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Abstract 

The aim of the thesis was to study young people's thoughts on religious education in high 

school with a focus on life questions (livsfrågor).  

In order to achieve the purpose of the thesis the issue was divided into two primary issues: 

how do young people describe religious education in high school? And how do they reflect on 

the concept of life questions? And two secondary issues: do young people consider that life 

questions were a part of religious teaching? And do the young people consider that their life 

questions were a part of religious teaching?  

In order to answer the issues five young people were interviewed on questions related to 

teaching of religion and life questions. The five youths had studied at least one religious 

course at secondary level.  

The results showed that the five youths regarded religious education as studies about "the 

others" because the major focus was on facts but they nevertheless perceived religious 

education as interesting. All the young people reflected differently about the concept of life 

questions. Whether or not life questions were brought up in the classrooms varied between the 

participants. Only one of the participants expressed with certainty that life questions that she 

also viewed as her own were brought up in the classroom. 
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1.0 Inledning 
Livsfrågans vara eller icke vara i religionskunskapsundervisningen har pendlat ända sedan 

livsfrågepedagogiken introducerades under slutet av 1960-talet. Livsfrågan fick då ett stort 

genomslag eftersom elever uttryckte ett intresse för livsfrågor (Hartman 2009:90) och 

livsfrågeforskningen slog blom: Sven Hartman var banbrytande med undersökningarna om 

vilka frågor barn och unga grubblade över och ville tala om (Franck 2016:3), dåvarande 

skolöverstyrelsen lät två, stora empiriska forskningsarbeten göras och flera andra forskade i 

ämnet om ungas livsfrågor.  

Livsfrågepedagogiken nådde sin pik under 1980-talet då undervisningen skulle utgå ifrån 

elevernas egna livsfrågor. Religionsämnet förlorade dock riktning och ämnets innehåll blev av 

oklar karaktär. (Hartman 2009:93-94) Livsfrågan sköts ut ur klassrummet och realiakunskaper 

om religiösa traditioner fick dominera undervisningen vilket de fortfarande gör än idag. Vad 

har det fått för konsekvenser för religionskunskapsundervisningen? På vilket sätt upplever 

elever religionskunskapen i dagsläget? Ett flertal lärare och forskare menar att elever inte 

upplever att religionskunskapen handlar om dem själva, utan om ”de andra”. Detta på grund 

av att eleverna ofta uteslutande förknippar religionskunskapsundervisningen med 

kunskapsförmedling om de religiösa traditionerna såsom judendom, kristendom, islam, 

hinduism och buddhism (Lundqvist & Osbjer 2016:6). Stämmer denna bild av 

religionskunskapen? Tycker eleverna att religionsämnet handlar om ”de andra”? Detta är 

något som ska undersökas i denna uppsats. 

Under vårterminen 2016 var religion det ämnet som examinerades under det nationella provet 

i SO. Elevernas reaktioner var i de flesta fall negativa då de menade att flertalet av frågorna 

som rörde livsfrågor och etik inte var religion. (Lundqvist & Osbjer 2016:6) Att införliva 

livsfrågan i religionskunskapen har blivit ett aktuellt ämne igen. Men frågor om bland annat 

på vilket sätt undervisningen om livsfrågor ska ske och hur kunskapen om livsfrågor ska 

mätas är obesvarade. Utöver detta är även själva begreppet livsfråga oklart. Det finns troligen 

lika många svar på vad en livsfråga kan vara och hur den ska förstås som det finns elever. Inte 

ens akademiker inom livsfrågefältet är alla ense om hur termen livsfråga ska definieras. Det 

kan alltså vara svårartat att bedriva en livsfrågebaserad undervisning eller en undervisning 

med inslag av elevernas egna livsfrågor i hopp om att motverka studiet om ”de andra” då 

livsfrågan i sig är en omdiskuterad och odefinierad fråga. 
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2.0 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att studera ungdomars tankar om religionskunskapsundervisningen på 

gymnasiet med fokus på livsfrågor.  

För att kunna uppnå uppsatsens syfte är frågeställningen delad i primära och sekundära 

frågeställningar. De primära frågeställningarna är: på vilket sätt beskriver ungdomarna 

religionskunskapsundervisningen på gymnasiet? Och hur reflekterar ungdomarna kring 

begreppet livsfråga?  

De sekundära frågeställningarna fungerar som komplement för de två första frågorna för att 

bredda och även fördjupa studien. De sekundära frågeställningarna är: anser ungdomarna att 

livsfrågor var en del av religionskunskapsundervisningen? Samt anser ungdomarna att deras 

livsfrågor var en del av religionskunskapsundervisningen? 

3.0 Bakgrund 

3.1 Historisk bakgrund 
För att förstå varför livsfrågor överhuvudtaget är av intresse när det gäller religionskunskap 

krävs en kort historisk genomgång av skolämnets utveckling.  

Hartman skriver att religionskunskapsundervisningen länge var konfessionell i Sverige. Från 

hemundervisning som byggde på läsundervisning från Luthers lilla katekes till en ”icke-

konfessionell” undervisning där en positiv orientering av protestantiska 

kristendomsinriktningar skulle läras ut. Vid 1962 års grundskolereform skrevs ett 

objektivitetskrav in i läroplanen. Undervisningen skulle hädanefter handla om kristendom, 

religion och även om de rörelser som ifrågasatt religiösa sanningar. Hartman menar att detta 

objektivitetskrav länge skulle påverka och även tidvis lamslå en didaktisk utveckling av 

religionskunskapsundervisningen. Detta på grund av att ”de didaktiska frågorna om vad, hur 

och för vem parallellställes i läroplanen” (Hartman 2009:90). De didaktiska aspekterna var 

inte intrigerade med varandra vilket ledde till att helhetens innehåll var motsägelsefullt skriver 

Hartman. Undervisningen i skolorna blev lidande och detta ledde till att 

kristendomskunskapen i särklass blev det mest impopulära skolämnet enligt UmRe-projektets 

stora attitydundersökning. Religiösa elever visade sig vara mindre negativa än icke-religiösa 

elever men arbetssättet som användes i undervisningen uppskattades inte. Livsfrågor var dock 

något eleverna uttryckte att de var intresserade av. (Hartman 2009:86-88, 90) 

Kristendomsundervisning fick med 1969 års läroplan den nya beteckningen religionskunskap 

och innehållet skiftade från en stoffcentrerad undervisning till en mer elevcentrerad skriver 
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Hartman. Elevernas egna livsfrågor kunde därmed användas som utgångspunkt i 

undervisningen. Men den så kallade livsfrågepedagogiken nådde först sin höjdpunkt vid 1980 

års läroplan då ämnets namn ändrades igen och denna gång till ”Människans frågor inför livet 

och tillvaron; religionskunskap” (Hartman 2009:93). Elevernas egna livsfrågor var nu 

utgångspunkten tillskillnad från tidigare då det kunde vara startpunkten i undervisningen. 

Detta medförde dock ämnesteoretiska problem menar Hartman. Skolämnets fria tyglar gjorde 

religionskunskapen oklarare än tidigare. Läroplanen klargjorde inte vart man skulle sträva 

med undervisningen och många lärare upplevde det som svårt att behandla livsfrågor i 

klassrummen. I 1994 års läroplan nedtonades livsfrågepedagogiken och den otydliga termen 

”livsfrågor” byttes ut mot flera formuleringar såsom frågor om livet och personlig identitet 

samt tros- och livsåskådningsfrågor. (Hartman 2009:93-96) 

3.2 Livsfrågor viktiga för undervisningen 
I dagens kursplaner för religionskunskap 1 och religionskunskap 2 för gymnasieskolan 

används inte begreppet livsfrågor eller några av alternativen som nämnts ovan. Flera studier 

och rapporter visar på att elever (särskilt de elever som inte anser sig tillhöra en religiös 

tradition eller definierar sig själva som icke-religiösa) inte känner igen sig i undervisningen, 

att undervisningen inte har något med dem själva att göra och att de upplever att 

religionskunskapen handlar om studiet om ”de andra”. Ett axplock av artiklarna och 

undersökningarna som tyder på detta är Lovisa Bergdahls artikel ”Vems religion? Vilken 

religionsundervisning?” (2015), Anders Sjöborgs undersökning “Religious education and 

intercultural understanding: examining the role of religiosity for upper secondary students’ 

attitudes towards RE” (2013) och Karin Kittelmann Flensners doktorsavhandling Religious 

Education in Contemporary Pluralistic Sweden (2015). Det finns flera tänkbara lösningar på 

hur religionskunskapsundervisningen skulle kunna formas didaktiskt och innehållsmässigt för 

att kunna reda ut problematiken. Att ge livsfrågor mer utrymme i undervisningen igen kan 

vara en väg att gå menar många. 

Malin Löfstedt anser att undervisningstraditionen för religionskunskap i skolan fokuserar på 

världsreligionerna och den historiska utvecklingen av dessa. Etik och livsfrågor får betydligt 

mindre uppmärksamhet. I och med ökad intolerans, mångfald och existentiell ohälsa behövs 

religionsämnet och det behöver vara elevnära samt knyta an till här och nu menar hon. Ett sätt 

att uppnå detta är genom att låta livsfrågor vara en större del av undervisningen skriver 

Löfstedt. Det krävs dock att begreppen som berör livsfrågor reds ut så att det sedan kan leda 

till strategier om hur undervisning om livsfrågor ska gå till på ett bra sätt. (Löfstedt 2016:4)   
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3.3 Olika perspektiv på livsfrågor 
Att begreppen behövs redas ut för att kunna utveckla metoder för en god 

livsfrågeundervisning kan förmodligen vara på sin plats eftersom det finns olika inställningar 

till hur livsfrågor ska förstås bland forskare.  

Några vars begreppsförståelser skiljer sig åt är Malin Löfstedts (2011), Staffan Nilssons 

(2016) och Lennart Koskinens1. Löfstedt menar att livsfrågor både kan vara allmänmänskliga 

och individuella medan Nilsson är av den åsikten att livsfrågor enbart är individuella om de 

ska vara existentiella samt att de bör vara explicita och formulerade i frågeform. Koskinen 

menar med sin definition av termen att en livsfråga inte behöver vara en fråga utan att det är 

en sökande och frågande attityd till tillvaron.  

En utförligare redogörelse för de olika perspektiven presenteras under teoriavsnittet. Detta 

eftersom förståelsen av begreppet livsfråga ligger som den teoretiska ramen för analysen. 

3.4 Kritik av livsfrågor 
Precis som det finns motsättningar inom hur begreppet livsfrågor ska förstår finns det även 

motsättningar huruvida livsfrågor är ett bra redskap för undervisningen. Den danske 

religionsvetaren Pia Rose Böwadt har undersökt livsfilosofi som är i centrum av den danska 

religionskunskapen. Hon menar att den vilar på en kristen, lutheransk grund av 

skapelseteologi. Liknande kristna, underliggande värderingar kan även hittas i den svenska 

kontexten menar Böwadt. (Böwadt 2009) 

Jenny Berglund docent i religionsvetenskap bekräftar det Böwadt indikerar att även den 

svenska kontexten har samma problematik som den danska. Berglund skriver att den svenska 

religionskunskapen är marinerad i lutheransk protestantism och särskilt livsfrågepedagogiken. 

Detta eftersom den bygger på föreställningen om att religion är till för att servera svar på 

människosläktets ’livsfrågor’ som kan kopplas ihop med tro och bekännelse. Berglund menar 

att det kognitiva, reflekterande perspektivet prioriteras framför det man kallar levd religion 

som innefattar levnadsregler och guidning om hur livet praktiskt ska levas. Livsfrågor 

prioriterar alltså tro före det levda och det kan sägas vara ett dominerande drag för 

kristendom. Utöver detta pekar Berglund också på att det inte går att anta att livsfrågor finns 

inom varje religiös tradition och sekulära livsåskådningar. Det är möjligt att hitta dem inom 

dessa kategorier men det innebär inte att de har samma betydelse eller vikt som inom 

kristendom. (Berglund 2013:178-179) 

                                                           
1 Koskinens definition i Selander (1993) 



9 
 

4.0 Disposition 
Uppsatsen har inletts med en inledning följt av syfte och frågeställningar. Detta följdes av en 

kort historisk bakgrund om livsfrågor i undervisningen, om varför det kan anses som viktiga, 

att det finns olika perspektiv på livsfrågor samt kritik mot livsfrågor i undervisningen. Härnäst 

följer ett metod- och materialavsnitt där insamlandet av material och metod för 

undersökningen redogörs för. Därefter presenteras uppsatsens teori som bygger på tre olika 

begreppsförståelser. Detta följs av tidigare forskning där undersökningar om barns och ungas 

livsfrågor tas upp jämte med livsfrågor i religionskunskapsundervisningen och elevers 

uppfattning om religionskunskapen och livsfrågor. I analysen behandlas informanternas svar 

om hur undervisningen var, om livsfrågor i undervisningen och om de ansåg att 

undervisningen handlade om dem själva. Uppsatsen avslutas med slutsatserna och en 

slutdiskussion där livsfrågor i undervisningen diskuteras. På de sista sidorna hittas 

referenslistan och intervjuguiden som bilaga A. 

5.0 Metod och material 

5.1 Val av metod 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har jag använt mig av en kvalitativ metod i 

form av semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom när personers attityder efterfrågas 

lämpar sig kvalitativ metod bättre än kvantitativ metod (Larsen 2009:23). Genom 

semistrukturerade intervjuer kan man få en förståelse av det studerade ämnet, ställa 

följdfrågor när det behövs och be om kompletterande, fördjupande svar. Detta minskar risken 

för att dra felaktiga slutsatser då informanten kan förklara vad hen menar. (Larsen 2009:27) 

Denna metod kan generera hög validitet, vilket innebär att informationen är giltig och relevant 

(Larsen 2009:26), då jag kunde ställa följdfrågor för att i högre grad kunna förstå vad 

informanten menade samt be hen att utveckla korta svar såsom ja eller nej.  

Användandet av kvalitativ semistrukturerad intervju som metod motiveras också genom att 

informanterna på så sätt fick möjlighet till att uttrycka vad de tyckte och tänkte om det 

efterfrågade. I en enkätundersökning skulle informanterna vara bundna till ett visst antal, 

förgivna svarsalternativ som kanske inte alls stämmer överens med vad de faktiskt har för 

uppfattning i frågan. Utförliga motiveringar och förklaringar faller på så vis bort vilka behövs 

för denna studie då informanternas förståelse och tankar kräves för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar. Varianten att låta informanterna svara på frågorna i uppsatsfrom 

har nackdelarna att följdfrågor och kompletterande, fördjupande svar inte kan ställas samt att 

det kan upplevas svårare att uttrycka sig i skriftform. Visserligen kan någon av informanterna 
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även ha upplevt det svårare att uttrycka sig i tal, men genom semistrukturerad intervju kunde 

jag ställa frågor som inte var på förhand bestämda och låta informanten styra samtalet mer. 

5.2 Tillvägagångssätt och urval 
Tillvägagångssättet som användes var att jag som forskare utefter kriterier valde ut passande 

informanter. Kriterierna respondenterna skulle uppfylla var: att de studerade på gymnasiet, att 

de skulle ha studerat minst en kurs religionskunskap på gymnasial nivå, att den sammansatta 

gruppen respondenter inte enbart skulle bestå av tjejer eller killar och att de skulle vara 

ungdomar, vilket i denna uppsats avgränsas till individer som är 19 år gamla. Det var lite 

problematiskt att få tag på informanter så avgränsningen vidgades till att ungdomarna kunde 

ha tagit studenten i år, 2016, eftersom minnet av religionskunskapen troligen ännu inte hunnit 

bli allt för avlägset. 

Snöbollsmetoden har också använts i sökandet av informanter. Snöbollsmetoden går ut på att 

forskaren tar kontakt med någon som har goda kunskaper om ämnet som i sin tur sedan tipsar 

om någon som kan vara aktuell för intervju (Larsen 2009:77). Jag tog kontakt med tre 

personer som uppfyllde mina kriterier som jag i sin tur bad kontakta individer som de trodde 

skulle passa för undersökningen. En av de tre personerna jag kontaktade hade inte läst 

religionskunskap på gymnasialnivå och tillfrågade därför sin vän som ville ställa upp. De två 

andra informanterna hade en vän som jag senare var tvungen att tacka nej till då jag ville ha 

större variation bland informanterna. De två sista informanterna samlades in via kontakter 

som hade yngre syskon som uppfyllde kriterierna. Om urvalet varit större, alltså om fler 

ungdomar hade intervjuats, skulle resultatet eventuellt ha varit mer varierat och nyanserat. Det 

var dock svårt att få tag på informanter under den givna tidsramen för uppsatsskrivandet 

vilket resulterade i att det blev fem individer som hann bli intervjuade. Jag intervjuade alltså 

tre tjejer och två killar som studerat religionskunskap på fyra olika gymnasieskolor runtom 

Stockholmsområdet. Alla var 19 år gamla och hade minst läst religionskunskap 1 på 

gymnasiet. Det var bara en av de kvinnliga informanterna som hade läst religionskunskap 2. 

Informanterna fick själva välja tid och plats för intervjun. 

Intervjuerna blev kortare än tänkt då de låg mellan 16-27 minuter istället för mellan 30-45 

minuter. Men efter att ha transkriberat samtliga intervjuer hade jag det material som behövdes 

för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. När informanterna citeras i analysdelen har 

jag tagit bort upprepningar och utfyllnadsljud såsom ”eh” och ”öh” samt ändrat ”asså” till 

”alltså”. Detta för att inte framställa informanterna som dumma och för att underlätta 

läsningen. Pauser har markerats med ”(kort tystnad)” eller ”(lång tystnad)”, skratt med 
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”(skratt)” och tre punkter indikerar att informanten har låtit tvekande och funderande kring det 

hen sagt. 

5.3 Metodkritik 
När det kommer till metodkritik kan intervjueffekten, eller kontrolleffekten, vara ett problem 

då informanterna kan ha svarat det de tror att jag som forskare vill höra, svarat för att dölja 

bristen på kunskap eller sagt det som hen tror är allmänt accepterat (Larsen 2009:27-28). Att 

intervjueffekten kan ha inverkat på informanternas svar är mycket väl möjligt, eftersom ingen 

av dem till synes verkade ha en säker uppfattning om hur begreppet livsfråga skulle kunna 

definieras. De kan därför ha svarat det de tror är rätt eller för att dölja bristen på kunskap. 

Men det är samtidigt svårt att påvisa att det var fallet eftersom informanterna likväl kan ha 

svarat genuint på frågan.  

Att jag bad informanterna definiera begreppet livsfråga upplever jag som problematiskt nu i 

efterhand då termen varken står med i kursplanerna för religionskunskap 1 eller 

religionskunskap 2. Det går alltså inte att kräva ungdomarna på en definition då de inte under 

religionskunskapen har fått lära sig ett eller flera alternativ på hur livsfråga kan avgränsas. Att 

be dem definiera begreppet kan ha varit att efterfråga något som de inte har erhållit.  

Istället för att be dem definiera termen livsfråga skulle jag kunnat fråga om vad de associerar 

med ordet livsfråga eller ställt en annan öppnare fråga. På så sätt skulle ”begreppsdefinition” 

mjukats upp och informanterna skulle eventuellt ha svarat friare på frågorna angående 

livsfrågor. Om den första frågan om livsfrågor skulle ha omformulerats skulle det eventuellt 

kunna genererat i friare samtal och svar där ungdomarna inte trodde att jag som forskare var 

ute efter en specifik definition. Det skulle kanske inte ha funnits en tanke om att det fanns en 

”rätt” definition som de var tvungna att förhålla sig till. Livsfrågor skulle möjligen ha 

uppfattats som mindre främmande vilket hade kunnat leda till att avståndstagandet som 

majoriteten av informanterna visade på skulle kunna ha minskat. ”Begreppsförståelse” 

kommer att användas som ett analytiskt begrepp då det lämpar sig bäst för uppsatsens teori 

men intervjufrågorna skulle kunna ha formulerats mer oberoende av den. 

Det kan ha skett att informanterna konstruerade svar under intervjuns gång då de eventuellt 

aldrig tidigare funderat över eller reflekterat kring det som efterfrågades. Frågan är då om 

svaren har hög reliabilitet då informanterna kanske skulle svara annorlunda på frågorna om de 

ställdes igen vid ett annat tillfälle (Larsen 2009:81). Men även om några av svaren var 
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konstruerade innebär det inte att de är falska eller osanna eftersom informanterna troligen 

ändå har svarat så gott de kunnat enligt sin egen uppfattning. 

Intervjueffekten kan även ha gjort sig påmind i situationen då jag som forskare ställde frågor 

om vad informanterna själva upplevde som viktigt i livet och vilka livsfrågor de ansåg sig ha. 

Att svara på det kan upplevas som privat och kanske pinsamt, vilket kan ha lett till att 

informanterna påstod att de inte hade några livsfrågor. För att våga öppna upp sig och berätta 

om sina mer privata och personliga tankar kanske det skulle krävts att informanterna kände 

mer tillit och förtroende för mig som person. Denna faktor kan ha påverkat hur och vad 

informanterna svarade då jag upptäckte att samtliga respondenter hade enklare att svara på 

frågor som rörde hur deras undervisning i gymnasiet hade varit till skillnad från frågorna som 

rörde livsfrågor. Dock kan det även ha berott på att själva begreppet var relativt okänt och 

främmande för dem och att de därför inte reflekterat eller tänkt över det tidigare. Men likväl 

som det skulle kunna varit att de inte ville svara på frågorna på grund av att de kände sig 

generade eller dylikt kan de även ha svarat sanningsenligt och ärligt. Det är svårt att påstå det 

ena eller det andra då jag inte vet om de skulle svarat annorlunda om någon annan skulle ställt 

samma frågor. 

5.4 Informanterna 
Med hänsyn till forskningsetiska aspekter har alla respondenter fått fiktiva namn för att 

vidhålla deras anonymitet. Vilka gymnasieskolor de har studerat på samt var informanterna 

intervjuades har lämnats obenämnt för att hålla dem anonyma. Här nedan följer kort 

bakgrundsfakta om samtliga informanter.  

Rebecka är 19 år gammal och studerar ekonomiprogrammet. Hon har inte tagit studenten 

ännu då hon bytte gymnasieprogram. Hon har läst religionskunskap 1. 

Elias är 19 år gammal och tog studenten i somras. Han studerade naturutlandsprogrammet och 

läste religionskunskap 1.  

Victor är 19 år gammal och gick i samma klass som Elias. Han tog också studenten i somras 

och läste religionskunskap 1. 

Dilara är 19 år gammal och tog studenten i somras från samhällsvetenskapsprogrammet med 

inriktning beteendevetenskap. Hon läste både religionskunskap 1 och 2.  

Emma är 19 år gammal och studerar estetiska programmet. Hon har inte tagit studenten då 

hon bytte gymnasieprogram. Emma har läst religionskunskap 1. 
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6.0 Teori 
I denna uppsats används Löfstedts (2011), Nilssons (2016) och Koskinens2 

begreppsförståelser för att analysera materialet genom att undersöka på vilket sätt 

ungdomarna använder sig av begreppet och hur de upplevde att livsfrågor var en del av 

undervisningen. Begreppsförståelse kommer att användas som ett analytiskt begrepp i 

analysen då det lämpar sig bäst med teorin.  

Den mest refererade och använda definitionen av begreppet livsfråga är Sven Hartmans 

definition. Begreppsbestämningen är den mest vanliga inom forskningsfälten som rör 

livsfrågor.  

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

stort. En livsfråga är också ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av 

världen och av den egna personen i relation till världen och till livet i stort. (Hartman 

2007:20) 

6.1 Livsfrågor som kontextbundna och allmänmänskliga 
Malin Löfstedt, teologie doktor och lektor i religionsdidaktik vid Uppsala universitet, menar 

att en livsfråga är detsamma som en existentiell fråga då den berör tankar om vad som är 

viktigt och värdefullt i livet och som dessutom berör själva existensen. I sin text hänvisar hon 

till Hartmans definition (2007) och menar att den både inrymmer ”klassiskt teologiska” frågor 

såsom exempelvis vad händer efter döden? Och mer ”jordnära” frågor som vad tycker jag är 

viktigt i livet? (Löfstedt 2011:52-53) 

Vidare skriver Löfstedt att Hartmans begreppsförklaring av livsfrågor både kan förstås som 

kontextuella och allmänmänskliga. Livsfrågor är kontextbundna eftersom en sekulariserad, 

ung svensk troligen inte tycker att det viktigaste i livet är detsamma som en ung, muslimsk 

afghan. Var i världen man bor, vilka socioekonomiska förutsättningar och demokratiska 

rättigheter man har influerar individens livsfrågor skriver Löfstedt. Löfstedt menar även att 

det finns skriftliga och arkeologiska historiska källor som tyder på att det finns allmängiltiga 

livsfrågor som delas av alla människor oberoende av tid och rum. Den sekulariserade, unge 

svensken och den unge, muslimske afghanskan kan alltså mötas kring gemensamma 

livsfrågor anser Löfstedt då livsfrågor både kan vara kontextuella och allmänmänskliga. 

(Löfstedt 2011:53) 

Enligt Löfstedt pekar den andra meningen i Hartmans begreppsdefinition på att livsfrågor har 

en föränderlig karaktär. Livsfrågor är inget alla går och funderar över jämt och ständigt. Det 

                                                           
2 Koskinens definition i Selander (1993) 
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finns snarare mycket som indikerar att människor funderar olika mycket över livsfrågor under 

olika perioder i sina liv. Löfstedt skriver att behovet av att reflektera och samtala om 

livsfrågor varierar då man i vissa faser inte reflekterar över dem alls medan man i andra 

stunder har större behov av att göra det. (Löfstedt 2011:53) 

Ett sätt att arbeta med livsfrågor i undervisningen är genom populärkultur anser Löfstedt.  

Exempelvis genom film och böcker eftersom dessa kan innehålla mängder av livsfrågor om 

exempelvis sexualitet, identitet, kärlek, kamratskap och familjerelationer. (Löfstedt 2011:61-

63) 

6.2 Livsfrågor som explicita, existentiella och i frågeform 
Teologie doktorn och lektorn i religionsvetenskap vid Södertörns högskola Staffan Nilsson 

menar att en livsfråga bör vara explicit och existentiell samt formulerad i frågeform. Detta 

eftersom det annars är svårt att komma åt en individs livsfrågor. Exempel på livsfrågor som 

formuleras i kursplanen för religionskunskap som ”syn på kärlek” och ”relationer” räcker 

således inte som exempel eftersom de varken är artikulerade eller formulerade som frågor 

(Nilsson 2016:10).  

Nilsson ställer sig inte bakom Hartmans begreppsdefinition men använder den som 

utgångspunkt för att diskutera termen livsfråga i sin artikel ”Vad är en livsfråga?” (2016). Om 

livsfrågor ska vara existentiella kan inte livsfrågor vara allmänmänskliga då en livsfråga 

måste vara existentiell och angelägen för någon när det gäller att orientera sig själv i relation 

till omvärlden utifrån Hartmans definition. Nilsson menar alltså att något som är en livsfråga 

för en inte behöver vara en livsfråga för en annan. Detta eftersom frågan kanske inte är 

existentiell i samma mening för den ene som för den andre. Om utgångspunkten skulle vara 

att livsfrågor inte behöver vara artikulerade, formulerade som frågor och existentiella skulle 

nästintill vad som helst kunna vara en livsfråga för någon oberoende på vad hen själv säger 

eller menar skriver Nilsson. (Nilsson 2016:11-12) 

Att utgå ifrån elevers livsfrågor i undervisningen är på så sätt problematisk anser Nilsson 

eftersom desto större kravet är på att frågorna ska vara existentiella desto mindre är 

sannolikheten att frågorna är existentiella för alla elever. Att istället ägna sig åt frågor med 

relativt stor allmänmänsklighet skulle ge samma resultat. Nilsson menar att bara för att elever 

kan diskutera och har åsikter kring en fråga innebär det inte att det är deras livsfråga i den 

existentiella meningen. Nilsson skriver att beroende på hur man som lärare ställer sig till de 
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aspekter som tagits påverkas valet av material och valet hur materialet, till exempel 

populärkulturellt, behandlas i livsfrågeundervisning. (Nilsson 2016:12) 

6.3 Livsfrågor som en sökande attityd mot tillvaron 
Biskop emeritus Lennart Koskinen har definierat begreppet livsfråga som ”livsfrågor är inte i 

första hand klart formulerade frågor utan en sökande, frågande attityd till en del av tillvaron, 

som har betydelse för det egna livet och den egna döden” (Selander 1993:62). En livsfråga 

behöver alltså inte vara en verbaliserad fråga och den behöver heller inte vara något klart och 

för individen. En livsfråga kan förstås som en undrande, forskande attityd till livet och döden. 

Med Koskinens definition kan sålunda de flesta funderingar och reflektioner definieras som 

livsfrågor då det handlar om att med en undersökande inställning orientera sig i sitt egna liv 

och till sin egen död. 

7.0 Tidigare forskning 
Denna uppsats relaterar till en del forskningsfält såsom forskning om ungas livsfrågor, 

livsfrågor i undervisningen och ungdomars upplevelser av religionskunskapsundervisningen.  

7.1 Ungas livsfrågor 
Det finns en del forskning om barns och ungas livsfrågor. Sven Hartman, professor emeritus i 

pedagogik, kan sägas vara fanbäraren av att kartlägga och forska kring ungas livsfrågor. I en 

av sina forskningsstudier som återfinns i boken Barns tankar om livet (2007) har Hartman och 

Tullie Torstenson-Ed använt sig av material från en rad olika delstudier som undersökt skilda 

aspekter av barns och ungas tankevärldar. Frågeställningarna de vill besvara är ”[v]ad tänker 

barn och ungdomar om livet, hur skapar de mening i sin tillvaro, hur ser deras livstolkning 

ut?” (Hartman & Torstenson-Ed 2007:10). Eftersom deras undersökning bygger på flera, olika 

studier är materialet insamlat genom både kvantitativ och kvalitativ metod, informanterna var 

mellan 8-16 år och studierna genomfördes mellan 1969-2002. Författarna menar att det är 

svårt att skriva en avslutande sammanfattning då undersökningen i sig försöker sammanfatta 

en stor mängt berättelser berättade av hundratals barn. De fastslår dock att barn och ungdomar 

reflekterar över sina liv och försöker utvidga sina horisonter för att göra livet begripligare, 

samt att möten med andra människor och levande varelser är viktiga. Hartman & Torstenson-

Ed avslutar med att skriva att de tror att undervisning kring barns livsfrågor och filosofiska 

reflektioner måste utvecklas då deras studier tyder på ett behov av ärliga, respektfulla dialoger 

barn och vuxna emellan. (Hartman & Torstenson-Ed 2007:10, 24-25, 191-192) 
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En annan framstående forskare inom fältet är Keijo Eriksson. I sin doktorsavhandling På 

spaning efter livets mening: om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en 

undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande (1999) som bygger på kvalitativ 

uppsatsstudie av niondeklassare kommer han fram till att eleverna har sin utgångspunkt för 

livsfrågor i antropologin snarare än ontologin. Med en antropologisk utgångspunkt syftar han 

till att eleverna utgår ifrån sig själva, sin familj och sina vänner när de reflekterar över 

livsfrågor. (Eriksson 1999:62-63, 189) 

Ytterligare forskning som undersökt barns och ungas livsfrågor – eller vad barn och unga 

anser som viktigt i livet, är två, stora empiriska undersökningar som genomfördes 1969 

Tonåringen och livsfrågorna och 1980 Tonåringen och livet som publicerades av dåvarande 

Skolöverstyrelsen. Undersökningarna bygger främst på enkäter besvarade av niondeklassare 

på skolor runtom i Sverige. De kartlägger vad eleverna upplever som betydelsefullt, vad som 

skapar ångest och oro och vad som skänker dem trygghet. Frågor som rör kyrka, tro och 

religion skattades som mindre intressant än frågor som rörde relationer, kärlek, död och 

lidande. (Skolöverstyrelsen 1969, Skolöverstyrelsen 1980) 

7.2 Livsfrågor i undervisningen 
Björn Falkevall studerar i sin doktorsavhandling Livsfrågor och religionskunskap – en 

belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik (2010) vad som kan vara en 

livsfråga, varför det är viktigt med livsfrågor i skolämnet och hur livsfrågor kommer in i 

undervisningen i skolämnet (Falkevall 2010:10). Detta sätter han i förhållande till 

kursplanerna Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94/9 och Lgy 70/78. Falkevall har använt sig av 

intervjuer som metod där han har intervjuat lärarutbildare/didaktikutbildare på 

lärarutbildningar. (Falkevall 2010:10, 50-51, 128-141) 

På frågan vad en livsfråga kan vara kommer Falkevall fram till att nästan vad som helst kan 

tolkas som en livsfråga och det framgår i synnerhet i kursplanerna. Uttrycken 

”livsåskådningsfrågor” och ”existentiella frågor” är alternativ till begreppet livsfrågor som 

både används av informanterna och i kursplanerna. Informanterna använde dock livsfrågor i 

större utsträckning än de andra uttrycken, men om informanterna syftade till samma innebörd 

av begreppet och själva var konsekventa med begreppets betydelse vet inte Falkevall. Det är 

svårt att göra entydiga definitioner av lärarutbildarnas och de olika kursplanernas sätt att 

använda ordet livsfrågor menar han. Detta på grund av att det i kursplanerna finns flera 

möjliga betydelser samt att livsfrågor konkurrerar med andra begrepp. (Falkevall 2010:143) 
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På frågan varför det är viktigt med livsfrågor i skolämnet motiverade endast två av tretton 

informanter införandet av livsfrågor. Falkevall menar att motiveringarna påminner om dem 

som återfinns i de tidigare kursplanerna. En anledning till införandet av livsfrågor är det 

kursplanerna kallar sekularisering. Detta har alltså gjort att eleverna inte har någon kontakt 

med religioner som institutioner längre vilket har lett till att eleverna saknar utgångspunkt för 

religionskunskapsämnet. Om livsfrågor blir religion är det enbart de kognitiva 

föreställningarna som får utrymme i undervisningen påpekar Falkevall. Riter och andra delar 

av religion faller bort. Denna föreställning av att religion enbart är en kognitiv aspekt är inte 

nödvändigtvis den vanligaste uppfattningen i ett multikulturellt klassrum. (Falkevall 

2010:145) Att dagens elever inte skulle ha någon kontakt med religioner som institutioner 

längre ställer jag mig frågande till med tanke på det mångkulturella klassrummet Falkevall 

själv hänvisar till. Huruvida elever har kontakt med religioner som institutioner eller inte 

skiftar troligen från skola till skolan. 

På frågan hur livsfrågor kommer in i skolämnet kommer Falkevall fram till att det finns olika 

sätt att använda livsfrågor som ett redskap i utbildningen. Två huvudsätt är att använda 

livsfrågor som utgångspunkt eller som koppling mellan traditionellt stoff och elevernas 

erfarenheter skriver Falkevall. Vissa lärarutbildare ifrågasätter livsfrågor som utgångspunkt i 

undervisningen eftersom det kan sakna ändamål och bli ett meningslöst utbyte av åsikter, 

medan en annan lärarutbildare ifrågasätter om livsfrågor överhuvudtaget finns aktualiserade 

hos alla elever. (Falkevall 2010:148) 

7.3 Elevers uppfattning av religionskunskapsundervisningen och livsfrågor 
Det finns en del forskning kring hur elever upplever religionskunskapsundervisningen och 

även med ett fokus på livsfrågor, men ingen forskning på högre nivåer som har studerat just 

elevers upplevelser av religionskunskapsundervisningen med fokus på livsfrågor.  

Några kandidatuppsatser som berör ämnet är exempelvis Petra Baranowski och Ursula 

Svebeck uppsats från 2006 Vem vill och kan lyssna? Om ungdomars identitetsarbete och hur 

skolan möter ungas livsfrågor, Wissam Abdallahs Varför religion? En undersökning av hur 

eleverna i en skola upplever religionsämnet (2010) och Pernilla Lejons Livet skola: 

religionsundervisningens bidrag till gymnasieungdomars livsfrågor och livstolkning (2007). 

Denna uppsats skiljer sig dock från de övriga då Baranowskis & Svebecks undersökt 

högstadieelevers reflektioner kring livsfrågor och om de upplever att deras livsfrågor tas upp i 

undervisningen. Fokusen i deras uppsats ligger på genus och identitetsskapande. Även 

Abdallahs uppsats studerar högstadieelevers attityder till skolämnet samt tankar om livsfrågor 
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som en del av ämnet med en pedagogisk och fenomenologisk teoretisk utgångspunkt. Lejon 

studerar hur religionskunskapsundervisningen kan ha betydelse för gymnasieelevers 

bearbetning av livsfrågor och livstolkning med en teoretisk utgångpunkt i att religion är något 

genuint mänskligt samt lära av eller lära om religion.  

Att undersöka ungdomars upplevelse av religionskunskapen på gymnasieskolan med fokus på 

livsfrågor är alltså något som inte skrivits om tidigare, vilket gör att uppsatsen kan bidra med 

nya kunskaper till det nuvarande forskningsfältet. 

8.0 Analys 

8.1 Om undervisningen 
Informanterna ger en enhetlig bild av att det som togs upp under religionskunskapen var de så 

kallade världsreligionerna: kristendom, islam, hinduism och buddhism. Dessa jämfördes 

sinsemellan och informanterna fick olika slags uppgifter och prov som skulle skrivas om 

religionerna. 

Vi tog världsreligion för världsreligion men sen så slog vi ihop dem till ett enda prov typ. Men 
det var ändå uppdelat, så ja, för varje fjärdedel av terminen hade vi en religion. Jag tror det var 
fyra stycken. […] Man skulle jämföra de olika religionerna eller så. Och så skulle man liksom: 
det här hör till den religionen och hur går det ihop och var är de lika och var är de olika? Typ så. 
– Rebecka 

Vi började ju med etik och moral, sen så hade vi buddhism och hinduism och sen så hade vi, 
stort examinationsarbete på de här tre, vad heter de, Davids religionerna eller, abrahamitiska 
religionerna där och så avslutade vi med ett stort arbete på det. – Elias 

Först var det etik och moral. Gick vi igenom det. Vi hade ett prov på det. Och sen gick vi in på 
världsreligionerna. Diskutera de abrahamitiska religionerna och där skulle man skriva en lång, 
lång text där man besvara olika frågor. Och vad vi gjorde var att under tiden gick igenom olika 
varje vecka. Så vi fick både läsa i bok vi fick se lite på filmklipp där man typ kollade på hur de 
levde. De visade någon muslimsk familj och så visade de nån judisk, och så visade liksom alltså, 
typiska grejer för deras religioner typ. Och så fick vi såhär varje dag, eller varje vecka skriva upp 
vad som var säreget för en religion så det var typ såhär ja men deras livsåskådning, deras, alltså, 
vad som skiljer dem från andra. Fast alla liksom härstammar ju från samma men vad som har 
skilt dem åt. Och sen var det en väldigt lång uppsats vi skrev om det. Väldigt, väldigt många ord. 
Och efter det gick vi in på hinduism och buddhism, de två andra världsreligionerna. Och där 
skulle vi dels skriva egen text då och under lektionstid, så under en lektion skrev man i DigiExam. 
– Victor 

Vi tog kristendomen, islam och sen så jämförde vi dem vi redan hade gått igenom. Som 
exempelvis på slutet hade vi buddhism och då jämförde vi med alla. Börja med kristendom och 
så gick man vidare. – Emma 

Informanterna bekräftar alltså det som Löfstedt (2016) skriver om att religionskunskapen 

domineras av kunskapsförmedling om världsreligionerna. Den största fokusen ligger på 

kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. Löfstedts påstående om att etik och 

livsfrågor får betydligt mindre utrymme bekräftas också av respondenterna då det enbart är 
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Elias och Victor som uttryckligen berättar om ett etik- och moralavsnitt, medan Dilara och 

Emma inte nämner det alls och Rebecka säger att det inte togs upp så mycket.  

Det var väl lite etik och moral men inte mycket. Jag skulle säga att det var mer religionsfakta 
och liksom… deras, väldigt mycket kulturbaserat men inte liksom etik och moral. – Rebecka 

Löfstedt skriver att etik och livsfrågor borde få större uppmärksamhet i undervisningen då 

intolerans och existentiell ohälsa har ökat (2016:4). Jag tolkar etik i ”etik och livsfrågor” som 

ett etik- och moralavsnitt i undervisningen. Att ett större fokus på ”etik och moral” skulle 

motverka intolerans och existentiell ohälsa bland eleverna, eller i alla fall ha en positiv 

inverkan på dem, finns det delade meningar om bland informanterna. Victor menar att ”etik 

och moral” i högre grad var bunden av regler än de andra momenten. Det fanns inte utrymme 

för egna tankar eller reflektioner då de olika etiska modellerna har fasta regler och riktlinjer.   

[…] Alltså, absolut diskussionen var väldig öppen i de här subjektiva frågorna när man fick 
styra lite själv vad man ville diskutera hur man ville diskutera det. Men i etik och moralen var 
det väldigt bestämt. Där var det olika case och där fanns det ett rätt och ett fel liksom. De 
olika tre delarna, de är rätt så exakta i vad de betyder och om man ska följa dem ordagrant 
så finns det ett korrekt svar på just de här olika casen. Så den var inte så himla öppen den 
frågan utan den var mer att man skulle kunna, alltså leta reda på så mycket fakta som möjligt 
och sen skriva ner det. – Victor 

Elias berättar att ”etik och moral” var det momentet som gick sämre för honom då han gick in 

”med fel mentalitet” på provet. Enligt honom disponerade han sin tid felaktigt då han la ner 

för mycket tid ”på fel frågor”. Rebecka talar däremot om att ”etik och moral” skulle kunna 

påverka ”bryheten” bland människor. Rebecka säger dock att hon inte har haft ”etik och 

moral” och att det nästintill saknades helt i undervisningen. Detta kan alltså ha påverkat 

hennes åsikt om hur ett sådant avsnitt kan eller inte kan inverka på dem som elever.  

Alltså, etik och moral tycker jag är ganska viktigt. Alltså med tanke på hur folk och folkslag och 
grupper och alla beter sig. Alltså det känns som att man inte riktigt bryr sig riktigt längre om 
nånting. Allting är liksom ba aa, whatever typ. Det känns som etik och moral hade stärkt 
bryheten eller vad man ska säga (skratt). – Rebecka 

Att ”etik och moral” alltså skulle kunna bidra till att öka tolerans och minska existentiell 

ohälsa är inte helt enkelt att påstå. De informanter som läst ”etik och moral” upplevde 

momentet som fyrkantigt och bundet till regler medan den informanten som inte har läst ett 

regelrätt etik- och moralavsnitt menar att det skulle kunna bidra till att människor bryr sig 

mer.  

Undervisningen som informanterna fått tycks även ha präglats av realiakunskaper som 

informanterna kallar fakta. Begreppet fakta nämns flera gånger i olika samband rätt så 

genomgående i alla intervjuer.  
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Det var mest fakta. Det var det. Speciellt det här när vi snackade om de olika grupperna då 
var det bara mest fakta man skulle bara redovisa om dem. Grejen var att eftersom vi fick 
redovisa allting, jag behövde ju inte minnas allting utan jag hade ju allt på ett papper och så 
hade vi en PowerPoint och så. Så alltså jag tycker det var, jag behövde inte ta in så mycket så 
det var kul. Så det var bra! – Dilara 

Det var väldigt enkelt att hänga med så jag lärde mig väldigt mycket och det fastnade enkelt, 
men jag kan ju kanske önska att man fick lite mer för det var väldigt ytligt, alltså bara 
grundläggande fakta. – Rebecka 

Enligt informanterna utgick inte undervisningen ifrån dem själva eller var knutet till dem på 

något sätt såsom Löfstedt menar att undervisningen bör vara. Det var mest 

kunskapsförmedling i form av realiakunskaper om de religiösa traditionerna, jämförelser av 

dessa och regler för de etiska modellerna om det togs upp. Ett sätt att göra undervisningen 

mer elevnära är att införliva livsfrågor genom exempelvis populärkultur anser Löfstedt 

(2011:61-63). Det är enbart Rebecka som berättar om en uppgift som involverade egenvald 

populärkultur medan populärkultur lyser med sin frånvaro i resten av informanternas svar. 

Dock tyckte inte Rebecka att uppgiften var givande för att alla tog den oseriöst.  

Nej, men det var väldigt liksom, alltså typ kristendomen så ba ja nu ska alla välja en jullåt och 
alla valde typ smurf hits eller Carola typ, och det blev oseriöst för vi tog inte uppgiften seriöst. 
Så att tyvärr tror jag att det liksom gick isär litegrann. – Rebecka 

Att läsa böcker, titta på filmer eller arbeta med musik som kan ”innehålla mängder av 

livsfrågor” som Löfstedt menar kan vara problematiskt. Detta på grund av det Nilsson 

menar kring att läraren bör vara medveten om hur hen förhåller sig till och förstår 

begreppet livsfråga för att veta hur material, som populärkultur, kan användas i 

undervisningen. 

8.2 Livsfrågor 
I dagens kursplaner för religionskunskap 1 och religionskunskap 2 för gymnasieskolan 

används inte begreppet livsfråga (Skolverket 2011). Existentiella frågor skrivs ut vid ett 

tillfälle i inledningen för hela ämnesbeskrivningen. Att livsfrågor borde vara en del av 

religionskunskapsundervisningen är en slutsats som kan dras utifrån Löfstedts (2016) och 

Hartmans & Torstenson-Eds texter. Falkevalls avhandling visar dock på att enbart två av 

tretton informanter motiverar införandet av livsfrågor i undervisningen. Respondenterna i 

denna uppsats menar att livsfrågor var en del av undervisningen men i varierande grad. 

8.2.1 Rebecka 

När jag frågar Rebecka hur hon skulle definiera en livsfråga3 uttrycker hon osäkerhet kring 

begreppet. Hon säger skämtsamt ”vad är livet?” men lägger sedan till att hon inte vet, men att 

                                                           
3 En kritisk reflektion om metod och intervjufrågor tas upp under rubriken ”Metodkritik” 
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hon har en aning. Hennes aning är hållbarhet i världen men hon lägger snabbt till att hon 

faktiskt inte vet. Det kan handla om stora frågor som rör hela världen menar hon. När hon 

tänker på livsfråga tänker hon på en helhet och inte som något hon skulle ha privat. På frågan 

om hon då tror att det finns allmänmänskliga livsfrågor eller enbart individuella säger hon att 

det finns både och.  

Jag tror det finns både och. Nej men livsfrågor för mig betyder ju inte att det är livsfrågor för 
dig. Alltså jag, saker som hänt mig händer ju inte alla. Men samtidigt så finns det ju livsfrågor 
som faktiskt rör alla också. Typ om miljö och (skratt) religion och kultur alltså som, grupperar 
människor liksom. Så man får lite sammanhållning eller vad man ska säga (skratt). 

Rebecka vill påstå att religionskunskapen tog upp allmänna livsfrågor men inte personliga 

livsfrågor som tillhörde dem i klassen. Med allmänna livsfrågor, som även var frågor som 

intresserade henne personligen, menar hon jämställdhets- och kulturfrågor samt frågor som 

rör strukturer i samhället. Dessa togs upp i undervisningen ”i stort” mellan avsnitten av 

världsreligionerna. De fick då i mindre grupper diskutera hur de exempelvis såg på 

jämställdhet i förhållande till hur omvärlden såg på det. Sedan skulle synsätten jämföras 

sinsemellan med fokus på hur religion kunde spela in. Dessa slags frågor fick viss plats i 

undervisningen men hon säger att det samtidigt var mycket som inte togs upp. 

Som hur religioner påverkar kring, alltså om hur, om jag hade varit judinna hur hade det 
påverkat mig eller vad hade jag gjort eller om jag var muslim hur hade det påverkat mig? Det 
var inte så mycket såna grejer. 

Livsfrågor borde få större utrymme i undervisningen säger Rebecka, men hon gör det efter en 

korts stunds betänketid. Livsfrågor borde tas upp mer i undervisningen då alla kan bidra med 

något menar hon och religionskunskapen är ett tillfälle att ta upp sina egna och sina 

klasskompisars livsfrågor. Detta sker dock inte i dagsläget enligt Rebecka.  

Jag vet inte varför det inte hör dit idag! Det kanske inte, alltså eftersom att samhällsämnet 
tar upp det så mycket så kanske de anser att religionskunskapen inte ska innehålla så mycket 
av det. Att den ska vara mer koncentrerad på bara religionerna liksom. Men jag tycker ju som 
sagt att det hör till religioner så att, jag tycker ju själv att det kan vara lite mer men samtidigt 
är det nog många som inte tycker det. 

Rebeckas förståelse av livsfråga kan kopplas till livsfrågor som kontextbundna och 

allmänmänskliga. Rebecka tar upp teman som hållbarhet, miljö, jämställdhet och 

samhällsstrukturer som exempel när hon ska exemplifiera en allmänmänsklig livsfråga. 

Hennes begreppsförståelse kan alltså tolkas som att en livsfråga inte behöver vara en 

formulerad fråga utan enbart något som man finner viktigt i livet. Rebecka upplever även att 

hennes livsfrågor togs upp i undervisningen – i samhällskunskapen. Hennes livsfrågor berör 

inte tro och kyrka som bekräftar tidigare forskning kring ungas livsfrågor. Rebeckas 
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begreppsförståelse hamnar i livsfrågor som kontextbundna och allmänmänskliga för att när 

hon exemplifierar nämner hon troligen teman som hon vet att någon annan också är 

intresserad av. Hon kan därför sägas ha uppfattningen av att hon och andra likasinnade delar 

livsfrågor som rör dessa teman. Att livsfrågor dessutom kan vara privata motiverar hon 

genom att peka på att alla människor har olika livserfarenheter vilket alltså skulle påverka 

vilka livsfrågor man har privat. 

8.2.2 Elias 

Något som har ”mycket med liv och död att göra” är Elias förklaring av begreppet livsfråga. 

Han berättar om det eviga livet inom hinduismen, om världssjälen och om kastsystemet som 

förtrycker människor. Elias menar att religion inverkar på människors liv i hög grad och att 

det även påverkar många negativt som exempelvis kastsystemet. Detta tycker han är hemskt. 

Livsfråga är även för honom som för Rebecka ett svårfattligt ord. 

En livsfråga? Det var en svår fråga. Livsfråga det är väl generellt sätt, finns ju ganska många 
vinklar till en livsfråga liksom. Alltså absolut hur man ser på sitt liv som nån som utövar 
religion. Och liksom hur den påverkar sitt liv. Och sen livet efter döden såklart och så vidare. 
Så att det blir ju ganska… Svårt att just definiera den men… Det är väl hur man ser på livet 
som olika religioner liksom. 

Elias menar att det finns allmängiltiga livsfrågor och att livet efter döden är ”den stora frågan 

för alla människor”.  Med eftertänksamhet påstår han att det finns livsfrågor från person till 

person som handlar om vad man vill göra med sitt liv och hur man ser på det. Men om livet 

efter döden är en livsfråga för honom då ”det är den stora frågan för alla människor” tycks det 

inte vara det. 

Nja alltså personligen tror jag väl att det är svart. Jag tror väl inte att man kommer till nån 
himmel eller till nån världssjäl eller nåt sånt där, utan det, jag tror att det är ganska simpelt 
att du när du dör så är du död liksom. 

Han menar att det inte är en viktig fråga för honom då han redan har sitt svar som han tycker 

är mest logiskt. I undervisningen togs livsfrågor upp i samband med religionerna som 

studerades. De abrahamitiska religionernas syn på liv och död jämfördes säger Elias och 

temat livsfråga var ett genomgående tema i hinduismen. Han tror inte att det skulle kunna tas 

upp i undervisningen i andra samband då det inte skulle ha blivit en diskussion. Klassen han 

gick i bestod av ”pessimistiska naturvetare” och livsfrågor skulle inte ha blivit någon speciell 

diskussion. Han tror att det fanns en troende tjej i klassen som dessutom var tystlåten. Att föra 

en diskussion om livsfrågor med 29 ateister och en troende skulle inte ha blivit ett samtal 

menar Elias. Om det fanns personer som hade livsfrågor skulle livsfrågor kunnat bli en större 



23 
 

del av undervisningen säger han. Läraren skulle då kunna ställt ”rätt frågor” och det kunde ha 

uppstått en intressant diskussion menar Elias. 

Jo alltså det var ju en ganska bra fråga ändå. Att se på livet just, inte bara livet efter döden 

utan liksom hur man ska ta hand om sitt liv, hur man ska ta hand om andra. Vad man ska göra 

för att göra världen till en bättre plats liksom. Det kan vara en ganska bra… kompetent 

diskussion man kan ha liksom. 

Om frågor som han upplever som viktiga togs upp i undervisningen svarar Elias att det var 

mycket med att lära sig generellt om ”alla de här religionerna” om hur folk lever. Hans 

livsfrågor var dock inte ”jättebesvarade” då han ”generellt inte är troende”. Han berättar sedan 

om en värdfamilj som han bodde hos i England under vårterminen under andra året på 

gymnasiet där mamman i familjen var väldigt troende. Hon hade en ”ganska intressant 

världsbild i allmänhet med intressanta vyer” menar han. Religionsämnet är emellertid ett 

tillfälle att ta upp livsfrågor på tycker Elias. 

Jo absolut. Jag tycker det är intressant och se hur, man står lite utanför och står och kollar 
på distans liksom på folks livsfrågor liksom. Det är ganska bra tillfälle att liksom folk ska 
kunna ta in sina sikter på hur världen ser ut liksom. Så absolut jag tycker att det är en bra 
plats att ta upp det liksom. 

Elias förståelse av livsfråga kan sägas vara delad. När han exemplifierar om livsfrågor som 

togs upp i undervisningen talar han om det som kan upplevas viktigt i livet. Han ger exempel 

som hur man ska ta hand om andra människor? Hur man kan göra världen till en bättre plats? 

Och den mer teologiska frågan livet efter döden. Hans begreppsförståelse om livsfrågor i 

undervisningen kan alltså kopplas till livsfrågor som kontextbundna och allmänmänskliga. 

Detta är dock en aning motsägelsefullt då han själv påstår att alla människor har livet efter 

döden som livsfråga, men inte han själv. Han kanske tänker att alla religiösa människor har 

det som livsfråga – för att när han talar om sig själv menar han att han inte har livsfrågor. Han 

är icke-religiös och livsfrågor är något religiösa personer har. Elias talar om att livsfrågor kan 

tas upp i klassrummet om det finns individer med livsfrågor eftersom det först då kan bli en 

intressant diskussion. Elias begreppsförståelse när det gäller honom själv är livsfrågor som 

explicita, existentiella och i frågeform då han verkar mena att han inte har några livsfrågor 

överhuvudtaget. En av Falkevalls informanter ifrågasatte om alla elever har aktualiserade 

livsfrågor. Elias kan uppfattas som en elev som inte har aktualiserade livsfrågor. 

8.2.3 Victor 

Enligt Victor är livsfrågor ”fundamentala frågor som rör stora grejer”, exempelvis hur man 

ser på livet och vad som är viktigt i livet. Det finns allmängiltiga livsfrågor och individuella 

menar han och när han exemplifierar dessa talar han om känslor. 
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[…] det finns liksom behov som alla har och några känslor som alla känner. Kärlek, alltså 
girighet alltså avund, skam, rädsla alltså såna som behövs för att överleva. Såna som har 
kommit fram genom evolution, tror jag då. Inom religion kanske man tror andra grejer. Men 
sånt känner ju alla men så är det ju också väldigt individanpassat. Alltså vissa primära behov, 
vissa lever efter sekundära behov. Alltså om man måste överleva så tar den känslan över, 
alltså hur ska jag klara nästa dag. Om man till exempel lever här så tar andra känslor över som 
kanske inte är sådär jätteviktiga, alltså inte jätteviktiga för att överleva men viktiga för oss. Så 
alltså det är lite ens förutsättningar och socioekonomiska bakgrund som styr hur vilka känslor 
man fokuserar på. Men samtidigt finns det universella känslor som alla känner överallt. 

Han menar dock att han aldrig har hört själva ordet livsfråga förut, vilket kan bero på att det 

inte står med i kursplanen för religionskunskap 1. Det har tagits upp i undervisningen men 

begreppet har aldrig använts säger han. Livsfrågor togs upp i undervisningen när de arbetade 

med hinduism och buddhism. Det var då en stor del av en inlämning säger Victor. De skrev 

om hur individer påverkas av yttre faktorer eller om alla människor är födda lika. Victor 

tycker att livsfrågor även togs upp lite under etik- och moralavsnittet och att det var en rätt 

stor del av undervisningen annars. Livsfrågor hör till religionskunskapen men de får inte ta 

över undervisningen då även realiakunskaper måste läras ut. 

Ja men det borde vara liksom en genomgående grej. Det är en väldigt viktig del just i 
religionskunskap. Alltså varifrån kommer jag? Varför finns jag? Det är egentligen det som 
starta hela religionen. Man vill besvara frågor som man inte kan få svar på egentligen. Så det 
är en väldigt viktig grej men samtidigt får man inte bara fokusera på det, det ska ju vara en 
hel del fakta också och andra grejer som inte helt styrs av det. 

Victor menar efter betänkande att hans livsfrågor fick ett litet utrymme i undervisningen då de 

undermedvetet fördes in när man skrev texter.  

Oj. (Lång tystnad) Alltså kanske när man fick sätta emot religion mot vetenskap då fick man 
ändå lite egna tankar och mer anpassat till här. Annars var det väldigt att man skulle tänka sig 
in i andras situationer och man skulle beskriva ett historiskt sammanband mellan 
abrahamitiska. Det är inte så jätteanpassat till en själv liksom, ens egna livsfrågor. Alltså sen 
tror jag att man automatiskt, alltså undermedvetet för in sina egna livsfrågor i sina texter när 
man skriver. Alltså när man argumenterar, när man debatterar, när man skriver. Även fast det 
är en vetenskaplig text så kan man ju alltid lägga in lite eget liksom det brukar styra över det. 
Man brukar ibland kunna se vem som har skrivit utifrån vad den personen har för olika tankar 
och så. Så det är väl alltid med på något sätt men inte sådär jättestort. 

Victor tycker inte att livsåskådningen man har som varken elev eller lärare ska berättas i 

klassrummet. Detta eftersom det kan ”styra arbeten och tankar”, men att vilka livsfrågor man 

har definitivt kan tas upp i undervisningen. Dock tycker han inte att hans egna eller hans 

klasskamraters livsfrågor borde tas upp i undervisningen då han gillar att det är ”faktabaserat” 

och ”universellt”. Det ska inte vara anpassat från klass till klass anser han. I religionskunskap 

1 måste ”baskunskaper” läras ut sedan kan undervisningen bli mer individanpassad i 

religionskunskap 2 och 3 menar Victor, eftersom man då hunnit få en kunskapsgrund. Victor 

trycker på vikten av att ha fått realiakunskaper om de abrahamitiska religionerna och ”etik 
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och moral” innan man kan gå in på livsfrågor eftersom realiakunskaper är en ”essentiell del av 

religion”. Han ställer sig skeptisk till om huruvida livsfrågor skulle kunna bidra till att göra 

religionskunskapsundervisningen mer intressant. 

Victors begreppsförståelse av livsfråga är en blandning av två olika begreppsdefinitioner. Å 

ena sidan förstår han begreppet som livsfrågor som kontextbundna och allmänmänskliga och 

å andra livsfrågor som en sökande attityd mot tillvaron. För den förstnämnda talar han om 

både socioekonomiska faktorer som inverkar på den enskilda individen och om känslor som 

alla människor känner gemensamt. En livsfråga kan alltså både vara privat, kontextbunden 

och allmänmänsklig. Sedan talar han om att hans och hans klasskamraters livsfrågor 

undermedvetet kan komma in i texter som de producerar. En livsfråga kan alltså även vara en 

sökande attityd mot tillvaron, något outtalat och bara ett förhållningssätt till livet och döden. 

Att han dessutom talar i termer av känslor såsom kärlek, girighet, avund, rädsla och skam kan 

tolkas som att livsfrågor inte behöver vara något klart formulerat utan bara en attityd till delar 

av tillvaron.  

8.2.4 Dilara 

Dilaras exempel på en livsfråga är ”vad är meningen med livet?”. Hon säger att hon inte är 

filosofisk och ogillar därför att fundera på sådana frågor. Hennes lärare tog upp livsfrågor 

men hon påstår sig ha glömt allting eftersom hon inte gav det någon större uppmärksamhet. 

Dilara tror att det både finns allmängiltiga och individuella livsfrågor. Allmänmänskliga 

livsfrågor är exempelvis vad är meningen med livet? Vad är meningen med det jag gör nu? 

Hur kommer det påverka mig senare? Hon tror att man tänker mycket på dessa frågor eller att 

i alla fall hon gör det, men lägger till att det är svårt då hon inte gillar filosofiska frågor. 

Religionskunskapsundervisningen tog inte upp livsfrågor i någon högre grad alls utan fokus 

låg på ”livsåskådningar och sånt”. Några olika livsåskådningar som togs upp var Jehovas 

vittnen, scientologi kyrkan, mormoner, wicca med flera. Dilara tycker att livsfrågor borde 

varit en större del av undervisningen för att man då kan tänka på livet.  

(Kort tystnad) Alltså ja. Jag vet inte om andra har gått igenom det mer än oss alla lär olika, 
men vi borde ha tagit upp det mer tycker jag. Ja för att liksom typ vad är meningen med livet? 
Det är en djup fråga så man kan ju snacka hur mycket som helst om det och komma fram till 
olika svar och så alltså, man kan börja tänka på andra frågor också. Så ja det borde vara en 
större del tycker jag. […] men för typ man kan tänka mer på alltså livet bara, alltså ja. 

Det som Dilara upplever som det viktiga i livet ”är det vanliga”: familj, kärlek och vänner. 

Dessa teman togs aldrig upp i undervisningen då det mest var fokus på realiakunskaper. Detta 

var dock inget som störde Dilara då hon inte gillar att prata om livsfrågor.  
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Alltså det skulle vara kul för andra men för mig som inte gillar såna frågor, det skulle inte. Jag 
vet inte. Det skulle inte vara så kul. Jag venne, jag gillar inte att snacka, eller alltså jag vet inte 
vad jag ska säga när det gäller såna frågor. […] Alltså å ena sidan det skulle vara intressant att 
ta upp det i skolan eftersom att alla har olika åsikter, alla har olika tankar du vet. Man tänker 
olika så skulle vara kul och se hur andra tänker. Men… alltså typ så skulle vara intressant men 
annars jag venne. Kanske inte så viktigt. 

Om livsfrågor skulle fått större utrymme i undervisningen tror Dilara att hon skulle ha varit 

mer öppen för att prata om sådana frågor. Individer som är som hon skulle kanske också vilja 

prata och bli mer öppna om att prata om liknande frågor menar hon.  

Dilaras begreppsförståelse kan kopplas till livsfrågor som explicita, existentiella och i 

frågeform då hon formulerar klara frågor som vad är meningen med det jag gör nu? Hur 

kommer det påverka mig senare? Hon menar att hon tänker på frågor som dessa men att det är 

svårt då hon inte gillar filosofiska frågor. Detta skulle kunna förstås som att frågorna är 

existentiella för henne då hon känner att de är djupa och svåra att både tänka och prata om. 

Att Dilara upplever livsfrågor som svårbearbetade kan vara anledning till att hennes svar kan 

tolkas som motsägelsefulla. Först påstår hon att hon ogillar frågor som kan klassas som 

livsfrågor men att livsfrågor ändå borde vara en större del av undervisningen. Hon påstod 

själv att om livsfrågor togs upp i större utsträckning i undervisningen skulle hon kanske 

uppleva det som enklare att tala som sådana frågor. Detta är kanske något hon önskar skulle 

vara fallet eftersom hon tycker att livsfrågor borde tas upp mer, men att hon i dagsläget ogillar 

att diskutera livsfrågor.  

Dilaras begreppsförståelse skulle även kunna förstås som kontextbundna och 

allmänmänskliga då hon säger att det både finns allmänmänskliga och individuella livsfrågor. 

Men när hon ger exempel på allmängiltiga livsfrågor avslutar hon med att tydliggöra att hon 

personligen i alla fall tänker på dessa frågor. Alltså går det att tolka att dessa frågor enbart är 

hennes livsfrågor och att hon inte vet en livsfråga som skulle delas av alla.  

8.2.5 Emma 

När Emma hör ordet livsfråga inom religion tänker hon på ”deras syn” på livet, karma, 

himmel och helvetet och den eviga balansen. Hon tror att livsfrågor definitivt är 

individbundna men att det finns ”den stora frågan” vad är meningen med livet? Alla lägger 

dock olika innebörder i frågan. Vissa kanske syftar till den ”faktiska meningen med livet” 

medan andra funderar kring ”hur är jag som gladast som möjligast – vad är den meningen 

med livet?”. Livsfrågor kan både vara individuella och generella konstaterar hon. Livsfrågor 

togs upp i undervisningen då de diskuterade karmalagen och jämförde det judendomens, 

islams och kristendomens syner på himmel och helvete.  
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Jag tycker att livsfrågor är väldigt, väldigt stort inom religion för att det är basically den som 
gör att man förstår sig på religion. För det är oftast det som självaste religionen går ut på. Att 
komma upp i himlen eller att ha så bra karma som möjligt så man kan bli återfödd som ko 
eller sånt. Så då kan man ju lätt, alltså om man förstår den principen så förstår man ju också 
oftast människan bakom principen. Så jag tycker att det är jätteviktigt och bra att det är en 
stor del av undervisningen. 

Emma menar att livsfrågor är något hon själv får senare i livet. Just nu lever hon för dagen 

och försöker festa så mycket som möjligt då hon fortfarande är ung. Livsfrågor är något som 

kommer vid ålderskriser menar hon eftersom man då börjar grubbla över vad man faktiskt vill 

med sitt liv och hur man ska kunna leva ett lyckligt liv. Just nu känner sig Emma ”hyfsad 

lycklig” så livsfrågorna kommer senare i livet. Det Emma upplever som viktigast just nu är 

framtiden.  

(Lång tystnad) Framtiden, vilket är ett konstigt svar. Men jag lever i nuet men jag tänker ändå 
att varje steg jag gör ska leda till nånting bra i framtiden. Som liksom jag kastar inte bort min 
utbildning, men jag ser ändå till att ha kul för att när jag blir äldre så kan jag inte vara ute och 
klubba varje kväll. Vilket jag inte gör nu heller (skratt) men jag kan inte klubba på samma sätt 
och då ska man ändå passa på. Så att allt jag gör är basically… liksom… Lite för framtiden då, 
det jag kommer ha då. […] Alltså jag tycker att religion centrerar absolut mest alltså om döden. 
Det är absolut det man pratar mest om. Om det handlar om karma, himmel eller helvetet - 
allting händer efter döden. Så visst de pratar om framtiden men inte den framtiden som är 
intressant. Den framtiden man ska leva utan, alltså oftast är det, i alla fall när jag lärde mig 
religion så var det framtiden som var efter döden. Men jag tror inte på någonting efter döden. 
Så för mig är det väldigt irrelevant. 

Emma tror att de som var religiösa definitivt fick sina livsfrågor besvarade under 

religionslektionerna. Hon gick dock i en naturvetenskapsklass och majoriteten av hennes 

klasskamrater var ateister. Hon menar alltså att religion inte kan bringa svar på ateisters 

livsfrågor. Läraren försökte men det var svårt att ta upp det anser hon. Huruvida livsfrågor ens 

tillhör religionskunskapsundervisningen ställer sig Emma frågande till för att religion främst 

ska handla om ”den faktiska religionen”. Detta eftersom det är ”allmänbildning” och Emma 

tror att det kan bidra till ett ”öppnare sinne” och färre fördomar. Hon upplever själv att 

undervisningen påverkat henne positivt då hon förr kunde vara dömande och nedlåtande. 

Hennes fördom som byggde på stereotypen om att alla muslimer är terrorister har eliminerats 

tack vare undervisningen. Men om deras egna livsfrågor skulle tas upp i undervisningen tror 

Emma att religionsämnet blivit mer intressant.  

Ja, det tror jag. Vi hade en jätteliten del om agnostiker och ateister och då var det jättemånga 
som plötsligt var jätteintresserade, men det var ju typ en lektion. Det var ju ingenting så vi ba 
aha? Men att liksom ta in mycket sånt tror jag skulle hjälpa väldigt mycket i dagens samhälle 
eftersom att väldigt många är ateister och agnostiker. Och liksom jag tror att det är bra att 
framföra deras synsätt för religiösa. För att det är många religiösa som har alltså förutfattade 
meningar om ateister eller agnostiker. […] Alltså man har  inte lika mycket fokus eftersom det 
är religion. Men lite mer fokus än vad jag hade för att det var en lektion. Och så ba ah det var 
ju jätteintressant men det var EN lektion! 
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Emmas förståelse av livsfråga är splittrad. Hon verkar ha en liknande uppfattning som Elias 

att hon själv inte besitter några livsfrågor. Emma förstår alltså livsfrågor som explicita, 

existentiella och formulerade. Detta eftersom hon själv inte anser sig ha några livsfrågor just 

nu men det hon upplever som viktigt i livet är framtiden. Det styr hur hon ska leva och handla 

i nuet. Denna förståelse hamnar under livsfrågor som en sökande attityd mot tillvaron då hon 

formulerar att hon förhåller sig på ett visst sätt till tillvaron i stunden i förhållande till det egna 

livet och döden. Hennes begreppsförståelse kan också kopplas till livsfrågor som 

kontextbundna och allmänmänskliga. Detta eftersom när hon talar om vilka livsfrågor som 

togs upp i undervisningen syftar hon till teologiska frågor som skulle kunna anses som viktiga 

för religiösa människor. Hon tror dessutom att de klasskamrater som var religiösa fick sina 

livsfrågor besvarade i undervisningen. Livsfrågor kan alltså vara allmänmänskliga menar hon. 

Livsfrågor som kontextbundna och allmänmänskliga innefattar även idén om att man tänker 

olika mycket över livsfrågor under olika perioder i sitt liv. Emma säger att hon inte har några 

livsfrågor för tillfället då livsfrågor kommer vid ålderskriser. Hon anser att livets olika 

skeenden påverkar huruvida livsfrågor är eller inte är aktualiserade. 

8.3 Studium av de andra 
Vad respondenterna i slutändan tyckte om religionskunskapen är stämman rätt så enhetlig. 

Nästan alla tyckte att ämnet var roligt och intressant. Rebecka tyckte om religionskunskapen 

då hon gillar de samhällsorienterade ämnena, kultur, olika länder och människor i allmänhet. 

Att få veta hur, var och varför religioner uppstår och hur det påverkar människor i deras liv 

upplever hon som kul att veta då det skapar mer förståelse för andra människor enligt henne. 

Victor tyckte att ämnet var förvånansvärt intressant då han aldrig tidigare tyckt att religion är 

roligt. Han berömmer sin lärare och antyder att det var tack vare henne som religion blev 

intressant men det är ingen inställning som följde med honom efter avslutad kurs. Dilara är 

samstämmig med föregående och menar att det var intressant då hon under religionskunskap 2 

fick lära sig om olika, mindre religiösa grupper som exempelvis wicca. Det var spännande då 

hon tidigare bara lärt sig om islam, kristendom och de andra större religionerna. Elias menar 

att religionskunskapen var intressant men hade väldigt svårt att förstå hur människor kan tro 

på religion.  

Alltså grejen är att ju mer jag sätter mig in i en religion så fattar jag egentligen hur dum den är 
om jag säger så (skratt). Att det finns många svaga punkter i varenda religion så att personligen 
så får jag ju insikten att det känns konstigt att man kan tro på något sådant så helhjärtat just när 
det finns så många frågetecken liksom. […] Religion är ju en intressant grej att det kan, just för 
att det känns lite som att religion är nånting som du har använt i historien för att manipulera 
människor och att folk kan ha fått så mycket makt tack vare religion. […] Men det är ju ganska 
intressant och… Det är intressant att lära sig om religionerna och… Så det blir ju ganska bra att 
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kunna och veta ungefär hur de fungerar liksom. Det är ju kultur i allmänhet att veta hur olika 
människor från olika världsdelar tänker liksom och sen så är det ju (kort tystnad). Det är ju 
generellt sett det som påverkar så mycket människor liksom så det är ju kul att veta liksom hur 
det fungerar. Hur folks livsstilar verkligen påverkas av det. – Elias 

Informanten som inte upplevde religionskunskapen som särskilt rolig eller intressant är Emma 

som menar att hon lärde sig en hel del men att hon helt enkelt inte var intresserad av det. Det 

som togs upp var inte intressant då det bara var fakta om exempelvis att judarnas heliga skrift 

är Torah och berättelser om andra världskriget. Hon menar att det var allt de fick lära sig om 

judarna och att det var motsvarande för varje religion som studerades. Det blev väldigt 

långtråkigt och hon upplever att de aldrig fick lära sig ”det unika” och ”det roliga” med 

religionerna då det finns ”jätteintressanta saker inom alla religioner”. Den enda gången ”det 

unika” och ”det roliga” kom fram ur religionerna var när de själva fick intervjua en religiös 

person med frågor de själva förberett och som de själva faktiskt ville få svar på.  

[…] Man fick liksom men det här vill jag veta, det här är faktiskt något jag är intresserad av och 
jag undrar över. Och då fick man ju svaren och alltså de man intervjua var ju jättepepp på att 
svara. De var jätteglada att man frågade. Så det var ju liksom, det vart intressant istället för att 
sitta och höra det man redan har lärt sig eftersom att man har gått religion sen man gick i vadå 
sexan och det var ju samma saker man fick lära sig. – Emma 

Religionsämnet var alltså mer eller mindre intressant och roligt, men samtliga 

informanter menar att religionskunskapen var ett studium om ”de andra”.  

8.3.1 Rebecka 

Rebecka är av den meningen att religionsämnet i hög grad handlade ”om de andra”. 

Ja väldigt mycket, alltså ja, väldigt mycket. Alltså man kände sig lite på utsidan det var som 

att man stod i labbet och liksom kollade bilder typ alltså, tyvärr. Så det hade ju varit väldigt 

mycket mer, att jag hade kunnat relatera mer om jag fick vara delaktigt med mina frågor. 

Hon tror att om de själva hade fått bidra med sina frågor i undervisningen skulle det även ha 

handlat om dem. 

8.3.2 Elias 

Elias upplevde att undervisningen handlade om att studera ”de andra” då han själv må vara 

konfirmerad men det gjorde han bara för att glädja sina mor- och farföräldrar. Han känner 

ingen gemenskap med människor som är troende men menar att det finns många i hans närhet 

som är det så därför det är bra att ”kunna lite mer om deras tro”. Det hade varit intressant om 

de skulle fått göra ett arbete med fokus på sig själva och sina livsfrågor men kanske i 

religionskunskap 2 då religionskunskap 1 redan var ”fullpackad” med annat menar han.  

Generellt sätt tycker jag väl att religion är ett ganska intressant ämne men just för att du får 
veta hur det påverkar så många. Det är en stor del av världen som utövar religion så det är 
väl det. Man får ju se hur många som har, hur många människor lever liksom. 
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8.3.3 Victor 

Religionskunskapsundervisningen var att studera andra anser Victor. Han menar att han gick i 

en ”naturklass” där alla var väldigt ”vetenskapliga av sig”. De ville ha ”fakta”, veta lösningen, 

formeln och vägen för att nå dit. Därav blev det mycket att studera hur andra har det menar 

Victor. Hur kommer det sig att andra tänker på ett visst sätt? Och hur skiljer de sig från oss? 

var frågor som undersöktes.  

[…] så några var liksom hur kan de tänka så och några var liksom men varför tänker de så? 
Vad är det för yttre förutsättningar som kan ha påverkat att de tänker så? Att vi tänker så? 
Varför är det så att i de länderna där vi kanske, alltså U-länder. Där det är mycket vanligare 
med alltså större del som är väldigt troende. Speciellt det religiösa. För det var många som 
var med i svenska kyrkan, just troende i Sverige som är religiös men inte troende. 

Victor menar att om man skulle ha fokuserat på dem själva skulle de kanske ha glömt de 

andra. Dock behöver inte den ena vägen utesluta den andra men han tror att man måste börja 

med att analysera andra och ”hur det är och vad det är” innan man kan gå in på sig själv. 

Victor avslutar med att säga att han uppskattade uppgifter där de fick vara subjektiva. 

[…] tycker inte att man ska ha direkta prov. Nu hade vi inte några såna men, alltså jag tycker 
det är mycket bättre med inlämningar där man får vara lite subjektiv också. Och där man får 
tänka själv och skriva vad man själv vill och inte ta såhär trosfrågor just där det ska finnas ett 
svar och där det finns en mall […]. 

8.3.4 Dilara 

Dilara tyckte inte att undervisningen handlade om henne då det var ”mest fakta” och 

undervisningen om andra livsåskådningar. Vid något tillfälle fick de i grupper dock själva 

välja en religion som de skulle presentera för klassen. Hennes grupp valde judendomen och 

vid ett annat tillfälle den serbisk-ortodoxa kyrkan eftersom det är den hon själv tillhör. De 

skulle framföra ”hur det är och så” för resten av klassen. Men om läraren skulle ha tagit upp 

religiösa inriktningar som eleverna erkände sig till skulle det möjligen ha handlat om dem i 

klassrummet menar Dilara. 

Näe alltså, om läraren skulle fråga typ vilken religion alla i klassen tillhör. Sen typ ta upp lite 

av allas för att, alltså alla ska lära sig lite om andra religioner. Då skulle vara alltså personligt. 

För andra ska veta vad det är jag tror på, vad andra tror på. Men om man bara skulle ta upp 

det bara för att ta upp. Ja men det här, det finns serbisk-ortodoxa kristna lalala, då det skulle 

vara såhär mer fakta. 

Om det ovanstående skulle ha ägt rum tror Dilara att det skulle ha varit intressant. 

Detta på grund av att man inte pratar så mycket om religion med sina vänner på 

rasterna utan man umgås med varandra och talar om andra saker än religion. Om det 

då skulle tas upp i klassrummet skulle det varit ”kul att se vad andra tror på” menar 
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Dilara. Om livsfrågor fick större utrymme i undervisningen skulle det handla mer om 

dem, vad de tror och tänker på säger Dilara, men det är inget hon skulle föredra.  

Nej för jag hade redan filosofi och det känns lite mycket sådära (skratt). Jag gillar inte såna 
frågor. Så ja, nej. Det räcker med filosofi. 

8.3.5 Emma 

Undervisningen handlade om att studera de andra anser Emma. Hon anser inte sig själv som 

religiös och i undervisningen fick man ”se allting utifrån ett religiöst synsätt”. De fick aldrig 

lära sig om sig själva, de själva som stod utanför det religiösa och hur de själva påverkades av 

de religiösas synsätt menar Emma. De andra ”fick aldrig lära sig hur det var att så utanför och 

se in” säger hon. Ifall undervisningen skulle ha tagit upp livsfrågor, eller i alla fall det hon 

finner intressant skulle hon uppleva sig vara en del av undervisningen istället för att vara en 

åskådare. Om de i uppsatser exempelvis skulle ha fått ta in egna erfarenheter skulle det vara 

roligare än att bara skriva ”fakta” anser Emma. Emma avslutar med att säga att det kändes 

som att de studerade sina religiösa klasskompisar när exempelvis islam tog upp.  

Ja speciellt när vi pratade om deras religion för då vart det såhär (tyst). Läraren visste ju att 
de här trodde på den här religionen och så när han undervisade så tittade han automatiskt 
på dem och då tittar man ju också på dem! Så det blev liksom en cirkel av de religiösa som 
blev åskådade av alla andra. Nä det blev jättekonstigt. Och så var vi i en föreläsningssal (gör 
gest med händerna som visar auditorium-formad sal) och de satt alltid längst fram så det, ja 
det blev jättekonstigt. 

Fyra av fem informanter upplevde alltså religionskunskapsundervisningen som rolig och 

intressant medan en inte gjorde det. Dock upplevde även Emma religionsämnet som intressant 

när hon själv fick bestämma vad det var hon fick lära sig genom intervjun hon gjorde, som 

tidigare nämndes. Frågan är då alltså om religionsämnet behöver ett större fokus på livsfrågor. 

Detta menar Löfstedt på grund av det som Falkevall skriver att en anledning till införandet av 

livsfrågor är för att eleverna saknar utgångpunkt för religionsämnet i och med det 

kursplanerna kallar sekularisering. Detta kan dock variera från elev till elev. 

Intervjupersonerna i denna uppsats menar att religionsämnet ändå var givande och lärorikt, 

trots att undervisningen inte utgick ifrån dem och deras livsfrågor. Men de bekräftar det som 

tidigare skrivits om att studier och rapporter pekar på att elever (särskilt de elever som inte 

anser sig tillhöra en religiös tradition eller definierar sig själva som icke-religiösa) inte känner 

igen sig i undervisningen, att undervisningen inte har något med dem själva att göra och att de 

upplever att religionskunskapen handlar om studiet om ”de andra”.  Alla fem informanter i 

denna undersökning bekräftar alltså denna bild av religionskunskapsundervisningen då alla 

upplevde att det låg ett stort fokus på kunskapsförmedling av de religiösa traditionerna.  
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Ytterligare en anledning till att ungdomarna kan ha upplevt att religionskunskapen handlade 

om ”de andra” kan bero på det David Thurfjell menar att ”man känner igen religion hos andra 

men inte hos sig själv” (Mickelsson 2015). När religiösa traditioner studeras i klassrummet 

kan det kanske vara enkelt att alienera sig och därmed bli blind för sina egna eventuella 

religiösa tankar, beteenden och traditioner. Att några av informanterna menar att de inte har 

livsfrågor – trots att de enligt Hartmans definition faktiskt kan sägas ha det – kan vara det 

tankemönstret som Thurfjell pekar på. 

9.0 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att studera ungdomars tankar om religionskunskapsundervisningen 

på gymnasiet med fokus på livsfrågor. I strävan att uppnå syftet var frågeställningen delad i 

två primära frågeställningar: på vilket sätt beskriver ungdomarna 

religionskunskapsundervisningen på gymnasiet? Och hur reflekterar ungdomarna kring 

begreppet livsfråga? Och två sekundära frågeställningar: anser ungdomarna att livsfrågor var 

en del av religionskunskapsundervisningen? Samt anser ungdomarna att deras livsfrågor var 

en del av religionskunskapsundervisningen? För att kunna besvara frågeställningarna 

intervjuades fem ungdomar som minst läst religionsvetenskap 1 på gymnasial nivå om frågor 

som rörde religionskunskapsundervisningen och livsfrågor. 

9.1 På vilket sätt beskriver ungdomarna religionskunskapsundervisningen på 

gymnasiet? 
Slutsatserna är att fyra av fem ungdomar beskrev religionskunskapsundervisningen som 

intressant, roligt och spännande då det var fängslande att få reda på hur religion påverkar 

människors liv, vad människor kan tro på och hur religioner har uppstått och utvecklats.  

En informant menade att religion är ett intressant ämne men desto mer han lär sig om en 

religion desto mer skeptisk blir han då religionerna kan vara mycket motsägelsefulla. Den 

sista informanten som inte upplevde religionsämnet som roligt menade att hon aldrig fick lära 

sig det som hon uppfattar som intressant.  

Det som dominerade undervisningen enligt alla respondenter var realiakunskaper om 

världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism eller mindre 

religiösa rörelser som exempelvis wicca. De större religiösa traditionerna jämfördes 

sinsemellan i olika slags uppgifter och examinerades genom prov eller längre skrivuppgifter.  

Enbart två av fem informanter berättade om att de hade ett etik- och moralavsnitt. De menade 

att avsnittet var svårast och mest styrt av bestämda, fasta regler. Den enda informanten som 
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berättade om ett inslag av populärkultur i undervisningen menade att det var en oseriös och 

icke-lärorik uppgift.  

Alla ungdomar beskrev religionskunskapsundervisningen som ett studium om ”de andra” på 

grund av att de antingen såg sig som icke-religiösa eller för att det var realiakunskaper om den 

religiösa traditionen som stod i centrum. 

9.2 Hur reflekterar ungdomarna kring begreppet livsfråga? 
Ungdomarna reflekterade olika kring begreppet livsfråga vilket analyserades utifrån den 

teoretiska utgångspunkten som byggde på Löfstedts, Nilssons och Koskinens 

begreppsförståelser.  

Den första informanten resonerade som så att det både finns individuella och 

allmänmänskliga livsfrågor. Hon menade att frågor som rör alla människor som exempelvis 

miljöfrågor är allmänmänskliga livsfrågor medan personliga livserfarenheter genererar privata 

livsfrågor. Hennes begreppsförståelse kopplades till livsfrågor som kontextbundna och 

allmänmänskliga.  

Den andre respondenten tyckte att livsfrågor både kunde vara enskilda och allmängiltiga samt 

att han själv inte hade några livsfrågor då han var icke-religiös. Personer som har livsfrågor är 

religiösa människor menade han. Respondentens begreppsförståelse kopplades till livsfrågor 

som kontextbundna och allmänmänskliga samt livsfrågor som explicita, existentiella och i 

frågeform.  

Den tredje ungdomen ansåg som ovanstående att livsfrågor både kunde vara allmängiltiga och 

personliga men att livsfrågor också kan vara en attityd man har. Detta eftersom ens livsfrågor 

oreflekterat förs in i texter och uppsatser man skriver sa han. Ungdomens begreppsförståelse 

kopplades till livsfrågor som kontextbundna och allmänmänskliga och livsfrågor som en 

sökande attityd mot tillvaron.  

Den fjärde informanten tyckte att livsfrågor var existentiella frågor som hon undvek att tänka 

på och tala om eftersom hon uppfattade dem som tunga och djupa. Hon ansåg att livsfrågor 

var av filosofisk karaktär och filosofi intresserade inte henne allt för mycket. Informantens 

begreppsförståelse kopplades till livsfrågor som explicita, existentiella och i frågeform.  

Den sista respondenten menade att hon själv inte hade några livsfrågor för tillfället men att det 

kommer senare i livet vid ålderskriser. Detta föll under ramen för livsfrågor som 

kontextbundna och allmänmänskliga. Samtidigt menade hon dock att framtiden var det 
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viktiga i livet just nu och hon agerade alltid med framtiden i åtanke. Livsfrågor var alltså en 

slags attityd mot tillvaron. Hon uttryckte även att livsfrågor kunde vara privata och 

allmänmänskliga då exempelvis religiösa människor kan dela livsfrågor. Respondentens 

begreppsförståelse kopplades till livsfrågor som en sökande attityd mot tillvaron och 

livsfrågor som kontextbundna och allmänmänskliga. 

9.3 Anser ungdomarna att livsfrågor var en del av religionskunskapsundervisningen? 
Fyra av fem ungdomar ansåg att livsfrågor var en del av undervisningen. Livsfrågor togs upp i 

samband med hinduismen och när de abrahamitiska religionernas dödssyner studerades. 

Livsfrågor fick alltså störst utrymme när död, himmel, helvete och karmalagen diskuterades. 

En informant menade dock att livsfrågor även togs upp när jämställdhets-, kultur och 

strukturella frågor var på agendan.  

En av fem informanter menade att livsfrågor inte togs upp alls i undervisningen då fokusen 

låg på realiakunskaper och livsåskådningar.  

9.4 Anser ungdomarna att deras livsfrågor var en del av 

religionskunskapsundervisningen?   
Enbart en av fem ungdomar ansåg med säkerhet att hennes livsfrågor togs upp i 

undervisningen. Det var mellan avsnitten av världsreligionerna och livsfrågorna behandlades 

då ”i stort”. Ett exempel på en livsfråga som togs upp var synen på jämställdhet.  

En informant uttryckte sig osäkert kring huruvida hans livsfrågor fick utrymme i klassrummet 

eller inte. I ”religion och vetenskapsavsnittet” kunde det tolkas som att hans livsfrågor togs 

upp men han uttryckte det inte tydligt. Livsfrågor kan även sägas fått plats i klassrummet när 

han producerade texter där han fick vara mer subjektiv då han menade att livsfrågor 

omedvetet fördes in i texterna han skrev.  

De tre resterande informanterna menade att deras livsfrågor inte togs upp i undervisningen. 

Detta på grund av att de var icke-religiösa och därför inte hade några livsfrågor eller för att 

livsfrågor inte berördes i religionskunskapsundervisningen överhuvudtaget. 

10. Slutdiskussion  
UmRe-projektets stora attitydundersökning tydde på att livsfrågor var något eleverna var 

intresserade av och därför utvecklades en livsfrågeorienterad pedagogik. Pedagogiken var 

dock inte helt oproblematiskt och i 1994 års läroplan ströks livsfrågepedagogiken från 

undervisningen. Införandet av livsfrågor i undervisningen motiverades genom att ungdomarna 

visade intresse för sådana slags frågor, men införandet av livsfrågor idag kan nog inte 
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motiveras lika lätt med den anledningen. Samtliga informanterna i denna undersökning ger 

uttryck för att livsfrågor inte direkt har något med dem att göra, trots att det enligt Hartmans 

definition går att påstå att alla informanter har livsfrågor. Alla ungdomar har reflekterat över 

”den egna personen i relation till världen och till livet i stort” (Hartman 2007:20) även om de 

menar att de inte har livsfrågor. Men tolkat från ungdomarnas svar har de inte tidigare tänkt 

på eller tagit ställning till huruvida de själva har livsfrågor eller inte. Dessa ungdomar visar 

alltså inget personligt intresse för livsfrågor, oberoende på vilken begreppsförståelse som 

utgås ifrån. 

Utgångspunkten att livsfrågor skulle göra religionskunskapen mer intressant eller förankra 

undervisningen bättre till elevernas värld är inte helt givet baserat på dessa fem informanters 

svar. Det går dock inte att generalisera deras svar till att gälla alla elever i Sverige, men det 

säger i alla fall en del om att livsfrågor inte är något självklart som samtliga elever vill ta upp, 

studera eller tala om i klassrummet av olika anledningar. Dessa ungdomar verkar ha en 

tendens till att ta avstånd från livsfrågor på grund av att de är icke-religiösa eller inte gillar att 

tala om sådant. Livsfrågor är för tre av fyra icke-religiösa informanterna något som tillhör det 

religiösa och därför ingen naturlig ingång till religionsämnet. Den sista respondenten menar 

att livsfrågor inte enbart behöver vara kopplat till det religiösa eftersom samhällsämnet 

behandlar livsfrågor. För den religiösa informanten Dilara är inte livsfrågor heller en ingång 

till ämnet då det inte är något hon skulle uppskatta att diskutera.   

Huruvida livsfrågor skulle göra att undervisningen skulle handla mer om eleverna i 

klassrummet och inte om ”de andra” är inte enkelt att uttala sig om då informanterna i regel 

visade på avståndstagande från livsfrågor. Både Victor och Elias menar att undervisningen 

måste handla om ”de andra” då det är ”allmänbildning” att veta hur andra människor tänker 

och tror. Att ha en undervisning som skulle utgå ifrån dem själva och deras livsfrågor anser 

Victor som problematiskt eftersom ”de andra” då skulle glömmas bort. Alla informanter 

menar att undervisningen var bra och givande trots att det handlade om ”de andra”. 

Religionskunskapsundervisningen kan kanske inte handla om eleverna själva och deras 

livsfrågor då de nödvändigtvis inte har aktualiserade livsfrågor eller livsfrågor som de anser 

att de kan finna svar på inom religionskunskapen. Att undervisningen inte handlar om 

eleverna betyder inte att de betraktar undervisningen som ointressant då alla informanter vid 

minst ett tillfälle uttryckte att undervisningen var intressant för dem.  

Livsfrågor behöver eventuellt inte få större utrymme i undervisningen baserat på 

informanternas svar, men att undervisningen bör ha mer utrymme för det subjektiva och 
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personliga är något alla informanter indikerar. Sedan är frågan ifall det subjektiva och det man 

finner angeläget ska benämnas som livsfrågor eller som något annat. Men att själv få ta reda 

på det som man själv är intresserad av, att få skrivuppgifter där det finns utrymme för 

subjektivitet, att få tala om sin och sina klasskompisars trosuppfattningar och att få lyfta fram 

egna erfarenheter är något som informanterna ger uttryck för. Det finns alltså en önskan om 

att själv, personligen få ta plats i undervisningen.  

Att begreppet livsfråga förstås på så många och skilda sätt bland forskare, troligen bland 

lärare och även bland elever kan försvåra arbete med livsfrågor i undervisningen. Ingen av 

informanterna uttryckte sig med säkerhet när det kom till termen livsfråga. Troligen eftersom 

det inte står med i kursplanerna. Frågan är om det är möjligt att arbeta med livsfrågor i 

undervisningen eller utgå ifrån elevernas livsfrågor då, i alla fall dessa fem informanter, har 

olika förståelser och uppfattningar om vilka som kan ha livsfrågor och vad som kan vara en 

livsfråga. Detta är en fråga för framtida forskning.  
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Bilaga A 
 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Har du tagit studenten? 

 Hur gammal är du? 

 Vilket program studerar/studerade du? 

 Vilka religionskunskapskurser studerade/studerar du? 

Om undervisningen 

 Vilket slags upplägg hade/har religionskunskapen? Tematiskt eller religion för religion? 

 Vad tyckte/tycker du om det upplägget? 

 Hur skulle du beskriva religionskunskapsundervisningen? Ex. var/är den kunskapsbaserad, 

alltså med fokus på så kallad fakta, eller utgick/utgår den ifrån er elever så att säga? 

 Upplever du att det fanns/finns utrymme för diskussion och reflektion under lektionerna? 
 Tycker du att din lärare tog/tar hänsyn till vad ni som elever vill/ville upp under lektionerna? 
 Vad tyckte/tycker du om religionskunskapsundervisningen? Motivera! 

Om livsfrågor 

 Hur skulle du definiera begreppet livsfråga? Vad kan vara en livsfråga? Ge exempel! 

 Tror du att det finns allmängiltiga livsfrågor eller är de individuella? Motivera! 

 Känner du att religionskunskapsundervisningen tar upp/har tagit upp livsfrågor? På vilket 

sätt? 

 Vilken betydelse borde livsfrågor ha i religionskunskapsundervisningen enligt dig? Motivera! 

Om dina livsfrågor 

 Upplever du att frågor som var/är viktiga för dig togs/tas upp i 

religionskunskapsundervisningen?  

 Hur togs/tas de upp? Är de en stor/liten del av undervisningen? 

 Är religionskunskapsundervisningen ett tillfälle att ta upp dina livsfrågor på? Motivera! 

 Tror du att du skulle uppleva religionskunskapsundervisningen som mer/mindre intressant 

om ett större fokus låg på era egna (elevers) livsfrågor? 

Avslutningsvis 

 Tycker/tyckte du att undervisningen handlade/handlar om dig? 

 Om livsfrågor fick större utrymme under lektionerna, skulle undervisningen handla om dig? 

 


