika och ser olika på 
dessa frågor.105 Man kan tolka detta som att eleverna kan ha svårt att diskutera kring dessa 
frågor i skolan eftersom de kan tolka dem på olika sätt. 

I läroboken tas även begrepp knutna till dygder och moral upp.106 I den här delen beskrivs  
moral som karaktärsegenskaper eller dygder. Här kan eleverna läsa om Platons syn på 
människans själ och dess delar. Som dygder nämns vishet, måttfullhet och rättrådighet. I samma 
stycke kan man läsa om Paulus och om dygderna tro, hopp och kärlek. Som motsats till 
dygderna nämns de sju dödssynderna dvs. högmod, otukt, omåttlighet, avundsjuka, girighet, 
likgiltighet och vrede. I avslutning till texten finns en extra text som är skriven av Anders 
Tolland. Denna text handlar om karaktärsdygder. Uppgiften som är kopplad till detta stycke  
handlar om att eleverna ska diskutera kring betydelsen av dygder som måttfullhet, trofasthet 
och självinsikt.107 Falkevall menar att eleverna behöver öva sig på olika livsfrågor. De ska även 
kunna avgöra vilka handlingar som är de rätta.108 Detta kan man se i detta stycke då eleverna 
ska diskutera de rätta handlingarna kopplade till dygder.  

Nästa del i boken handlar om etiska mönster.109 Den innehåller regeletik, konsekvensetik, 
avsiktsetik och situationsetik. Dessa begrepp förklaras på flera sidor i boken och varje specifik 
etik har uppgifterna kopplade till sig. Exempelvis tas tio Guds bud upp i samband med 
regeletiken. Uppgiften som är kopplad till regeletiken är av öppnare karaktär som betyder att 
den är tolkningsbar. Tanken med denna uppgift är att eleverna ska diskutera om en situation 
där fasta regler kan ställa till problem.110 Denna uppgift kan uppfattas vara tolkningsbar och 
svår för eleverna att koppla till sina egna erfarenheter. Osbeck skriver dock att i skolan arbetar 
man med livsförståelse genom att tolka, förhandla och återskapa den. Hon menar alltså att 
eleverna kan lära sig av varandra och i samspel med andra. De behöver inte uttryckligen uppleva 
allt själva. På detta sätt kan eleverna utveckla kunskap om hur livet fungerar och vad som ger 
livet värde och mening genom att lära sig av andras erfarenheter.111  

Konsekvensetiken handlar om vad som kan uppfattas som rätta handlingar. Uppgiften inom 
konsekvensetiken handlar om att beskriva en situation där eleven ska diskutera om rätt lösning. 
De två följande delar som handlar om avsiktetik och situationsetik följer samma mönster som 
de övriga etikerna dvs. en kort beskrivning och en uppgift kopplad till varje del. Nästa kapitel 
under etikdelen handlar om levnadsregler. I den här delen kan eleverna läsa ett utdrag ur 
Havamal. Levnadsetik är kort beskrivet med några ord och uppgiften som är kopplad till den 
här texten handlar om att eleven ska diskutera om en nutida situation. Uppgiften saknar 
återkoppling till Havamal dikten. Etiken avslutas med tio olika funderingsfrågor med rubriken 
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”Minns du”. Dessa frågor kan tolkas som repetitionsfrågor av hela kapitel tio i boken. Även 
den här delen kan kopplas till Osbeck och Hartman och Torstensson – Ed. Exempelvis skriver 
Osbeck att eleverna kan utveckla sina kunskaper om hur livet fungerar genom att lära sig av 
andras erfarenheter.112 Hartman och Torstensson – Ed, å andra sidan, menar att människosyn, 
samhällssyn, gudsuppfattning, världsbild, verklighetsuppfattning och historiesyn är en del av 
en personlig livsåskådning.113 I den här uppgiften ska t.ex. eleverna jämföra de levnadssätt som 
beskrivs i Havamal med dagens levnadssätt.  

Kapitel 11 i boken handlar om argumentation kring etiska frågor och problem.114 På liknande 
sätt som kapitel 10 består även kapitel 11 av en introduktion till varje fråga och en uppgift 
kopplad till den. Uppgifterna är formade på ett sådant sätt att författaren tar ett exempel från 
vardagssituationer. Samtalsfrågorna är formade på det sättet att eleven ska framföra sina åsikter 
om hur han eller hon skulle agera i liknande situationer. I detta kapitel kan man läsa om liv och 
död, våld, trygghet och gemenskap, en rättvis värld samt miljön. Den delen av texten som heter 
”Liv och död” tar upp frågor som handlar om abort, genteknik, dödshjälp och självmord.115 
Situationen som är kopplad till temat abort handlar om ett par som har fyra söner och önskar ha 
en dotter. När kvinnan i familjen blev gravid fick hon veta att det var en pojke och därför valde 
familjen att abortera fostret. Uppgiften som är kopplad till temat abort är formulerad på följande 
sätt: ”För ett moraliskt och etiskt resonemang om familjens sätt att använda abortmöjligheten 
för att välja önskat kön.”116  

Innehållet som är kopplat till temat genteknik har samma form som det som är kopplat till temat 
”Abort”. Denna gången handlar uppgiften om en kvinna som blev gravid och vill göra abort 
men hennes pojkvän vill inte det. I samband med det beskrivna dilemmat finns det sju olika 
frågor. De frågorna handlar bland annat om vad som händer när samhällets regler tillämpas, 
vilka konsekvenser blir om kvinnan gör abort, hur man kan försvara kvinnans agerande, hur 
eleven själv skulle agerat i en liknande situation, varför vissa religioner inte tillåter abort osv.117 
Under temat ”Våld” kan man läsa om misshandel, våldtäkt,  mobbning och rasism.118 Även här 
finns det uppgifter kopplade till texterna. Exempel på frågorna som eleverna kan arbeta med är 
bland annat hur det kommer sig att vissa män tar sig rätten att begå våldtäkt samt vad samhället 
kan göra för att öka respekten mellan kvinnor och män.119 Under temat ”Trygghet och 
gemenskap” kan man diskutera om t.ex. familj, kamratgrupp, sex och samlevnad, 
homosexualitet, genus och arbete. Exempel på uppgifter som är kopplade till frågorna om 
trygghet och gemenskap handlar bland annat om att diskutera om jämställdhet och genus ur ett 
mångkulturellt perspektiv samt hur manligt och kvinnligt påverkar uppfostran, socialt 
umgänge, yrkesval, ekonomi osv.120  Gunnarsson påpekar att det kollektiva är lika viktigt som 
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det individuella. Han menar bland annat att man lär sig av andras erfarenheter.121 I denna 
uppgift i läroboken kan man se att det finns möjlighet för diskussion. I detta fall kan eleverna 
tillfredsställa det som Gunnarsson kallar allmänmänskliga livsbehov dvs. behov av att diskutera 
om livsfrågor.122   

På liknande sätt har även temat ”En rättvis värld” formats av författarna till boken.123 Här kan 
man exempelvis arbeta med frågor som handlar om våld, ickevåld, fattiga och rika. Temat miljö 
har ett enda underkapitel som handlar just om miljön. Uppgiften som är kopplad till temat 
handlar om hur eleven skulle agera vid köpet av miljövänliga produkter.124 Man kan koppla 
dessa uppgifter till Osbecks avhandling där hon skriver att i skolan arbetar man med 
livsförståelse genom att tolka, förhandla och återskapa den. Hon menar också att det kan ske på 
olika sätt.125 I det här exemplet kan man se att det finns flera olika livsfrågor som eleverna ska 
diskutera om exempelvis miljöfrågor. 

 

2.2.2 Livsfrågor i Religion 1&2 

Kapitlet etik i läroboken Religion 1&2 är uppdelat i följande avsnitt: skillnader mellan etik och 
moral, analys av etiska frågor, etisk modell, etiska mönster, levnadsregler och extra 
uppgifter.126 I första delen, som kan tolkas som en inledning till etiken, skriver författarna om 
skillnaden mellan etik och moral. Etik, enligt dem, handlar om våra värderingar, tankar och 
åsikter om vad som är rätt eller fel. De skriver också att etiken är ett resultat av människors, 
filosofers och religioners syn på vad som är rätt eller fel. De skriver att vi, dagligen i vårt liv, 
använder etiska frågor och att vi väljer vad som är rätt eller fel i olika situationer. Moral, till 
skillnad från etik, handlar om handlingar vi verkligen gör, skriver författarna. De menar att våra 
praktiska handlingar visar vilken moral vi har. Till den här introduktionen finns det en uppgift 
som eleverna ska kunna arbeta med. Den uppgiften går ut på att analysera en etisk frågeställning 
dvs. eleven ska beskriva ett etiskt problem, eleven ska försöka avgöra vad som är rätt eller fel 
samt att eleven ska argumentera och motivera sina svar.127 Falkevall menar att begreppet 
livsfrågor kan blandas ihop med t.ex. etiska frågor, existentiella frågor osv.128 I det här stycket 
har författarna till boken försökt att redogöra för skillnaden mellan etik och moral.  

Nästa tema handlar om etiska mönster och den består av pliktetik, dygdetik, konsekvensetik, 
avsiktsetik och situationsetik.129 Till den delen i texten som handlar om pliktetik har författarna 
lagt de tio Guds bud. Uppgiften som är kopplad till detta tema handlar om att eleverna ska 
diskutera om en situation där fasta regler kan ställa till problem. Här nämns även att i de flesta 
livsåskådningar har man en gyllene regel som i princip handlar om att människan ska behandla 
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andra människor som man själv vill bli behandlad. I nästa mening står det att de livsåskådningar 
som bygger på pliktetik är judendomen och islam och att inom dessa måste man ständigt arbeta 
för att tolka religionens regelverk.130 Detta kan tolkas som att de andra religionerna inte bygger 
på regelverk. Därför väljer författarna till boken att inte nämna dem. Här kan man även tolka 
begreppet livsåskådning med hjälp av Hedenius som påstår att livsåskådning är ett alternativ 
till den kristna livssynen. Hedenius menar att det vi kallar livsåskådning ska innehålla trossatser 
om livet och människan dvs. åsikter om tillvaron, hur den är och vad den innebär.131  I den här 
delen i läroboken nämns dock bara två världsreligionerna dvs. judendomen och islam och de 
resterande religionerna utelämnas.  

Under temat ”Dygder” nämns följande dygder: mod, generositet, ärlighet, tolerans, lojalitet, 
arbetsamhet, vänlighet, rättvisa och pålitlighet. Dygderna beskrivs som en del av människans 
moral. Uppgiften som är kopplad till dygderna fokuserar mest på vilka dygder som eleven anser 
vara viktiga i elevens egna framtida yrke.132  

Temat ”Konsekvensetik” tar upp frågor som handlar om hur människor kan utföra en orätt 
handling om resultatet blir gott.133 Till konsekvensetiken kopplar författarna humanisten 
Hedenius och texten avslutas med en slutsats dvs. att vi inte får gör vilka handlingar som helst 
för att göra gott. Uppgiften som är kopplad till konsekvensetiken går ut på att eleven ska 
exemplifiera en situation där en konsekvensetisk lösning är rätt. Delen ”Avsiktsetiken” handlar 
om själva avsikten till agerande. Det finns tre angivna exempel som förtydligar vad som kan 
betraktas som avsiktsetik. Ett exempel handlar om hur eleven ska råda en flicka som vill göra 
abort, vad eleven själv anser vara bäst för flickan. Dessutom ställs en fråga om eleven skulle 
kunna tänka sig att råna en bank för att kunna skicka de rånade pengarna till de svältande barnen 
i tredje världen osv. Eleven kan dessutom diskutera om det är rätt av samhället att ta 
medborgarnas skattepengar till att betala exempelvis drogberoendes uppehälle. Uppgiften som 
är kopplad till avsiktsetiken går ut på att eleven ska ange några egna exempel på avsiktsetikens 
frågor. Under temat ”Situationsetiken” tas den allmänna kopplingen mellan etiken och 
existentialismen upp. I det här fallet anses existentialismen vara en livsåskådning. Med 
situationsetik menas att varje situation är unik och kan därför inte styras av allmänna regler. 
Uppgiften som är kopplad till situationsetiken handlar om hur eleverna skulle agera vid en viss 
situation.134 Man kan konstatera att i den här delen är uppgifterna kopplade till existentialismen. 
Denna del kan även kopplas till Kirsten Grønlien Zetterqvist syn på existensfrågor som anser 
att dessa frågor är personliga och avgörande för det egna livet.135  

Levnadsregler är nästa tema i boken.136 I den här delen tas ett utdrag ur Havamal diktningen 
upp där författarna beskriver kort att Havamal är en sång som ger en inblick i nordbornas 
levnadsregler på den tiden. I texten står det inte beskrivet vilken epok man syftar på. Uppgiften 
som är kopplad till levnadsregler består av två frågor. Den ena frågan handlar om att eleverna 
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ska jämföra levnadsregler från Havamal med Ordspråksboken i Gamla testamentet. Sedan ska 
eleverna diskutera om Havamals levnadsregler stämmer överens med etik och moral i dagens 
samhälle. Här ska eleven diskutera om organdonation, abort, djurens rätt, det goda samhället 
och det goda livet.137 Man kan koppla Gerles tankar till den här texten i läroboken eftersom hon 
menar att vi har olika tolkningar av livet, om oss själva och om andra människor.138  Hon menar 
att människor som lever idag inte har samma syn på dessa frågor som t.ex. de människor som 
levde för länge sedan. Detta kan man se tydligt i uppgiften om Havamal.  

 

2.2.3 Livsfrågor i Religion och andra livsåskådningar 

Kapitlet ”Etik” i Religion och andra livsåskådningar består av två huvuddelar dvs. dygder och 
etiken i praktiken.139 Texten börjar med en allmän inledning där författaren beskriver etik och 
moral som begrepp. Författaren Ring påpekar att etiken handlar om olika teorier och 
tankesystem medan moral handlar om hur vi ska leva i praktiken. Han skriver också att etiken 
knyts många gånger till livsåskådningar, ideologier och filosofi. Han menar att det finns olika 
typer av etik t.ex. kristen etik, aristotelisk etik osv. Han menar att etiken är viktig för människan 
eftersom människan har, genom historien, funderat på vilka handlingar som är rätt eller fel. 
Etiken tar upp frågor som t.ex. vad är en god människa, vad som är ett gott liv och frågor om 
hur människan ska agera i en viss situation.140 Även här kan man koppla texten till Falkevall 
som menar att begreppet livsfrågor kan blandas ihop med t.ex. etiska frågor, existentiella frågor 
osv.141 Exempelvis har författaren till läroboken, Ring, försökt att redogöra för olika typer av 
etik i det här stycket.  
 
Första tema i etikkapitlet handlar om olika regler som människan bör följa.142 Här nämns i 
allmänna drag det som kännetecknar en god människa. I denna del kan man också läsa om några 
filosofer som t.ex. Konfucius och hans idéer och tankar. Sedan jämförs hans idéer med 
judendomen, buddhismen, kristendomen och islam. Till den delen har Ring lagt en 
funderingsfråga som handlar om att eleven ska fundera kring om han eller hon kan tänka sig att 
forma sin egen livshållning utifrån en regel. Vidare i texten nämns den kinesiske filosofen Lao 
Zi där Ring beskriver denna filosofs syn på regler och plikter. Uppgiften som är kopplad till 
den här filosofen handlar om att eleven ska sammanfatta Lao Zis livsattityd.143 Här kan man se 
att texten är kopplad till filosofin. Hedenius menar att det vi kallar livsåskådning ska innehålla 
trossatser om livet och människan dvs. åsikter om tillvaron, hur den är och vad den innebär.144 
Dessa trossatser kan man se i den här delen i läroboken eftersom eleven ska koppla sina tankar 
till några av världsreligionerna dvs. judendomen, kristendomen, buddhismen och islam.  
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Nästa kapitel i boken handlar om dygder.145 De dygder som nämns  i texten är tålamod, 
lyhördhet, barmhärtighet, ärlighet, mod och lojalitet. Dygder kopplas till filosofen Aristoteles 
och antikens gudar Apollo och Dionysos. Uppgifterna som eleverna kan arbeta med tema 
dygder handlar om dessa gudars livsstil samt en diskussion om elevernas egna livsstil jämfört 
med Apollos och Dionysos. Vidare i texten kan man läsa om olika syn på dygder i olika 
religioner och livsåskådningar. I den här delen nämns även Aristoteles och Buddhas syn på 
dygder. Uppgiften som är kopplad till den här delen handlar om att eleven ska jämföra 
Aristoteles och Buddhas syn på dygder med våra tiders dygder. Eleven ska dessutom diskutera 
om vad hon eller han tror att de flesta människor i Sverige idag anser vara en bra lista över 
dygder. Kapitlet ”Dygder” omfattar även teman om Hilel, Jesus, Muhammed och dödssynder. 
Den del av texten som handlar om dödssynder har ingen uppgift som eleverna kan arbeta med. 
Delen som handlar om Hilel och Jesus har en uppgift som går ut på att eleverna ska ha åsikter 
om man kan älska en annan människa om man inte älskar sig själv. Den delen i texten som 
handlar om Muhammed har en funderingsfråga dvs. om tolerans, kärlek och ödmjukhet kan 
övas in.146  

Sinneslagsetik är nästa text i boken och handlar om att ha rätt sinnelag, att handla med goda 
avsikter.147 Till sinneslagsetiken har Ring kopplad Jesus och Buddhas tankar. I samband till 
sinneslagsetiken finns det en fördjupningsuppgift som går ut på att eleven ska läsa ur 
Bergspredikan, Matteus evangeliet kap. 5 – 7, samt en text om Lev Tolstoj. Sedan ska eleven 
jämföra det som står i dessa texter med sin egen livsstil. Ett av följande teman i texten handlar 
om relationen mellan etiken och upplysningen. Denna del har ingen uppgift som riktar sig till 
eleverna. Nästa avsnitt i boken handlar om pliktetik eller regeletik. Till den här delen har Ring 
tagit upp Immanuel Kants tankar. Uppgiften som är kopplad till pliktetiken handlar om att 
eleven ska fundera kring hur eleven skulle leva om man följer Kants etik.148 I detta fall kan man 
dra en parallell mellan läromedlet och Elisabeth Gerle som påpekar att människan är beroende 
av andras tankar. Hon menar att andra människor påverkar vår själv- och världsbild.149 Det kan 
följaktligen tolkas som att elevernas självbild kan påverkas av t.ex. Lev Tolstoys eller Kants 
texter som förekommer i läroboken. 

Konsekvensetiken och utilitarismen är nästa del som eleverna ska arbeta med.150 Det här 
avsnittet kopplas till Jeremy Bentham och John Stuart Mills tankar. Den här etiken handlar om 
att människan har lika värde och de uppgifter som är kopplade till den här delen handlar om att 
eleven ska redogöra för vilka för- och nackdelar hon eller han kan se i denna modell.151 Den 
här delen kan man koppla till Osbeck och Hartmans och Torstensson – Ed som skriver att 
eleverna kan utveckla sina kunskaper genom att lära sig av andras erfarenheter samt att 
människosyn, samhällssyn, gudsuppfattning, världsbild, verklighetsuppfattning och historiesyn 
är en del av en personlig livsåskådning.152 Detta kan man se i läroboken eftersom eleverna i 
																																																													
145 Ring, B., 2015, s. 238-243. 
146 Ring, B., 2015, s. 242. 
147 Ibid. s. 244. 
148 Ibid. s. 248. 
149 Gerle, E., 2006, s. 32-39. 
150 Ring, B., 2015, s. 249f. 
151 Ibid. 
152 Jfr Osbeck, C., 2006, och Hartman, S. och Torstensson – Ed, T., 2013. 
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stora drag  ska arbeta med olika filosofers syn på livet och dessa ska sedan kopplas till elevernas 
egen syn.  

Nästa del som innehåller livsfrågor har namnet ”Etiken i praktiken”.153 De frågor som tas upp 
i den här delen handlar om sjukvård, självmord, dödshjälp och genteknik. Kapitlet som handlar 
om sjukvård omfattar beskrivningar av hur sjukvårdspersonalen ställs inför vissa etiska frågor. 
I texten beskrivs det att varje människa har ett eget  värde  och får inte utnyttjas av andra för 
egna syften. I detta sammanhang nämner Björne Ring fyra punkter som elever ska känna till.  
Det handlar bland annat om att patienten själv har rätt att bestämma  över sitt  liv. Det handlar 
också om att vårdpersonalen måste lindra patienternas lidande och att alla har rätt till samma 
vård. Uppgiften som är kopplad till den här delen handlar om att eleven bland annat ska kunna 
återberätta de fyra etiska principerna.154 Som jag skrev tidigare påpekar Hartman och 
Torstensson – Ed att det finns några exempel på vad livsfrågor kan handla om i läroplanerna.155 
Förslagsvis kan livsfrågorna handla om liv och död, ansvar och skuld osv. Man kan konstatera 
att just dessa livsfrågor förekommer i den här läroboken. 

I texten som handlar om självmord kan man läsa ett utdrag ur självmordsstatistiken.156  
Teoridelen exemplifieras med vardagssituationer. Den delen handlar också om hur riksdagen 
arbetar för att minska antalet självmord i Sverige. Vidare i texten uppmuntras eleverna att känna 
igen självmordstankar hos andra människor. Frågor som är kopplade till kapitel om självmord 
handlar om funderingar kring varför vissa människor vill begå självmord, kan ett 
självmordsförsök vara mer än ett försök, vilken hållning bör man ha mot människor som ligger 
i riskzonen för att begå självmord. Dödshjälp omfattar aktiv dödshjälp, passiv dödshjälp, 
assisterat självmord och palliativ vård. Begreppen förklaras  och exemplifieras med hjälp av 
lagen om dödshjälp samt med några etiska modeller inom utilitarismen, pliktetiken och 
dygdetiken. I anknytning till texten kan eleven läsa några för – och motargument som handlar 
om aktiv dödshjälp. Detta kapitel avslutas med funderingsfrågor kring de etiska modellerna 
som nämns i texten.157 Osbeck anser att i samspelet med andra kan eleverna utveckla kunskap 
om hur livet fungerar och vad som ger livet värde och mening.  Det betyder att eleverna själva 
inte alltid behöver personligen uppleva något eftersom de kan lära sig av andras erfarenheter 
genom diskussion.158 I denna lärobok kan eleverna fundera kring frågor som bland annat 
handlar om att känna igen en självmordsbenägen person, vilken hållning eleven ska ha mot en 
sådan person osv.159 Det betyder alltså att eleven själv inte behöver ha självmordstankar för att 
kunna diskutera om dessa. 

Genteknik är avslutande kapitlet i etikdelen.160 Det inleds med en förklaring om hur 
vetenskapen inom genteknik har utvecklats. Här tar Ring upp den etiska frågan om 
fosterdiagnostik. I texten skriver han att många människor ställs inför valet om att göra abort. 

																																																													
153 Ring, B., 2015, s. 252-267. 
154 Ring, B., 2015, s. 254. 
155 Hartman, S., Torstensson – Ed, T.,  2013. 
156 Ring, B., 2015, s. 255-262. 
157 Ibid. s. 262. 
158 Osbeck, C., 2006. 
159 Ring, B., 2015. 
160 Ibid. s. 263-267. 
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Med hjälp av fosterdiagnostik kan man ta reda på arvsmassan, utseende på fostret, könet och 
kromosomuppsättningen. De metoderna som används här är bland annat ultraljud, prov från 
fostervattnet och prov från själva fostret. I stora drag handlar kapitlet om vad man kan göra med 
kunskapen om fosterdiagnostiken när den kopplas till de etiska principerna. I de etiska 
modellerna räknas följande frågor: vad är ett värdigt liv, är allt liv värt att leva och är det heligt 
och hur vi människor ska acceptera livet.161 Uppgiften som är kopplad till den här texten handlar 
om att eleven  ska redogöra för olika för- och nackdelar i svåra etiska frågor. En sådan fråga 
handlar t.ex. om att eleven ska tänka kring vad som kan hända om informationen om 
fosterdiagnostiken hamnar i orätta händer.162 Falkevall menar att olika frågor betraktas som 
livsfrågor. Han skriver att livsfrågor definieras som frågor som handlar om liv och död, ansvar 
och skuld, lidande och medmänsklighet, rädsla och trygghet, ensamhet och gemenskap.163 I det 
här fallet handlar livsfrågor om genteknik. En annan tanke som jag kan koppla till frågan om 
abort är Skolinspektionens rapport där vissa religionslärare enligt rapporten medvetet tar bort 
frågor om abort i sin undervisning.164 Man kan dock konstatera att i den här läroboken finns det 
potential för att arbeta med abortfrågor med eleverna. 

 

  

																																																													
161 Ring, B., 2015, s. 265. 
162 Ibid. 
163 Falkevall, B., 2008. 
164 Skolinspektionen, 2012:3. 
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3. RESULTAT 

Som jag redan har skrivit i inledningsdelen är syftet med detta arbete att undersöka hur 
begreppet livsfrågor presenteras i tre läroböcker för religionskunskap för gymnasiet. Fokus för 
min undersökning ligger på min tolkning av hur livsfrågorna presenteras samt vilka uppgifter 
som är kopplade till livsfrågor i tre läroböcker dvs. Religion 1165, Religion 1 & 2166 samt 
Religion och andra livsåskådningar167. Det som är gemensamt för alla tre läromedel är att de 
har förord från författarna och ett kapitel avsett för etik. Läromedlen Religionskunskap 1 och 
Religionskunskap 1&2 kan man konstatera liknar varandra innehållsmässigt medan Religion 
och andra livsåskådningar innehållsmässigt skiljer sig från de andra två läromedlen. Mer om 
likheter och skillnader tar jag upp i diskussionen.  

 

3.1 Livsfrågor i läroböckerna – en överblick  

Syftet med denna uppsats, som sagt, var att undersöka hur livsfrågorna presenteras i tre 
läromedel för gymnasiet. I min studie har jag använt mig av tidigare forskning som handlar 
bland annat om livsfrågor. Med hjälp av Falkevalls och Osbecks avhandlingar, men även med 
hjälp av de andra teoretikerna i detta arbete, kunde jag undersöka vilket utrymme som ges 
livsfrågor i läroböckerna samt på vilket sätt eleverna kan arbeta med dessa i en 
undervisningssituation. 

De frågorna som Falkevall tar upp är: vad kan vara livsfrågor, varför är det viktigt med 
livsfrågor i skolämnet samt hur kommer livsfrågorna in i undervisningen? Han skriver att 
livsfrågor kan definieras som frågor som handlar om liv och död, ansvar och skuld, lidande och 
medmänsklighet, rädsla och trygghet, ensamhet och gemenskap.168 Falkevall menar att 
förklaringar av begreppen livsfrågor är tolkningsbara i kursplanerna. Med tanke på att 
läroböckerna är formade efter kursplanerna kan man även se livsfrågorna i läroböckerna som 
tolkningsbara. Exempelvis i Religionskunskap 1 kan man urskilja att författarna likställer 
begreppet värderingar med begreppet livsåskådningar. Om man drar en parallell mellan 
Hartman och	Torstensson – Ed som påpekar att värderingar handlar om det som verkar vara 
gott eller ont, rätt eller fel, vackert eller fult och läroböckerna kan man se att i alla tre läroböcker 
förekommer begreppen rätt eller fel, gott eller ont osv. En skillnad mellan dessa läromedel är 
också att boken Religion 1 är skriven förre GY11, medan de två andra är anpassade till GY11.169 

Man kan arbeta med sexualfrågor och samlevnadsfrågor när man arbetar med könsroller i 
undervisningen. Dessa frågor är kopplade till livserfarenhet, påpekar Falkevall.170 De är också 
kopplade till frågor om våra normer, värderingar, relationer, ansvar, sexualitet, samspel i 
naturen, fritidens och teknikens användning, samvete, skuld, förlåtelse, brott och straff, 
																																																													
165 Thulin, B. och Elm, S., 2010. 
166 Thulin, B. och Elm, S., 2010. 
167 Ring, B., 2015. 
168 Falkevall, B., 2008, s. 10ff. 
169 Författarna till Religion 1&2 och Religion och andra livsåskådningar skrev i böckernas förord att dessa 
läromedel är anpassade till GY11. 
170 Falkevall, B., 2008, s. 68.  
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frälsning och nåd, tro och bön, livskvalitet, verklighetsflykt osv. Han menar alltså att de här 
nämnda frågorna är specificerade i Lgr80. Samma tendens kan man även se i läroböckerna. I 
dessa läromedel kan man bland annat läsa om abort, genteknik och homosexualitet. Dessa 
livsfrågor förekommer i alla tre läromedel.  

Att det är viktigt att arbeta med livsfrågor i skolan menar både Falkevall och Osbeck. Falkevall 
menar att målet med arbete med livsfrågor i skolan fokuserar på att förtydliga livsfrågor för 
eleverna.171 Han menar att genom att få eleverna att engagera sig i livsfrågor kan eleverna 
relatera dessa frågor till sina egna erfarenheter.  Osbeck menar å andra sidan att ett av skolans 
uppdrag är att arbeta med livsförståelsefrågor med eleverna.172 Hon menar att ungdomarna kan 
lära sig av varandra. Hon skriver också att skolan har en viktig roll i arbete med livsfrågor. I 
läromedlen för min undersökning kan man läsa att eleverna ska samtala om olika livsfrågor. 
Det står dock inte beskrivet om de ska arbeta i grupp eller enskilt. Att diskutera kan i vissa fall 
tolkas som att eleven ska resonera med sig själv om en fråga och skriva det som en text. 
Exempel på ett sådant sätt att arbeta med livsfrågor i skolan kan man läsa i Religion och andra 
livsåskådningar. En av uppgifterna inom sinneslagsetik handlar om att eleverna ska koppla 
Bergspredikan och en text som handlar om Lev Tolstoj med sin egen livsstil. 

Osbeck påpekar att eleverna ska kunna reflektera kring livsfrågor som är viktiga, men att alla 
frågor inte behöver vara aktuella för dem.173 Falkevall menar att livsfrågor ska ingå i ämnet för 
att engagera eleverna och för att fånga elevernas intresse kan man i så fall använda sig av t.ex. 
aktuella händelser, böcker, filmer, radio- eller TV-program, ett studiebesök osv.174 Gunnarsson 
har liknande åsikter som Falkevall när han skriver att det är religionskunskapsämnet som är 
utgångspunkten för diskussion om livsfrågor.175 Han, som Osbeck och Falkevall, menar att 
skolan är en plats där eleverna kan diskutera om deras aktuella problem. I läroböckerna kan 
man dock inte läsa om sättet hur man ska arbeta med livsfrågor i skolan. Uppgifterna är 
formulerade som diskussionsfrågor. Man kan tolka detta som att det är upp till läraren att tolka 
metoden för arbete med livsfrågor i skolan. Diskussionsfrågan är angiven i texten men inte hur 
eleverna kan koppla den till egna erfarenheter.  

Alla tre läromedel i min undersökning tar upp frågor om dygder. Dygder anses handla bland 
annat om livsfrågor av Göran Möller.176 Han skriver att människan är ett engagerat subjekt dvs. 
kan beröras av händelser och situationer i sin omgivning. I alla tre läromedel förekommer 
uppgifter som har anknytning till vardagslivet. De dygder som nämns är tålamod, lyhördhet, 
barmhärtighet, ärlighet, mod och lojalitet. Dygder i boken Religionskunskap och andra 
livsåskådningar kopplas till filosofen Aristoteles och antikens gudar Apollo och Dionysos 
medan i Religionskunskap 1 och Religionskunskap 1&2 kopplas dygderna till måttfullhet, 
trofasthet och självinsikt samt till mod, generositet, ärlighet, tolerans, lojalitet, arbetsamhet, 
vänlighet, rättvisa och pålitlighet. Man kan observera att dygderna tar en stor plats i 

																																																													
171 Falkevall, B., 2008, s. 10ff. 
172 Osbeck, C., 2006, s. 9. 
173 Ibid. s. 81. 
174 Falkevall, B., 2008. 
175 Gunnarsson, G., 2009, s. 53. 
176 Möller, G., 2003, s. 21-22. 
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läroböckerna och att det finns ett hav av olika dygder som eleverna ska känna till och diskutera 
om. 

Genom att undersöka livsfrågor i kursplanerna kunde Falkevall konstatera att begreppet lätt kan 
blandas ihop med begreppet existentiella frågor.177 Grønlien Zetterqvist påpekar att livsfrågor 
anses vara en del av en persons existentiella grundorientering.178 I läromedlen Religionskunskap 
1&2 förekommer begreppet existentiella frågor.  Här kan man läsa att situationsetiken beskrivs 
som en del av den existentiella livssynen samt att existentialismen anses vara en livsåskådning.  

I läroböckerna Religionskunskap 1 och Religionskunskap 1&2 tas det upp olika typer av etik. 
Här kan eleverna läsa om t.ex. regeletik, konsekvensetik, avsiktsetik och situationsetik samt om 
pliktetik, dygdetik osv. Dessa olika etiker kan kopplas till Osbecks begrepp livsförståelse.179 
Hon menar att livsförståelse är förståelse av livet och att begreppet är nära besläktad begreppet 
livsåskådningar.  Livsförståelse som begrepp kan kopplas till t.ex. livsåskådning, livsfrågor, 
livssyn, livsfilosofi, livstydning, etik osv. Osbeck menar att livsförståelse kan komma till 
uttryck genom teorier och hur man skulle kunna agera i vissa situationer.180 Denna koppling 
mellan teori, filosofi och livsfrågor är tydlig främst i boken Religion och andra livsåskådningar. 
I detta läromedel förekommer många olika typer av etik och här kan man läsa om olika 
teoretiker och filosofer.181  

 

3.2 Uppgifter kopplade till livsfrågor 

Osbeck skriver att individen, i samspel med andra individer, kan dra slutsatser av sina 
erfarenheter. Hon menar att lärandet är ett kontinuerligt begripliggörande av livet och tillvaron 
och att i skolan kan eleverna arbeta med livsförståelse genom tolkning, återskapande och 
förhandling.182 Hon menar att eleverna berättar för varandra om handlingar som utspelat sig 
kring dem och erfarenheter som de har upplevt.183 I samspelet med andra elever utvecklas 
kunskapen. Genom diskussionen med sina klasskompisar kan t.ex. eleverna lära sig om hur 
livet fungerar och vad som ger livet värde och mening. I de tre läromedlen i min undersökning 
förekommer diskussionsfrågorna. I alla tre läromedlen ska eleven kunna tolka olika livsfrågor 
och sätta dem i förhållande till sina egna tankar eller erfarenheter. Detta kan man se tydligt i ett 
exempel från boken Religionskunskap 1&2. Exempelvis innehåller uppgiften inom 
konsekvensetiken frågor som handlar om hur vi människor kan utföra en orätt handling om 
resultatet blir gott. Uppgiften går ut på att eleven ska exemplifiera en situation där en 
konsekvensetisk lösning är rätt. Denna fråga är tolkningsbar och kan uppfattas som öppen. I 
detta fall kan flera elevers åsikter vara till hjälp.  

																																																													
177 Jfr. Falkevall, B., 2008. 
178 Grønlien Zetterqvist, K., 2009, s. 109-138.  
179 Osbeck, C., 2006, s. 59-62. 
180 Ibid. s. 62-63. 
181 Jfr Ring, B., 2015. 
182 Osbeck, C., 2006, s. 269. 
183 Ibid. s. 279. 
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På liknande sätt kan man även tolka de uppgifterna som är kopplade till avsiktsetiken i samma 
läromedel dvs. Religionskunskap 1&2. Uppgiften går ut på att eleven ska diskutera om abort. 
Eleven själv behöver inte uppleva det. Det räcker att eleven har fått informationen från 
handlingar som utspelar sig kring dem, menar Osbeck.184 Eleven kan alltså lära sig även av det 
som de läser i tidningar, TV eller böcker.  

Alla tre läromedlen har en text som handlar om abort. Även funderingsfrågor finns kopplade 
till temat abort.  Ett av dessa exempel handlar om hur eleven ska råda en flicka som vill göra 
abort, samt vad eleven själv anser vara bäst för henne. I inledningen till denna uppsats har jag 
skrivit om Skolinspektionens kvalitetsgranskning om religionskunskap i gymnasieskolor i 
Sverige.185 Enligt denna rapport har flera lärare valt att undvika att ta upp livsfrågor som handlar 
om abort eftersom de inte visste vilka erfarenheter eleverna hade av detta. Falkevall menar att 
denna typ av uppgift kan kompletteras genom att använda sig av t.ex. aktuella händelser, 
böcker, filmer, radio- eller TV-program, ett studiebesök osv.186 En av skolans uppgifter är att 
bedöma eleven, påpekar Osbeck.187 Livsfrågor som handlar om abort finns beskrivna i alla tre 
olika läromedel i min undersökning. Därför kan man dra slutsatsen att eleverna riskerar att inte 
uppnå alla mål i kursen om läraren väljer bort denna fråga från undervisningen. 

  

																																																													
184 Jfr. Osbeck, C., 2006. 
185 Skolinspektionen, 2012:3. 
186 Falkevall, B., 2008. s. 81. 
187 Osbeck, C., 2006, s. 29-32. 
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4. SAMMANFATTNING 

Genom att analysera böckerna har jag kunnat undersöka vilka livsfrågor som finns 
presenterade. Svaret på första frågan, dvs. vilket utrymme ges livsfrågor i dessa läromedel? 
visar att livsfrågor tas upp i flera olika kapitel, men att det finns ett eget kapitel som heter ”Etik” 
i alla tre läromedel. De livsfrågor som exempelvis tas upp i Religion 1 handlar om svält och 
fattigdom, rätt och fel, dygder och moral, regeletik, konsekvensetik, avsiktsetik, situationsetik, 
levnadsregler, liv och död, våld, trygghet och gemenskap, rättvis värld, miljö, abort och 
genteknik. De livsfrågor som tas upp i läroboken Religion 1 & 2 är t.ex. frågor om rätt och fel, 
pliktetik, dygdetik, konsekvensetik, avsiktsetik och situationsetik. De livsfrågor som finns 
presenterade handlar om avsikten till agerande, fasta regler som kan ställa till problem och 
dygder. Här kan man även läsa om levnadsregler, organdonation, abort, djurens rätt, det goda 
samhället och det goda livet. På liknande sätt som Religion 1 och Religion 1 & 2 tar även boken 
Religion och andra livsåskådningar upp olika livsfrågor. I denna bok kan man läsa om regler 
som människan bör följa och dygder. Man kan också läsa om livsfrågor kopplade till 
sinneslagsetik, plikter och regler man bör följa, människans lika värde, sjukvård, självmord, 
dödshjälp och genteknik. Även livsfrågor som t.ex. vad ett värdigt liv är, är allt liv värt att leva, 
är livet heligt samt hur vi människor ska leva, tas upp i denna lärobok. Man kan konstatera att 
livsfrågor har ett omfattande utrymme i alla tre läromedlen i denna undersökning. En del 
livsfrågor presenteras i alla tre läromedlen som t.ex. abortfrågor, rätt eller fel, olika etiker, moral 
och dygder. En del livsfrågor finns inte omnämnda i alla tre böcker som t.ex. livsfrågor som 
handlar om sinneslagsetik, organdonation, sjukvård, dödshjälp och självmord osv.   

Svaret på andra frågan, dvs. hur kan man arbeta med livsfrågorna utifrån de uppgifterna som 
finns beskrivna i läroböckerna? visar att t.ex. i boken Religion 1 kan eleverna arbeta med 
livsfrågor i skolan genom att diskutera och argumentera om en konflikt som beskrivs med ett 
exempel taget från en vardagssituation. Eleverna erbjuds också att resonera kring olika 
livsfrågor och det förekommer även repetitionsfrågor av typen ”Minns du”. Samma tendens 
kan man även se i läroboken Religion 1 & 2 dvs. att eleverna ska kunna diskutera, resonera och 
argumentera om olika livsfrågor som beskrivs med hjälp av ett exempel från en 
vardagssituation. Här kan eleverna också jämföra sina tankar med några texter givna i boken. 
Uppgifter som går ut på att eleven ska jämföra sina åsikter med en text finns även i läroboken 
Religion och andra livsåskådningar. Exempelvis ska eleven jämföra sin egen livsstil med 
Apollos och Dionysos, eller jämföra Buddhas och Aristoteles syn på dygder med varandra osv. 
I denna lärobok kan eleverna även redogöra och återberätta olika livsfrågor. Man kan alltså 
konstatera att alla tre läromedel erbjuder uppgifter i form av diskussion, reflexion, 
argumentation och redogörelse/återberättande. Det som inte står i dessa böcker är hur 
uppgifterna ska redovisas dvs. muntligt, skriftligt, enskilt eller i grupp. Eftersom inte 
redovisningsmetoden beskrivs i läroböckerna kan man dra slutsatsen att det är upp till varje 
lärare, som använder dessa läromedel, att själv bestämma hur redovisningen ska ske.  
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5. VIDARE FORSKNING 
 
Underlaget för min undersökning om livsfrågor är väldigt omfattande och nyanserat, som jag 
redan nämnt i avsnittet tidigare forskning. Det finns ändå ett antal funderingar och frågor som 
denna litteraturstudie har väckt hos mig och som det skulle behövas mer forskning kring. På 
vilket sätt kan lärarna använda sig av film, bild, radio, osv. i sin undervisning om livsfrågor? 
En annan intressant studie vore att observera klasser för att undersöka vad som sker i en 
interaktion när eleverna diskuterar livsfrågor? Med tanke på att läromedlen i dagens 
undervisning erbjuder en mängd instuderingsfrågor skulle det även vara intressant att undersöka 
olika sätt på hur man kan redovisa livsfrågor.  
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