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Abstract 

Min uppsats beskriver hur gymnasielärare i religionskunskap år 2010 kan förhålla sig till 

livsfrågor i undervisningen och den didaktiska problematiken med livsfrågor i klassrummet. 

Som teoretisk ram har jag tagit upp några olika definitioner av livsfrågor, gjort nedslag i den 

didaktiska historiken över livsfrågepedagogik, samt visat på de läroplansteoretiska 

utgångspunkterna för livsfrågor i undervisningen. Mitt perspektiv utgår från grounded theory 

och utifrån en hermeneutisk förståelsehorisont har jag genomfört kvalitativa intervjuer med 

fem verksamma religionskunskapslärare under vårterminen 2010.  

 

Informanternas svar visar att livsfrågor kan tolkas på olika sätt vilket påverkar didaktiken. Det 

framkom även att de omgärdar livfrågedidaktiken med försiktighetsåtgärder vilka kan bero på 

omsorg om eleven, rädsla, kontrollbehov, praktisk pedagogisk kompetens grundad på 

erfarenhet, eller bristande kompetens. Livsfrågor introducerades i kursplanen för 

religionskunskap med intentionen att utgå ifrån elevens intressen och frågor. Men i praktiken 

kan det bli just de frågor som ligger eleven närmast som anses för känsliga och väljs bort i 

undervisningen. 
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Förord 

Jag vill börja med att tacka mina informanter som så generöst ställt upp med sin tid för vars 

hjälp förutan denna uppsats aldrig hade kunnat komma till stånd. Deras syn på livsfrågor i 

undervisningen, deras inspirerande och genomtänkta idéer, deras djupa erfarenhet som de 

delat med sig av ger värdefulla tips för verksamheten i skolan. Deras tankar kommer att 

berika min framtida lärargärning. 

 

Jag vill även passa på att rikta tacksamhet till Jonas Svensson på Linnéuniversitetet som i ett 

tidigt skede var behjälplig med val av ämne och kom med inspirerande belysning för vägen.  

 

Stort tack till min välvilliga handledare Roland Hallgren för alla goda råd och tips samt 

vänliga överseende i den snåriga processen att framställa en uppsats!  

 

Sist men inte minst vill jag rikta ett kärleksfullt tack till Lars för ovärderligt stöd och 

välgörande peppning. Du är min klippa i livet. 
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1 Inledning 

Du har just börjat läsa första raden i en religionsvetenskaplig uppsats med didaktisk inriktning. 

Religionsvetenskap är ett fantastiskt ämne som förutom fördjupningar i olika livsåskådningar 

kanske främst förknippas med teologi och det religiösa livet med dess historiska kontexter. 

Men under religionsvetenskapens paraply finns även utrymme för flera beteendevetenskapliga 

inriktningar såsom sociologi, psykologi, filosofi, tros- och livsfrågor. Själv har jag alltid 

fascinerats av hur våra livsvägar påverkas av de olika kontexter vi befinner oss i och 

samspelet mellan det yttre och det inre inom människors trosföreställningar och tankevärld. 

 

Didaktik handlar om undervisning och hur inlärning sker, och har starka beröringspunkter 

med beteendevetenskap. Skolan är en arena för möten mellan människor som lär sig nya saker, 

befäster eller omkullkastar gamla sanningar. Insikter om hur människor fungerar enskilt och i 

grupp behövs för att lyckas som lärare. Kunskap om lärande och vad som underlättar 

inlärningsprocessen för eleven när befintliga tankemönster bryts mot nya kunskaper är 

avgörande. 

 

Jag har alltid intresserat mig för den personlighetsutvecklande aspekten av undervisning och 

tycker det är jättespännande att fundera över livets komplexitet. Livet är ett gåtfullt äventyr 

där nycklarna kan hittas på vägen från att lära sig om andra människors livsvärldar till att lära 

känna sig själv. Livsfrågor i undervisningen kändes därför som ett självklart ämne att fördjupa 

sig i under en längre tid. 

 

Jag visste alltså att jag ville skriva om livsfrågor men inte riktigt utifrån vilken vinkel jag 

skulle angripa ämnet. Då fick jag ett jättebra tips av Jonas Svensson på Linnéuniversitetet att 

antingen beskriva hur den svenska diskursen ser ut eller undersöka hur lärare i 

religionskunskap undervisar livsfrågor.  

2 Problemformulering 

Min bild av livsfrågebegreppet är att det inte råder konsensus kring vad det innefattar och att 

det därför kan föreligga en viss förvirring kring vad begreppet egentligen betyder. Det är som 

att ”alla” förväntas veta vad det är som begreppet avser, men det finns olika definitioner av 

begreppet livsfrågor. Det är ingen tvekan om att begreppet är centralt vid en läsning av 

styrdokumenten för ämnet religionskunskap. Det finns följaktligen en hel genre pedagogik 

som bygger på begreppet, så kallad livsfrågepedagogik. Men om det finns delade meningar 
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om vad begreppet livsfrågor är, kanske pedagogerna tycker att det är svårt att veta vad det 

egentligen är de förväntas hantera kring livsfrågor i undervisningen. Hur tolkar lärarna 

begreppet och vilka pedagogiska följder får det för undervisningen? 

 

En konkret livsfråga som elever i gymnasieåldern skulle kunna vara intresserade av kan vara 

självmord. När jag inom lärarutbildningen var ute på praktik hade jag en erfaren handledare 

som primärt följde läroboken i sin undervisning i religionskunskap. I detta aktuella fall var det 

en pojke i klassen som nyligen hade begått självmord. Jag frågade handledaren om han tagit 

upp självmord i undervisningen inom ramen för ämnet livsfrågor. Han berättade då att han 

undvek att ta upp ämnet. Handledaren ansåg att det finns en risk att självmord ”smittar av sig” 

om man talar om det. Som lärare kanske man varken vågar eller bör ta upp alla typer av 

livsfrågor, vissa frågor kanske kan vara skadliga för eleverna att tala om. Dessutom kanske 

klassrummet inte är rätt forum för frågor kring liv och död. 

 

En intressant aspekt av ovanstående frågeställningar är vilka riktlinjer som finns för 

livsfrågepedagogiken i kursplanen för religionskunskapsämnet, i läroplanen eller från 

Skolverket. Dessa kan vara behjälpliga vid lärarnas planering för verksamheten. Det vore 

intressant att undersöka några religionskunskapslärares syn på livsfrågor 2010, och hur de 

väljer att arbeta eller undviker att arbeta med livsfrågor i undervisningen. Eftersom livsfrågor 

är ett centralt begrepp i kursplanen för religionskunskapsämnet kan det vara relevant att 

blivande lärare får tips på hur detta begrepp behandlas av nu verksamma lärare med 

erfarenhet av undervisning i ämnet.  

3 Syfte 

Mitt huvudsyfte är att beskriva hur verksamma lärare hanterar livsfrågebegreppet och hur de 

anser att deras undervisning kring livsfrågor går till i en gymnasieskola år 2010. 

 

När det gäller tolkningen av begreppet livsfrågor kommer jag primärt att fokusera på 

informanternas tillämpning av begreppet i sin verksamhet som religionskunskapslärare.  

 

Jag kommer även att undersöka om informanterna upplever att det finns någon didaktisk 

problematik i att undervisa om livsfrågor i religionskunskap på gymnasiet. Vilka är de största 

problemen och utmaningarna? 
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4 Avgränsningar 

Jag vill veta hur verksamma lärare hanterar livsfrågor i ämnet religionskunskap. Eftersom 

diskussionen kring livsfrågor kan hänga ihop med förmågan att uttrycka vad det är man 

egentligen menar och på så sätt avgränsas av vilka ord som kan formuleras, har arbetet med 

livsfrågor en språklig dimension. På så sätt är livsfrågor därför ämnesövergripande och 

högaktuellt för språkstudier. Jag avgränsar mig ändå till ämnet religionskunskap även om 

livsfrågor kan berika även andra ämnen såsom svenska
1
 då språkutvecklingen påverkar 

möjligheten till vilka livsfrågor som kan uttryckas.  

 

Även om det vore intressant kommer jag inte att undersöka hur lärares och elevers 

sociokulturella bakgrund, klass, kön, etnicitet, mognadsgrad, utbildning, politiska hemvist, 

religiösa åskådning och eventuella engagemang på fritiden påverkar deras syn på livsfrågor.  

Jag kommer av utrymmesskäl inte redovisa vad informanterna har för syn på denna typ av 

faktorers inverkan på deras undervisning i livsfrågor i religionskunskap på gymnasieskolan. 

Av utrymmesskäl kommer jag heller inte gå närmare in på om lärarna väljer att lägga upp 

undervisningen på olika sätt utifrån elevernas olikheter avseende faktorer såsom genus, klass, 

etnicitet, sammansättning av klassen och elevernas individuella mognadsnivå.  

 

Den skolkultur som råder på den skola jag gjort mina undersökningar på kunde även ha varit 

intressant att titta närmare på. Då jag valt att avgränsa mig till lärare från samma 

gymnasieskola kan detta vara en faktor att beakta. Dessa lärare kan ha påverkat varandra i sitt 

sätt att arbeta med och närma sig livsfrågorna.  

 

Ej heller det faktum att olika skolkulturer kan påverka lärarnas inställning till livsfrågor 

kommer jag att titta närmare på. Det kunde ha varit intressant att undersöka lärare från olika 

skolor och jämföra resultaten för att se om skolkulturen i sig påverkar religionsdidaktiken. Jag 

avgränsar mig till att intervjua nu verksamma lärare i en skola. 

 

Synen på vad som är livsfrågor kan påverkas av vilken vetenskapssyn läraren har. Vilka 

livsfrågor som lärarna tenderar att satsa på och vilka angreppssätt som väljs skulle kunna vara 

influerat av den ämneskunskap och eventuella forskningstradition som läraren i övrigt har 

                                                
1 För ett exempel på en uppsats som behandlar livsfrågor i ämnet svenska se: Lembra, Maria Livsfrågorna i 

gymnasieskolans svenskundervisning, 2006, s11 och s7. Uppsatsen behandlar ”den pedagogiska potentialen i 

livsfrågorna” om ”en förståelse för hur svensklärare bäst kan utnyttja kraften i livets stora frågor”. 
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tagit till sig. Det faktum att lärarna ofta undervisar i flera ämnen förutom religionskunskap 

kan påverka synen på vad som är viktigt för religionsdidaktiken. Detta kommer jag inte att gå 

närmare in på i den här uppsatsen, men jag kommer att ställa frågan om vilka andra ämnen 

informanterna undervisar i och om de anser att de har någon nytta av de övriga ämnena för sin 

religionskunskapskurs. 

 

Begreppet livsfrågors ämnesövergripande natur kan självfallet tänkas med framgång 

appliceras även på andra ämnesområden såsom genusvetenskap, matematik, filosofi, 

psykologi, historia, sociologi, med flera. Exempelvis skulle frågor av typen: finns Gud, finns 

vi, varför beter vi oss som vi gör, hur levde människor förr, varför lär vi inte av historien, kan 

historien upprepas, gruppdynamik, mobbning, är män och kvinnor lika mycket värda, 

oändlighetens matematik, m.fl. kunna vara tänkbara att behandla även inom dessa discipliner. 

Även om detta skulle vara intressant att undersöka kommer jag inte att behandla detta vidare i 

denna uppsats. 

 

Livsfrågebegreppet kan sägas vara ett unikt begrepp som endast existerar i det svenska 

skolväsendets diskurs
2
, men frågorna som behandlas inom ämnet är naturligtvis aktuella även 

utanför Sveriges gränser. Jag avgränsar mig till att studera den svenska teoretiska diskursen 

om begreppets didaktik, och avgränsar mig till den svenska gymnasieskolan. Jag avgränsar 

mig också till att samtala med nu verksamma religionskunskapslärare på gymnasiet för att 

höra vad de anser om begreppet. 

Även om livsfrågepedagogikens implementering inom svenska skolan har en mångfacetterad 

problematik som tidigare nämnts i min problemformulering, begränsar jag mig inom denna 

uppsats till att undersöka hur lärare väljer att beskriva sitt arbete med livsfrågor i sin 

religionskunskapsundervisning. 

 

Ett sätt att undersöka hur undervisning i livsfrågor kan gå till i en svensk skola år 2010 skulle 

kunna vara att auskultera i skolverksamheten för att verkligen se hur livsfrågepedagogiken tar 

sig uttryck. Det hade varit intressant att studera hur undervisningen de facto går till och se 

livsfrågepedagogiken ”in action” men jag tror att det är svårt att styra när detta ämne kan 

tänkas komma på tal och vilka lektioner som då skulle vara aktuella. Det kan tänkas att det 

inte hålls enskilda lektioner om just livsfrågor utan det kanske sprids ut över hela läsåret. För 

                                                
2 Falkevall, Björn ”Livsfrågor: vad? hur? varför? Ett avhandlingsprojekt” Religion & Livsfrågor, Nr 4, 2009, s 

11. 
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att förstå och fånga upp detta kan det behövas både mycket tid och tur. Detta medför att om 

undersökningsmaterialet ska bli relevant bör insamlingen av data ske under en längre 

tidsperiod än vad jag under detta arbete har till mitt förfogande. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes under våren 2010. Därför har jag i denna uppsats inte 

beaktat att det tillkommit en ny gymnasieförordning med ny skollag Gy2011 och nya 

kursplaner som ”ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011”
3
. Jag har valt 

att utgå från de lagar och rekommendationer som gällde vid tidpunkten för intervjutillfällena, 

eftersom det är den information som informanterna hade att förhålla sig till. 

 

Slutligen bör nämnas att jag av utrymmesskäl utelämnat några av intervjufrågorna med svar. 

5 Metod 

5.1 Perspektiv 

Enligt Jan Trost ”Att skriva uppsats med akribi” ska ett teoretiskt perspektiv, en teoretisk 

ansats, användas då man analyserar sin empiri.
4
 Min teoretiska utgångspunkt är främst 

hermeneutisk. Jag ville försöka komma närmare en förståelse för hur verksamma 

religionskunskapslärare i gymnasieskolan tänker och arbetar med livsfrågor i sin undervisning. 

Detta gjorde jag genom att ställa öppna frågor till mina informanter och låta de tala till punkt. 

För att få informanterna att öppna upp sig ytterligare och ge mer information har jag haft ett 

personligt anslag i vissa frågor
5
. Jag ville även visa läsaren hela svaren för att läsaren ska ges 

möjlighet att förstå hur jag har dragit slutsatser av resultatet. Läsaren ges då en möjlighet att 

se svaren i sitt sammanhang. 

 

Grounded theory, eller grundad teori, är en form av empirisk forskning som har iakttagelser 

av verkligheten som huvudsaklig källa till kunskap. I grundad teori är det viktigt att inte 

förutfattade meningar inverkar menligt på empirin.
6
 Förhoppningen i grundad teori är att det 

utifrån empirin ska utmejslas en ”kärnvariabel” genom kodningen, och att denna 

gemensamma nämnare ska leda till en ny teoretisk modell för det undersökta.
7
 Syftet med min 

uppsats är dock inte att skapa någon ny teoretisk modell. På så vis kan man säga att jag har 

                                                
3 Skolverket ”Gymnasieskola före HT 2011”, www.skolverket.se. 2011-11-02. 
4 Trost, Jan Att skriva uppsats med akribi, 2002. 
5 Se stycke 7.3.7 samt 7.5.1 
6 Thornberg, Robert & Forslund Frykdal, Karin Handbok i kvalitativ analys: 2009, s 41. 
7 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv , 2003, s 83. 
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haft grounded theorys grundtankar i åtanke, men inte använt dess metod fullt ut. Det sätt jag 

har använt mig av tankarna i grundad teori är att jag avsiktligt inte gett min syn på 

livsfrågebegreppet, ej förklarat olika teorier, inte upplyst om Skolverkets råd och 

rekommendationer angående kursplanens realisering, samt undvikit att ge mig in i 

diskussioner där jag angett min ståndpunkt för informanterna vid intervjutillfället. Det vill 

säga jag ville inte påverka informanternas svar med mina kunskaper och förutfattade 

meningar. Jag ville höra lärarnas egna reflektioner så opåverkat som möjligt.  

 

Snarare än att försöka förklara mina informanters intervjusvar kommer jag huvudsakligen 

fokusera på att försöka förstå mina intervjupersoners olika yttranden angående livsfrågors 

tolkning och tillämpning. Enligt Anna Davidsson Bremborg, lektor vid Lunds universitet, är 

kvalitativa intervjuer ”en metod som tar fasta på människors erfarenheter och vill gå på djupet 

med dessa”.
8
 Metoden passar väl eftersom jag vill utgå ifrån de erfarenheter som 

religionskunskapslärare har om livsfrågor.  

 

Förutom att få reda på hur informanterna kan förhålla sig till begreppet vill jag få ökad insikt 

om hur livsfrågebegreppet definieras inom den vetenskapliga diskursen. Jag kommer därför 

att varva teori och empiri genom att först söka finna en teoretisk bas för begreppet livsfrågor i 

pedagogiken. Om en tydlig definition av begreppet saknas vill jag åtminstone ta reda på de 

definitioner som florerar kring begreppet för att förstå begreppets tolkningsram så långt det är 

möjligt. Därefter ämnar jag söka empiri genom att intervjua de som arbetar med begreppet för 

att höra deras tolkningar och få insikter kring deras sätt att arbeta. Det kan även vara av 

intresse att få höra om de inte arbetar med livsfrågor i sin undervisning och varför de i så fall 

inte gör det; om det beror på aktiva eller passiva val, svårigheter att definiera begreppet, eller 

kanske en ovilja att arbeta med livsfrågor. 

5.2 Angreppssätt  

Jag valde att intervjua lärare för att få reda på hur de arbetar med livsfrågor och hur de ser på 

sitt arbete. Jag använde mig av en kvalitativ metod med djupintervjuer. Jag använde öppna 

frågor och lät informanterna tala till punkt i sina svar. Jag ställde följdfrågor i syfte att förstå 

informanternas svar med förtydligande av svarens innehåll. Se bilagan för intervjufrågorna i 

sin helhet. 

 

                                                
8 Davidsson Bremborgs, Anna ”Intervjuer”, Människor och makter, 2008, s 36. 
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Jag läste in mig på ämnet för att kunna ställa rätt frågor och sedan för att kunna analysera 

deras svar. Men eftersom jag inte ville påverka mina informanters svar, valde jag att inte 

uttala mig om min egen hållning eller tillhandahålla någon definition av begreppet livsfrågor 

utifrån den teori som jag tagit del av. 

 

Jag intervjuade fem nu verksamma lärare i religionskunskap på en svensk gymnasieskola. Jag 

tyckte att det kunde vara intressant att se om det inom en och samma skola, inom samma 

ämne, kan finnas olika tolkning av ett och samma begrepp. Jag tänkte intervjua samtliga 

religionskunskapslärare på skolan. Hur många det blev berodde på hur många som hade tid 

och möjlighet att ställa upp.  

 

Jag lät informanterna bestämma vilken tid som passade dem bäst, och det slumpade sig så att 

varje informant ville mötas på förmiddagen över en kopp kaffe. Jag undvek medvetet att tala 

med fler än en informant per dag för att inte riskera att blanda ihop teman från övriga samtal 

än den för handen. Intervjuerna försiggick på den skola de arbetar på i ett rum de valde själva, 

så att de skulle känna sig så bekväma i situationen som möjligt. 

 

Jag bandade samtalet med en Ipod, samt skrev anteckningar för säkerhets skull då ny teknik 

kan krångla men penna och papper fungerar alltid överallt. Intervjuerna tog cirka en timme 

vardera. 

 

Mina informanter kommer att få vara anonyma i uppsatsen. Informanterna har fått kodnamn 

som ett led i att garanteras anonymitet.
9
 För att bevara deras anonymitet kommer jag heller 

inte att ange vid vilken skola som dessa informanter arbetar på då det skulle bli alltför lätt att 

identifiera vilka lärarna är. Att värna om informanternas anonymitet anser jag vara viktigt för 

att de ska uppleva att de kan tala fritt. Denna frihet och öppenhet anser jag vara viktig för att 

forskningen ska bli så ärlig så möjligt, och öppnar för att informanterna ska känna att de inte 

behöver prestera i intervjun eller skyla över eventuella brister eller tillkortakommanden som 

de upplever i sin yrkesroll. 

 

Jan Trosts bok ”Kvalitativa intervjuer” har varit en god hjälp och inspiration inför 

intervjuerna. Ett tips från Trosts metodbok jag hade med mig i bakhuvudet inför mina 

                                                
9 Davidsson Bremborgs, Anna ”Intervjuer”, Människor och makter, 2008, s 39. 
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intervjuer att ta fasta på var att undvika frågor om ”varför”. Trost anser att frågan ”varför” 

inte hör hemma i kvalitativa intervjuer då detta kan riskera att uppfattas som en 

tillrättavisning av den intervjuade eller att de känner sig ifrågasatta.
10

 Trost påpekar även att 

de orsaksförhållanden som intervjuaren är intresserad av att finna förmodligen inte 

framkommer med hjälp av frågan varför, utan måste belysas av den som intervjuar genom att 

ställa flera följdfrågor. Därför har jag valt att satsa på frågor med följdfrågor, samt att i 

möjligaste mån undvika att utbrista ”varför då” även om det ibland kändes svårt att låta bli.  

 

En annan källa som varit behjälplig för uttolkning av svaren, är Anna Davidsson Bremborgs 

artikel om ”Intervjuer” i samlingsverket ”Människor och makter”
11

. Här ges flera goda tips 

som jag tagit fasta på hur man kan analysera och koda av intervjumaterial från kvalitativa 

intervjuer. Vid kodningen ska man försöka ta in vad intervjuerna ”säger som helhet”, samt 

notera ”tankar, teman, mönster och frågeställningar som väcks” under genomgången av 

materialet för att sedan sortera, kategorisera och ”dela in materialet i olika teman”.
12

 

5.3 Om brister i undersökningsmetoden 

För att verkligen få reda på något om hur det egentligen ligger till räcker det inte alltid att bara 

fråga. För att få reda på något om hur livsfrågor undervisas i den svenska gymnasieskolan år 

2010 räcker det säkert inte med att bara fråga ett litet urval lärare hur de anser att de gör. Det 

blir endast en liten bit av verkligheten som kommer fram genom kvalitativa intervjuer. 

Generaliserbarheten ökar av att informanterna har olika bakgrund, studieår, studieort, ålder, 

och kön. Men naturligtvis kan man inte generalisera utifrån resultaten då det endast är fem 

fallstudier gjorda, dessutom på samma skola. Olika skolor har olika skolkulturer. Lärarna kan 

ha påverkat varandra i sina svar, och därför ha större samsyn på problemet än om urvalet kom 

från olika platser. Det är inte säkert att deras bild av verkligheten i verksamheten delas av 

eleverna eller av andra lärare i ämnet.  

 

Risken är stor att ”som man frågar får man svar”, detta gäller dock både för kvantitativ som 

kvalitativ forskning. Genom enkäter finns möjlighet att nå ett avsevärt större antal informanter, 

men risken att missa en möjlig vinkling blir större än vid ett möte med verkliga människor 

som kan överraska med nya infallsvinklar.  

 

                                                
10 Trost, Jan Kvalitativa intervjuer, 2005, s 83. 
11 Svensson, Jonas & Arvidsson, Stefan (red.). Människor och makter. Högskolan i Halmstad: 2008. 
12Davidsson Bremborgs, Anna ”Intervjuer”, Människor och makter 2008, s 37. 
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Ett sätt att belysa verkligheten hade varit att auskultera på lektioner, men jag anser att det kan 

bli knepigt att veta när just livsfrågor kommer upp. Risken med att auskultera sig fram är att 

livsfrågor skulle kunna aktualiseras eller inte under en hel kurs. Jag ville inte framtvinga 

något som inte är naturligt förekommande för att sedan skriva om det i en uppsats, utan få 

reda på mer generellt hur livsfrågor kan komma upp på ett fruktbart sätt inom 

religionskunskapsämnet. Kunskaper om hur livsfrågor tas upp i undervisningen från lektioner 

som auskulteras är kanske inte applicerbara på andra elevgrupper eller i andra situationer. 

Genom intervjuer kan religionskunskapslärarna få en chans att dela med sig av sin rika 

erfarenhet. 

 

När människor talar med varandra kan det uppstå missförstånd och vi kan förstå svaren på 

olika sätt. Vissa formuleringar kanske betyder något annat än vad jag tror, alla människor 

uttrycker sig på olika sätt. Det kan hända att jag tolkat svaren från mina informanter på ett 

annat sätt än hur de egentligen menar. För att komma nära ursprungsbetydelsen av svaren har 

jag lyssnat på svaren flera gånger samt överfört svaren till text. Även om jag strävar efter ett 

objektivt förhållningssätt till min empiri genom att låta alla informanter komma till tals och 

refereras i denna uppsats oberoende av vad jag anser om deras åsikter blir det till sist ändå 

min subjektiva tolkning av informanternas svar som jag kan förhålla mig till för diskussion. 

6 Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom min uppsats primärt syftar till att ta reda på hur verksamma lärare ser på livsfrågor 

och dess tillämpning i skolan kommer jag inte att fördjupa mig avsevärt i några utvecklande 

teoretiska diskussioner. Kort kan sägas att livsfrågebegreppet som sådant kan tolkas på flera 

sätt och att dess didaktiska tillämpning i skolans verksamhet varit föremål för diskussion i den 

allmänna religionsdidaktiska debatten.  

 

Nedan följer ett urval av vad som under åren sagts om begreppet av några erkända profiler 

inom ämnet som belyser välbehövliga definierande begrepp, samt några inte fullt så kända 

som jag valt att ta med då de varit berikande för mitt framställande av denna uppsats. 

6.1 Didaktisk historik 

I och med övergången från kristendomsämne till en konfessionslös undervisning i 

religionskunskap på 1960-talet föddes en diskussion om objektivitet kontra vilka värderingar 

skolan bör förmedla. Denna debatt kulminerade i formuleringar om demokratisk fostran i 
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skollagen 1985
13

 samt Lpf94s kursplan med etik, livsfrågor och värdegrund på agendan
14

. 

Med siktet inställt på en skola byggd på vetenskaplig grund, hade katekes och bibelläsning 

fått ge vika för begrepp som objektivitetskrav och med 1969 års läroplan introducerades 

livsfrågepedagogiken.  

 

Samtidigt ägde en påtagligt synbar maktförskjutning rum från katederundervisning till eleven 

i centrum för läroplanens målformuleringar. Även synen på kunskap och lärande genomgick 

en banbrytande förändring. Tidigare bestod pedagogens uppgift till stora delar i att få eleverna 

att öppna sig för att ta emot. Nu ifrågasattes den 1950-talets behavioristiskt Skinner-influerade 

inlärningsteoretiska lärare som stod i centrum med alla svar framför griffeltavlan för att skriva 

in ovedersäglig kunskap på elevens tomma sidor.
15

 Vägen till den demokratiske 

samhällsmedborgaren gick genom att lära sig delaktighet i klassrummet. ”Samhället befinner 

sig i snabb omdaning och skolan måste väcka elevernas intresse för att aktivt medverka i 

samhällets utveckling”.
16

 Med eleven i centrum skulle elevernas intressen få påverka även 

innehållet i undervisningen.  

 

I takt med att eleverna skulle påverka kursinnehållet blev det intressant att ta reda på vad 

eleverna ville att undervisningen skulle handla om. Ett flertal barn- och ungdomssociologiska 

studier genomfördes vilka pekade åt samma håll, eleverna ville studera livsfrågor. Hartman 

hänvisar till ett flertal rapporter som talar för att elevernas intresse för livsfrågor skulle vara 

högt emedan intresset för ämnet religionskunskap skulle vara lågt: ”Ronnås 1969; Hartman, 

Petterson & Westling 1973; Hartman & Torstenson-Ed 2007; Naeslund 2007; Moinian 2008; 

Gunnarsson 2008; Birkedal 2001, 2008”.
17

 Hartman & Pettersson beskriver hur 1969 års 

läroplan skiftade fokus för stoffet i ämnet religionskunskap så att ”inte livsåskådningarna som 

skall vara det centrala i undervisningen, utan de livsfrågor som livsåskådningarna 

behandlar”
18

. Livsfrågorna skulle för att anpassas till Lgr69 kunna bearbetas genom att 

presentera livsåskådningar ”á la smörgåsbord” samt ges ”bestick”, redskap i form av 

                                                
13 Sveriges Riksdag Skollagen 1985:1100 1 kap §2 samt §9. 
14 Skolverket Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94, 2006, s3-4. 
15 Korp, Helena ”Kunskapsbedömning – hur, vad, varför”, 2003, s 62. 
16 Läroplan för grundskolan Lgr 69. Skolöverstyrelsen  
17 Hartman, Sven ”Fyrtio år”, Religion & Livsfrågor, 2009,  Nr4. 
18 Hartman, Sven G. & Pettersson, Sten Livsfrågor och livsåskådning hos barn, Några utgångspunkter för en 

analys av barns livsfrågor och livsåskådning samt en presentation av några delstudier inom ämnet. 1980. s 44. 
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undervisning av begrepp, språk och symboler med målet att möjliggöra för eleven att 

självständigt välja de svar som passar.
19

 

 

Livsfrågepedagogiken kom som ett svar på ett dåtida ”akut samhälls – och skolproblem, 

nämligen objektivitetskravet i skolans religionsundervisning”
 20

 anser Hartman. Att 

religionskunskapsundervisningen skulle vara konfessionslös och befriad från religiös 

propaganda i likhet med resten av skolan verkade uttrycka en naturlig utveckling i en alltmer 

sekulariserad nation, men gav många lärare huvudbry. Inte enbart för att man nu måste tänka 

om i nya banor, då kristendomen tidigare spelat en dominerande och normerande roll som 

grund för religionskunskapsämnet, utan risken att som lärare olovandes råka influera någon 

elev åt något håll, skapade en slags rädsla för att göra fel i klassrummet. Hartman förklarar 

att ”genom att utgå från elevernas egna livsfrågor kunde man, så att säga, individualisera bort 

den objektivitetskramp som fanns i många klassrum”
21

. Skolans ambivalens för att leva upp 

till de krav som en föränderlig tid ställer samtidigt med aspirationen att med nya medel följa 

samhällsutvecklingen utan att förlora något av det gamla på vägen visas i Lgr 69s 

formuleringar: ”Skolan skall vidare ge eleverna perspektiv på samhällets föränderlighet för att 

de bättre skall förstå förhållanden i vår tid och förvalta det värdefulla från gången tid.”
22

 

 

Sedan införandet av begreppet livsfrågor introducerades för religionsämnet i läroplanen 1969 

har dock diskussionen kring begreppets didaktiska utformning fortsatt. Olivestam förklarar att 

det varit ”nära nog omöjligt att få ett livsfrågeperspektiv att slå igenom i 

religionsundervisningen trots läroplanernas deklaration om eleven i centrum”
23

. Universitet 

och högskolor har av tradition förmedlat kunskap på ett sätt som det Olivestam benämner den 

förmedlingsdidaktiska modellen.
24

  Modellen bygger på att förmedla ett fast kunskapsstoff till 

en mottagare och har varit i blåsväder i århundraden, redan August Hermann Francke (1663-

1727) ifrågasatte faktakunskapers värde mot insikter och praktiska färdigheter
25

, efterföljt av 

pragmatikerna John Dewey och Charles Sanders Peirce ”learning by doing” vid nästa 

sekelskifte. Enligt Olivestam har denna typ av ”traditionsförmedlande pedagogik” som 

                                                
19 Hartman, Sven G. & Pettersson, Sten Livsfrågor och livsåskådning hos barn, Några utgångspunkter för en 

analys av barns livsfrågor och livsåskådning samt en presentation av några delstudier inom ämnet. 1980. s 44. 
20 Almén, Edgar, Furenhed, Ragnar & Hartman, Sven G. (1994). Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i 

skolan. 1994. 
21 Hartman, Sven G. ”Fyrtio år” Religion & Livsfrågor 2009, Nr 4. 
22 Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan Lgr 69, 1969, s 11. www.lararnashistoria.se. 2011-11-02 
23 Olivestam, Carl E. Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen, 2006, s 50. 
24 Ibid, 2006, s 143. 
25 Ibid, 2006, s 136. 
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betonar skolans uppgift att ”överföra kulturarvet åter kommit till heders i Lpo94”.
26 

Skolan 

ska fortfarande vara icke-konfessionell, men ska förmedla och förankra en gemensam 

värdegrund. Olivestam hänvisar även till en undersökning
27

 som visar att eleverna vill ha 

undervisning i livsfrågor men får mest undervisning i religion för att lärarna föredrar det så då 

de själva främst är utbildade i religion och inte i livsfrågor.
28

 Den nuvarande didaktiska 

tillämpningen skulle enligt undersökningen alltså påverkas mer av den kunskapstradition som 

de verksamma lärarna under sin utbildning blivit fostrade i, än av de intentioner som 

läroplanen föreskriver. 

 

Helena Korp påpekar att till skillnad från en kunskapssyn där lärare förmedlar ett fast 

faktastoff till eleverna, delar kognitiv, metakognitiv och sociokulturell inlärningsteori synen 

på lärande ”som individens aktiva skapande av mening – de vilar alltså på en konstruktivistisk 

kunskapssyn”
29

. Det sociokulturella perspektivet betonar sammanhang och situation. Lärandet 

är ”situerat”
30

, det sker i en kontext som skapas av sociala mellanmänskliga faktorer, språk, 

klass, kön, etnicitet, interaktion, kommunikation, tid och rymd. Kunskap konstitueras i 

kontexter. Det är alltså inte bara pedagogens kunskap om lärande som påverkar inlärningen. 

 

Olga Dysthe, pedagogikprofessor i Bergen, framhåller i ”Det flerstämmiga klassrummet” att 

en konstruktivistisk syn på kunskap och inlärning låter eleverna vara aktiva i sin egen 

inlärningsprocess samt delaktiga i undervisningsdiskursen. Dysthe betonar öppna eller 

autentiska muntliga och skriftliga frågor som medel för att uppnå elevernas delaktighet i sitt 

lärande. Med en autentisk fråga menar Dysthe frågor ”sådana som inte har ett på förhand 

givet svar”
31

. Dysthe anser att reproduktion av läroboken endast ger ytlig inlärning emedan 

autentiska frågor stimulerar en aktiv inlärningsprocess. Autentiska frågor tvingar eleverna att 

tänka och reflektera själva för att kunna artikulera och formulera sina svar, vilket stimulerar 

utvecklingen av ny kunskap. Ett annat sätt att förklara det på är att en autentisk fråga är en 

fråga som läraren inte redan vet svaret på. Endast eleven själv har svaret på frågan till skillnad 

från frågor där svaret står att finna i läroboken eller i anteckningar från en lektion. 

 

                                                
26 Olivestam, Carl E. Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen, 2006, s 144. 
27 Ibid, 2006, s 50. Hänvisningen gäller en finsk undersökning utförd av Kallevi Tamminen. 
28 Ibid, 2006, s 50. 
29 Korp, Helena Kunskapsbedömning – hur, var och varför? 2003, s 61. 
30 Ibid, 2003, s 68. 
31 Dysthe, Olga Det flerstämmiga klassrummet, 1995, s 58. 
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Gary D. Phye, professor vid Iowa State University, betonar att elevernas egen kunskap om 

lärande är avgörande för inlärningsprocessen. Genom att praktisera metakognition, ska 

eleven ”lära sig om sitt eget lärande, dvs. de ska kunna reflektera över, utvärdera och förbättra 

sina kognitiva strategier, sitt tänkande”
32

.  Phye anser att målet för undervisningen bör vara så 

kallad self regulation, det vill säga elevernas självständighet över sitt lärande. 

 

Björn Skogar, religionsdidaktiker och docent vid Södertörns högskola, skriver om hur 

elevernas intresse för tankeinnehållet i religioner skiftar med deras miljö. Skogar har jämfört 

15-åringars uppfattningar i ”en mycket vanlig, svensk småstad, där det saknas ungdomar med 

utländsk bakgrund” med ”en förort, där över 90 procent är muslimer.”
33

 De muslimska 

ungdomarna var mycket intresserade av både egna och andra religioners tankar, medan 

småstadens ungdomar upplevde att religionsundervisningen handlade ”om andra, mer eller 

mindre exotiska människor”
34

. Skogar beskriver hur sekulariserade svenskar är vilsna kring 

vad som kan kännetecknas som andligt arv.  De tar avstånd från äldre traditioners kyrka och 

skola vilken uppfattas som ”en brutal pedagogik i en patriarkalisk tid”
35 

men går då miste om 

språk och tankar som fungerar som redskap för personlig utveckling. I religionerna finns de 

stora berättelserna med ett ”livstydande språk som kan ge utrymme för mänsklig mognad”
36

. 

Sekulariserade svenska ungdomar får inte tillgång till ett livstydande språk på samma sätt som 

ungdomar med utländsk bakgrund, vilka ofta har tillgång till sina religiösa traditioner 

med ”fördelen att veta vad de gör uppbrott ifrån eller vad de vill hålla fast vid”
37

. 

 

Olivestam nämner två andra inflytelserika didaktiska modeller som även de varit på 

kollisionskurs med den förmedlingsdidaktiska modellen. Den hermeneutikdidaktiska 

modellen betonar livstolkning som mål för att ”nå fram till en meningsfull tolkning av sig 

själv och sin omvärld”
38

. Berömda företrädare här är Howard Clinebell som förespråkar en 

upplevelsebaserad didaktik som främjar välbefinnande, samt Viktor Frankl som betonade en 

meningssökande didaktik som hjälper eleven finna livets mening.
39

 Den progressions-

didaktiska modellen vilkas metoder har berömda företrädare i Jean Piaget, Ronald Goldman, 

Lawrence Kohlberg, Erik Homburger Eriksson, innefattar kognitiva teorier, moralutveckling, 

                                                
32 Korp, Helena Kunskapsbedömning – hur, var och varför? 2003, s 65. 
33 Björn Skogar Bildning och religion: en lärarutbildares perspektiv, 2005:29, s 42. 
34 Ibid, 2005:29, s 42. 
35 Ibid, 2005:29, s 45. 
36 Ibid, 2005:29, s 44. 
37 Ibid, 2005:29, s 44. 
38 Olivestam, Carl E. Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen, 2006, s 143. 
39 Ibid, 2006, s 139. 
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emotionell eller personlighetsutveckling, samt problemorienterad didaktik. Enligt Olivestam 

är den progressionsdidaktiska modellen där ”eleven stegvis tillägnar sig en allt djupare insikt 

om sig själv och omvärlden”, framträdande i läroplanen för religionskunskap i 

gymnasieskolan.
40

 

6.2 Definitioner 

För skolans del introduceras begreppet livsfrågor med 1969 års läroplan för grundskolan. Där 

formuleras livsfrågor som ”fundamentala livsfrågor” som är för eleverna ”väsentliga frågor av 

livsåskådningsmässig och etisk art” vilka är angelägna att studera allsidigt eftersom 

de ”upplevs starkt av barn och ungdom”. Undervisningen uppmanades att ”ge inblick i 

nutidens livsåskådningsmässiga och etiska grundfrågor och aktualisera frågor angående fakta 

och värderingar”
41

. Sedan dess har en diskussion om begreppets definition och didaktiska 

tillämpning pågått. Det finns flera olika definitioner på livsfrågor.  

 

Sven G. Hartman och Sten Petterson skriver i en rapport 1980 att det ”knappast är 

meningsfullt att försöka finna en exakt avgränsning av livsfrågeområdet/…/ att närmare ange 

vilka de stora grundläggande frågorna är eller/…/ definiera livsfrågornas exakta innehåll” 

med en hänvisning till tillvarons föränderlighet och övergripande natur. Författarna anser 

alltså att livsfrågor inte på ett relevant sätt går att definiera eller exemplifiera. De fortsätter 

förklara att ”Därför får man också räkna med att frågorna inför tillvaron, livsfrågorna, också 

skulle överskrida de gränser man försökte ställa upp”. Implicit definierar författarna här alltså 

livsfrågorna som ”frågorna inför tillvaron”.
42

 Senare formulerar dock Sven G. Hartman, 

professor och pedagog vid Stockholms universitet, en definition som lyder ”En livsfråga 

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

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

egna personen i relation till världen och till livet i stort.”
43

 

 

Sven-Åke Selander, professor i religionsvetenskap vid Lunds universitet, anser att 

livsåskådning speglar ett behov av ”struktur i tillvaron, återfinna sina rötter och anknyta till 

helheten” och förklarar att en personlig livstolkning behövs som tolkningsmönster för att 

                                                
40 Ibid 2006, s 146. 
41 Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan Lgr 69. 
42 Hartman, Sven G. & Pettersson, Sten Livsfrågor och livsåskådning hos barn, Några utgångspunkter för en 

analys av barns livsfrågor och livsåskådning samt en presentation av några delstudier inom ämnet, 7/1980. s 27. 
43 Hartman, Sven G. et al, Livstolkning och värdegrund, 2000, s 71. 
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kunna orientera sig i tillvaron.
 44

 Att undervisa livsfrågor är på så sätt att ge eleverna 

möjlighet att skapa sig en egen uppfattning i form av en personlig livstolkning. Selander 

utvecklar vidare att ”Det är religionskunskapens uppgift att peka på förekomsten av sådana 

tolkningsalternativ och visa på vikten av att man väljer ett mönster som svarar mot personliga 

behov och situationer: som hjälper en att komma till rätta med ”livet som mysterium” 

(Beskov, 1987, s 17ff), att ge livskompetens (Orlenius, 1988, s 10f).”
45

 

 

En religionskunskapsundervisning som utgår från barnens utveckling och egna erfarenhet av 

livet och dess existentiella problem förespråkades redan 1965 av Ronald Goldman,
46

 

specialiserad inom psykologisk pedagogik. Enligt Goldman bör läraren ta hänsyn till 

elevernas mognadsgrad och följaktligen undvika fakta inriktat och symbolladdat religionsstoff 

tills de är redo för det.
47

  

 

Carl E. Olivestam, religionsvetare och docent vid bland andra Göteborgs och Stockholms 

universitet, tar upp livsfrågeperspektivet som ett av tre för religionsämnet ämnesspecifika 

förhållningssätt, de andra kallar han för livstolkningsperspektiv och socioreligiöst perspektiv. 

Olivestam anser att syftet med livsfrågeperspektiv i undervisningen är ”att bidra med stoff 

som barn och unga efterfrågar i sin process att förstå, finna eller uppfinna mening i eller med 

livet”, vilket kan ”främja elevens personliga utveckling och skapa krisberedskap”.
48

 

 

Birgit Lendahls Rosendahl, Fil.Dr. verksam vid Göteborgs universitet, talar för att livsfråge-

pedagogik ”ger redskap att bearbeta olika situationer som kan uppstå i livet” genom att 

förmedla ”kunskap och medvetenhet om sig själv och om andra människor”
49

. Hon anser 

vidare att ”det är skolans uppgift att ge eleverna en grund att stå på i livsåskådnings-

sammanhang, att ge dem ord, begrepp och språk i de här frågorna.”
50

 Pedagogik som 

behandlar livsfrågor kan alltså anses ge en handlingsberedskap inför livet genom att rusta 

eleven för framtiden. 

                                                
44 Selander, Sven-Åke Livstolkning Om religion, livsåskådning och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv En 

förutsättningsanalys, 3/1994, s 7. 
45 Ibid 3/1994, s 7. 
46 Goldman, Ronald Readiness for religion: a basis for developmental religious education. 1965. 
47 Olivestam, Carl E. Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen, 2006, s 38-

39. 
48Ibid 2006, s 50-51. 
49 Lendahls, Birgit Religion i skolan men hur? 1986, s 86. 
50 Ibid 1986, s 87. 
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Bo Dahlin, forskare i pedagogik vid Karlstads universitet, förklarar att ”en livsfråga är en 

fråga vars svar vi aldrig kan veta, bara tro eller inte tro på”
51

, men att vi ändå tvingas att svara 

på de existentiella frågorna ”genom vårt sätt att handla och leva”
52

. Så även om livsfrågor 

inte kan sägas besvaras vetenskapligt är de inte obesvarbara menar Dahlin. Dahlin anser att 

svaren på livsfrågor handlar om insikter och visdom i form av ”essensen av personliga 

erfarenheter, reflektioner och kunskaper” snarare än ”rena fakta eller kunskaper om 

orsakssamband”
53

. 

 

Roland Hallgren, professor i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet, förklarar att livsfrågor 

kan behandla ”frågor om ensamhet och gemenskap, krig och fred. De handlar om ursprung 

och vart vi tar vägen. De handlar om Gud och olika sätt att tro.”
54

 Hallgren som samlat 

forskning på attitydundersökningar kring barns frågor om livet påtalar att en viktig aspekt av 

livsfrågor är att de är ”framtidsfrågor” vilka kan hjälpa oss att förutse morgondagen. Han 

menar att varje individ har en unik berättelse där det förflutna påverkar nuet och framtiden. 

Att därför medvetandegöra eleverna ”om deras tankars och deras längtans betydelse 

förbereder dem för en framtid som de själva kan påverka”
55

.  

 

Många olika definitioner av livsfrågor torde rimligen skapa olika tolkningar även bland lärare 

eller lärarutbildare med en disparat syn på syftet med livsfrågornas roll i undervisningen. En 

läroplansteoretisk studie av begreppet livsfrågor i svensk religionsdidaktik kom ut våren 2010 

i form av en avhandling
56

 signerad Björn Falkevall vid Stockholms universitet. Falkevall har 

intervjuat religionslärarutbildare och konstaterar att begreppet livsfrågor tolkas på olika sätt 

bland dem. Exempelvis anser en av lärarutbildarna att religionskunskapsämnet bör 

utformas ”så att det blir en ”livstydande” eller ”existentiell” undervisning
57

. Falkevall visar på 

hur livsfrågor bland lärarutbildare anses vara ett sorts undervisningsverktyg för att få eleverna 

att knyta an till stoffet eller som utgångspunkt för ämnet. 

                                                
51 Dahlin, Bo Om undran inför livet, 2004, s 50. 
52 Ibid 2004, s 51-52. 
53 Dahlin, Bo Om undran inför livet, 2004, s 52. 
54 Hallgren, Roland På jakt efter livets essens -om spekulerande grundskolebarn, 2003, s 14. 
55 Ibid 2003, s16. 
56 Falkevall, Björn Livsfrågor och religionskunskap, 2010. 
57 Falkevall, Björn Livsfrågor: vad? hur? varför? Ett avhandlingsprojekt Religion & Livsfrågor, 

Religionslärarnas förening: Nr 4, 2009. 
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6.3 Styrdokument 

Skollagen (1985:1100), läroplanen (Lpo94 och Lpf94) samt kursplaner i olika ämnen är de 

lagtexter som lärare har att förhålla sig till som tjänstemän inom svensk skola. Skollagen och 

läroplanen talar i termer om värdegrund och använder inte just livsfrågor som begrepp. Men 

att arbeta med livsfrågor i skolarbetet skulle kunna tänkas vara ett sätt att implementera 

värdegrunden så som dessa lagtexter beskriver den.  Skollagen, läroplanen och kursplanen 

specificerar vilka mål verksamheten ska uppnå och sträva efter, men beskriver inte hur eller 

med vilka medel detta ska göras vilket öppnar upp för tolkning av skolans praktiker. 

Skolverket bistår med bland annat rekommendationer, råd och exempel för att tydliggöra 

riktlinjerna. 

6.3.1 Skollagen (1985:1100) 

Grunden för all undervisning i skolan slås ytterst fast genom Skollagen. Här definieras vilka 

regler som gäller för hela verksamheten. Skollagens 1kap, 2§ slår först och främst fast att alla 

ungdomar ska ges tillgång till ”likvärdig undervisning”
58

, samt specificerar syfte och riktlinjer 

för undervisningens utformning. 1kap, 2§ ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och 

färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”
59

 Syftet med skolans verksamhet har 

alltså getts ett tudelat uppdrag: dels att ge bildning i form av kunskaper och färdigheter, dels 

att ge demokratisk fostran för att skapa samhällsmedlemmar som är ansvarskännande.  

Vilka företeelser som ska främjas respektive motverkas anges: 1kap 2§”Verksamheten i 

skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var 

och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan  

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden”
60

.  

6.3.2 Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) 

Läroplanen Lpf94
61

 förtydligar skollagens värdegrund samt utvecklar lite mer konkret vad 

som avses. Läroplanen betonar att samtliga inom verksamheten ”alltid ska hävda de 

grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det 

                                                
58 Sveriges Riksdag Skollagen 1985:1100 1 kap §2. 
59 Sveriges Riksdag Skollagen 1985:1100 1 kap §2. 
60 Sveriges Riksdag Skollagen 1985:1100 1 kap §2. 
61 Skolverket Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94, 2006. 
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som strider mot dem”
62

. Läroplanen utvecklar vilka värden som ska främjas: ”Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 

och förmedla.”
63

 Vidare utvecklar läroplanen att individen ska fostras ”till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande” i överensstämmelse med ”den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism”.
64

 Läroplanen fastslår även att 

undervisningen ”skall vara icke-konfessionell”
65

, ”saklig och allsidig”.
66

 

6.3.3 Kursplan i religionskunskap 

Religionskunskapsämnet är indelat i tre perspektiv för mål att uppnå varav ”Livsfrågor och 

livstolkning” är det första, ”Etik” det andra och ”Tro och tradition” det tredje perspektivet.
67

 

För grundskolan ligger undervisningen i ämnet religionskunskap inbäddat i en övergripande 

kursplan för Samhällsorienterade ämnen. Begreppet livsfrågor är med på alla steg i 

grundskolans målformuleringar för betygsbedömningen, från betyget G till MVG:  

”Gr Mål att uppnå i slutet av det nionde skolåret 

kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor, 

Gr VG Eleven formulerar tankar i för honom eller henne viktiga livsfrågor och känner till andra 

synsätt än sitt eget. Gr MVG Eleven jämför sina egna ståndpunkter i livsfrågor/ och etik/ med 

tankar och handlingar i olika religioner och livsåskådningar.”68 

I kursplanen för religionskunskap på gymnasiet betonas syftet med utbildningen i ämnet 

vara ”att ge möjligheter att reflektera över existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv”
69

 

och att skolan ska ”sträva efter att eleven utvecklar sin personliga hållning i livs- och 

moralfrågor på grundval av kunskaper om olika traditioner och med respekt för 

grundläggande mänskliga rättigheter”
70

. Men på gymnasiet talar kriterierna för mål att uppnå 

inte längre om livsfrågor utan om livstolkningar och då anges endast ett kriterium för MVG:  

”Gy MVG  

Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser för sättet 

att leva och handla.  

                                                
62 Ibid 2006, s 4. 
63 Skolverket Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94, 2006, s 3. 
64 Ibid 2006, s 3. 
65 Ibid 2006, s 3. 
66 Ibid 2006, s 4. 
67 Skolverket Bedömning i religionskunskap www.skolverket.se 2011-11-02 
68 Skolverket Kursplan för Religionskunskap, 2000, www.skolverket.se 2011-11-02 
69 Skolverket Kursplan för RE1201 - Religionskunskap A, 2000, www.skolverket.se 2011-11-02 
70 Skolverket Kursplan för RE1201 - Religionskunskap A, 2000, www.skolverket.se 2011-11-02 
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Eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt till sin 

livstolkning.”
71

 

I en efterföljande förklarande text utvecklar Skolverket detta med att det bara finns ett 

målkriterium, nämligen MVG, för gymnasiet vad gäller just livsfrågor och livstolkning: ”Å 

andra sidan är här kraven betydligt högre jämfört med grundskolans högsta kriterier, då det 

här gäller förmåga att se helheten, både i livstolkningens konsekvens för handling och den 

grund varpå den egna livstolkningen står.”
72

 

 

På Skolverkets sida om Bedömning i religionskunskap
73

 kan indirekt utläsas deras uppfattning 

om vad begreppet livsfrågor betyder för ämnet. Skolverket börjar med att hänvisa 

till ”läroplanens tal om att främja elevens harmoniska utveckling och självkänsla”
74

 och 

vidareutvecklar detta med ”till att lära känna sig själv hör till att få lyfta och bearbeta sina 

existentiella frågor, de sk livsfrågorna”
75

. Här definieras alltså livsfrågorna som personliga 

existentiella frågor som behöver få lyftas och bearbetas för självkännedom. Denna typ av 

självkännedom kopplas vidare samman med personlighetsutveckling och självkänsla. 

 

Skolverket beskriver livsfrågorna som ”en av religionsämnets tre delar” och ”en utgångspunkt 

för ämnet”
76

, samt hävdar att syftet med undervisningen i religionskunskap är att "medvetet 

och metodiskt bearbeta livsfrågorna”
77

. Skolverket är till en början mycket tydligt med att det 

inte handlar om encyklopediska faktakunskaper från religioner och livsåskådningar som ska 

bearbetas, utan specificerar att ”Frågorna ska vara för eleven viktiga, dvs. det finns en skillnad 

mellan att referera något ur en lärobok eller en intervju och att själv vara engagerad i 

frågeställningen”.
78

 Vidare förtydligas att det handlar om ”möjligheten för eleven att 

reflektera över de existentiella frågorna, oavsett om dessa uttrycks religiöst eller 

inte”.
79

 ”Syftet är att eleven får redskap att se sig själv och sina tankar om livet i ett tydligare 

och större sammanhang.”
80

 

 

                                                
71 Skolverket Bedömning i religionskunskap www.skolverket.se 2011-11-02 
72 Skolverket Bedömning i religionskunskap www.skolverket.se 2011-11-02 
73 Ibid 2011-11-02 
74 Ibid 2011-11-02 
75 Ibid 2011-11-02 
76 Ibid 2011-11-02 
77 Ibid 2011-11-02 
78 Ibid 2011-11-02 
79 Ibid 2011-11-02 
80 Ibid 2011-11-02 
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Bedömningen av elevernas kunskapsnivå vad gäller livsfrågor ska dels avgöras av huruvida 

eleven själv är ”engagerad i frågeställningen”, samt uppvisar ” någon form av medveten 

struktur från elevens sida”
81

. ”Bedömningens inriktning ska ligga på elevens reflektioner 

"kring frågor om livets ursprung, mål och mening, synen på människa och samhälle samt 

frågor om gudstro och gudsuppfattning".
82

 Betygssättningen ska följaktligen inte fokusera 

innehållet i elevens livsfrågor, utan elevens förmåga att reflektera och förhålla sig till sin 

livssyn.”
83

 Skolverket fortsätter med ”De kunskapskvaliteter som sedan ska bedömas innebär 

en perspektivvidgning, att beskriva andra tankar än de egna, uttryckta i religioner och 

livsåskådningar. Det högsta kriteriet innebär en mer analyserande jämförelse dem emellan.”
84

 

Då det för gymnasiets del endast är det högsta kriteriet som ska komma ifråga, skulle det 

sistnämnda kunna tolkas som att det endast är denna ”analyserande jämförelse dem emellan” 

som avses. 

7 Resultat och Analys 

7.1 Inledning 

Generellt kan sägas att intervjuerna gick bra. Informanterna var tillmötesgående, generösa 

med sin tid och hade många intressanta och givande svar. Särskilt när jag på slutet av 

intervjun frågade om de hade några tips till mig som snart ska ut i arbetslivet som lärare i 

ämnet tenderade informanterna att öppna upp och dela med sig. Dessa råd visade i sin tur hur 

de själva faktiskt har arbetat med ämnet.  

 

Valet av metoden att använda mig av öppna frågor visade sig vara rätt val eftersom det gav 

mig möjlighet att låta informanterna tala fritt och det blev en givande samtalston i mötena. 

 

Jag spelade in samtliga intervjuer men valde även att anteckna. Det var ett klokt val då 

tekniken dessvärre strulade med inspelningen efter en av intervjuerna. Det underlättade 

dessutom transkriberingen att ha anteckningar. 

7.1.1 Presentation av Informanterna  

De fem religionskunskapslärare på gymnasiet som intervjuats har jag valt att kalla för 

informanterna A, B, C, D och E. Det visar sig att samtliga fem har det gemensamt att de är 

behöriga för att undervisa i ämnet. Nedan följer en kort presentation av varje informant:  

                                                
81 Ibid 2011-11-02 
82 Ibid 2011-11-02 
83 Ibid 2011-11-02 
84 Skolverket Bedömning i religionskunskap www.skolverket.se 2011-11-02 
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Informant A: Man, 55år. Verksam som lärare i religionskunskap på gymnasiet ca 15 år. 

Utbildad vid Lunds universitet 1974-75. Erfarenhet av att undervisa på programmen: samhälls-, 

naturvetenskap-.teknik-, industri-, fordons-, media-. Undervisar även i svenska. 

Informant B: Kvinna, 35 år. Verksam som lärare i religionskunskap på gymnasiet ca 4 år. 

Utbildad vid Karlstads universitet 1995-2000. Erfarenhet av att undervisa religionskunskap på 

programmen: samhälls-, naturvetenskap-, bygg-, fordons-, el-, barn&fritids-, omvårdnads-, 

estetiska. Undervisar även i filosofi, psykologi, historia. 

Informant C: Man, 62 år. Verksam som lärare i religionskunskap på gymnasiet ca 15 år. 

Utbildad vid Lunds universitet 1970-71. Erfarenhet av att undervisa religionskunskap på 

programmen: yrkesprogrammen, bygg-, samhälls-, media-, estetiska-. Undervisar även i 

samhällskunskap, historia. 

Informant D: Kvinna, 63 år. Verksam som lärare i religionskunskap på gymnasiet ca 20 år. 

Utbildad vid Lunds universitet 1969-70. Erfarenhet av att undervisa religionskunskap på 

programmen: samhälls-, naturvetenskap-, barn&fritids-, estetiska-. Undervisar även i filosofi, 

historia, svenska, tidigare även SO. 

Informant E: Man, 42 år. Verksam som lärare i religionskunskap på gymnasiet ca 15 år. 

Utbildad vid Växjö och Stockholms universitet . Erfarenhet av att undervisa religionskunskap på 

programmen: samhälls-, bygg-, fordons-, barn&fritids-, media-, omvårdnads-, komvux. 

Undervisar även i samhällskunskap, rättskunskap, tidigare även historia, arbetsmiljökunskap, 

företagsekonomi, ledarskap, psykosocialt arbete, psykologi, filosofi, SO, naturkunskap. 

7.1.2 Resultatpresentation  

Jag har valt att dela in resultatet av intervjusvaren i fyra huvuddelar. Den första delen 

behandlar frågor om vad begreppet betyder för informanterna och refererar deras syn på 

begreppet livsfrågor. Nästa del behandlar hur religionskunskapslärarnas undervisning i 

livsfrågor kan se ut. Den tredje delen behandlar huruvida informanterna ser någon 

problematik med livsfrågor i klassrummet. I den sista delen låter jag informanterna dela med 

sig av sina generella tips till en blivande lärare som jag. Vidare har jag valt att göra en 

kortfattad analys efter varje fråga. 

7.2 Lärarnas syn på begreppet livsfrågor 

7.2.1 Resultat: Vad handlar begreppet livsfrågor om? 
Informant A ger begreppet en vid definition och säger att han ”anser att alla religioner är livsfrågor, så att det 

handlar om livsfrågor hela tiden”. Informant A utvecklar vidare att livsfrågorna avser ”de tre eviga urfrågorna” 

och kallar dem för ”varifrån, varför och vart”. 

Informant B uttrycker det ”Hur man ser på det stora liksom, helheten och att man passar in i det, det tycker jag 

är livsfrågor”.  
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Informant C anser att livsfrågorna avser ”de tre eviga urfrågorna” och formulerar dem ”Hur har allt börjat, 

meningen med livet, vad händer efter att jag dör”.  

Informant D anser att ”livsfrågor om sexualitet, äktenskap, barnafödande, såväl som etiska och existentiella 

frågor har bärighet som livsfrågor”. 

Informant E förklarar att ”jaget står i förhållande till sin omvärld och påverkas i sin livsförståelse av olika 

perspektiv utifrån etnicitet, kultur och traditioner.” Informant E tillägger att ”religionskunskap i form av sagor, 

myter, skrönor och grunderna hör hemma på grundskolan och det bör handla om reflektion på gymnasienivå.”  

7.2.2 Analys: Vad handlar begreppet livsfrågor om? 

Mina fem informanters svar visar här tydligt att det även inom samma skola kan florera flera 

åsikter om vad begreppet livsfrågor handlar om. Ett och samma begrepp kan alltså ges olika 

innehåll och definieras olika. Lärare inom samma ämnesdiskurs ger begreppet olika innebörd. 

Samtidigt ser vi att det finns likheter i de olika svaren. Flera informanter breddar begreppet 

till att omfatta såväl etiska som existentiella frågor. Två informanter A och C benämner 

livsfrågor som ”de tre eviga urfrågorna”, men de formulerar dessa urfrågor lite olika. Dock 

kan man ändå skönja ett gemensamt förhållningssätt.  

 

Informant B talar om ”hur man ser på det stora liksom”. Det är inte helt glasklart vad hon 

avser med ”man” i det här sammanhanget. Är det hur ”man”, inom olika livsåskådningar ser 

på ”det stora” i helheten som avses? Är det ”man”, människan, och hur människor i olika 

situationer i olika historiska skeden inom olika teologiska system tolkat sin omvärld? Eller är 

det den enskilde individens syn som avses, alltså vilken syn ”man”, de som här närvarar i 

klassrummet, anser sig ha på ”det stora” hela. Eftersom hon utvecklar sitt svar med ”att se på 

helheten och hur man passar in i det” kan det vara rimligt att anta att det är fokus på den 

individuella elevens personliga tolkning av sin roll i livet, ”det stora”, som avses. Detta 

förhållningssätt överensstämmer i så fall väl med de tankar om ”eleven i centrum” som 

florerat i skolan. Det ska då funderas fram och benas ut vilken syn eleven som människa har 

på sin omvärld, och synliggöras hur eleven som individ passar in i helheten. 

 

Ett liknande synsätt finner vi hos informant E som sätter individen i centrum, ”jaget i 

förhållande till sin omvärld”. Men E vidareutvecklar med att nämna olika bakgrundsfaktorer 

som etnicitet, kultur och traditioner som kan påverka individens synsätt i sin tolkning av sitt 

jag och sin omvärld. E är den enda av informanterna som i sammanhanget nämner begreppet 

livsförståelse. E förklarar vidare att gymnasiekursen bör präglas av reflektion. E fortsätter 

med att tala om vad han anser inte hör hemma i gymnasieskolans religionskunskapskurs. Att 
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göra en avgränsning och förklara vad något inte är, kan ju vara ett sätt att beskriva vad man 

anser att något faktiskt är. Beskrivningen kan tolkas som att E antingen menar att livsfrågor 

som begrepp inte alls innefattas av detta innehåll, eller alternativt att det faktiskt avser även 

detta ämnesområde, men att det då hör hemma i grundskolans undervisning och inte 

gymnasiet. Uttalandet om att ”sagor, myter, skrönor och grunderna hör hemma på 

grundskolan”, skulle även kunna ses som ett uttryck för en frustration över upplevelsen att 

eleverna bär med sig otillräckliga förkunskaper från grundskolan. Det skulle då kunna bli en 

inblick i vad en gymnasielärare i ämnet har för tankar om grundskolans kursinnehåll och vad 

eleverna borde bära med sig för kunskaper i ryggsäcken inför vidare studier. Det är till 

yttermera visso naturligtvis en definitionsfråga vad som anses vara ”sagor, myter, skrönor” 

och vilka som kan anses vara religionens grundberättelser. 

 

Informant D verkar ensam om att ta upp genusperspektiv i sin tolkning av vad som definierar 

relevanta livsfrågor. 

 

Något som kan vara intressant att notera är att ingen av religionskunskapslärarna uttalat anser 

att livsfrågor är frågor som skulle vara specifika för varje individ, unikt formulerade av den 

enskilde, eller att det specifikt är brännande frågor som eleven själv ställer sig och som kräver 

ett svar eller är speciellt livsavgörande frågor för den enskilde. Detta tycker jag är värt att 

notera då det mesta av litteraturen som behandlar livsfrågepedagogik har sin utgångspunkt i 

att det är elevens egna personligt formulerade brännbara frågor som anses vara utgångs-

punkten för undervisningen. Detta perspektiv som varit i ropet sedan 1970-talet verkar ha 

passerat helt obemärkt förbi samtliga mina informanter. 

7.2.3 Resultat: Vad är viktigast med livsfrågor tycker lärarna? 

Informant A säger det inte går ”att plocka ut någon som viktigare än någon annan” och fortsätter ”religionerna 

är som en palett som eleverna kan få svar från på sina frågor om livet, för att förstå behövs fakta”.  

Informant B: ”Att man funderar igenom vad man tycker är rätt och fel, och varför, vårt beteende mot andra, vår 

moral, vår etik, det är väl det viktigaste.” Hon fortsätter ”Att man på nåt vis grunnar över meningen med livet, att 

man gör sitt liv meningsfullt, alltså det behöver ju inte vara en religiös mening, men just det att man ger sitt liv 

någon form av mening”. 

Informant C upprepar ”de eviga frågorna om hur allt började, vad händer efter jag dör, vad är meningen med 

livet och hur ska jag leva är viktigast”. 

Informant D anser att ”genusperspektiv, feminism, sexualitet och män och kvinnors relationer är väsentligt”. 

Informant E proklamerar ”vikten av en bra värdegrund, en värdefilosofi, att förstå andra människor är viktigt 

för elevernas framtid”. 



24 

 

7.2.4 Analys: Vad är viktigast med livsfrågor tycker lärarna? 

Informant A börjar med att slå fast att ingen livsfråga är viktigare än någon annan, och vi får 

då anta att det är de tre ”urfrågorna” han tidigare nämnt som här avses vara likvärdiga. Han 

beskriver vidare hur religionerna likt en palett ger svar på livsfrågorna. Dessa färdiga svar 

från religionerna är det som eleverna har att förhålla sig till, för att sedan välja utifrån likt en 

palett med olika färger och nyanser presenterade i en faktakatalog. A fastslår att fakta behövs 

för att kunna förstå, här talar han om fakta som om religionerna levererar en uppsättning 

färdiga svar på livsfrågorna, och att dessa går att lära in. Eleverna ska alltså inte själva 

formulera sina frågor, utan lära sig fakta om de svar som religionerna kan ge, för att sedan 

göra ett urval som tilltalar dem. Även informant C upprepar samma tre ”urfrågor” som han 

menar definierar livsfrågorna men tillägger i samma andetag även frågan ”hur ska jag leva”. 

A och C är alltså överens om att det inte finns någon fråga bland ”urfrågorna” som skulle vara 

viktigare än någon annan. Men kanske menar C att även den sista frågan är en slags livsfråga 

och utvidgar i så fall sin tidigare definition av vad livsfrågor är. Alternativt kan det vara så att 

C anser att ”hur ska jag leva” är en utveckling av frågan ”vad är meningen med livet”. 

Gemensamt för A och C är att de uttrycker sig som om det finns en uppsättning svar eller att 

det går att få svar på frågor om livet och att poängen med undervisningen blir att ta reda på 

dessa så att eleverna får ta del av dessa svar. 

 

Informant B utgår från individen, varje individ ska fundera för att själv definiera vad som är 

rätt och fel samt ”ge sitt liv någon form av mening”. Det är individen eleven som funderar 

eller ”grunnar” sig fram till ett svar som passar den enskilde, och den personliga 

uppfattningen styr vad som är rätt för mig och vad som är fel för mig. Detta skulle kunna 

tolkas som att B menar att det är reflektionen i sig som är det väsentliga. 

 

Informant D är mest specifik kring vilka livsfrågor som är viktigast då hon betonar 

genusperspektivets betydelse, att det väsentliga handlar om människors relationer och 

sexualitet. 

 

Informant E är den som tydligast talar om vikten av att förbereda eleverna inför framtiden. E 

talar om vikten av att förstå andra människor som avgörande för elevernas framtid. På så sätt 

kan studier av livsfrågor i form av värdegrund anses täcka ett behov som är avgörande för att 

klara sig i livet. 
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7.3 Lärarnas undervisning i livsfrågor 

7.3.1 Resultat: Hur lärarna väljer att förklara begreppet för eleverna 
Informant A berättar ”jag använder själv inte begreppet livsfrågor, utan talar om urfrågorna som alla religioner 

försöker besvara frågor om livet, döden och skapelsen”.  

Informant B förklarar att ”det kommer upp” när temat livsåskådning introduceras i kursen. ”Svaren på de 

existentiella frågorna formar ens egen unika livsåskådning, om man inte ansluter sig till ett religiöst system 

såklart, vilket det är rätt få som gör idag, de har sin egen privata syn på livet”. 

Informant C börjar med att ta upp ”de tre eviga frågorna om alltings början”, i starten av kursen.  

Informant D resonerar ”det kan man nog göra på olika sätt, jag tar som utgångspunkt i människosyn. Om man 

tar kristendomen eller judendomen och människan skapad till guds avbild och sedan kan man komma in på att 

det finns andra sätt att se på människan och att livsfrågorna beror på vilken människosyn man har som 

utgångspunkt; om jag har en biologisk, humanistisk, eller kristen människosyn, det blir tolkningsfrågor utifrån 

vilken människosyn man har. Det försöker jag lära mina elever och det är inte så lätt!” 

Informant E: ”Begreppet livsfrågor är tvärvetenskapligt till sin betydelse, det representerar en form av filosofi 

och psykologi, och är något som måste arbetas med för att förstå vad tro är.” 

7.3.2 Analys: Hur lärarna väljer att förklara begreppet för eleverna 

Informanterna A och C inleder hela kursen med att ta upp de så kallade urfrågorna som de 

anser vara ekvivalenta med livsfrågor. Informant B delar in ämneskursen i teman varav 

livsåskådning är ett tema där livsfrågor ”kommer upp”. Både A och B menar att svaren på 

livsfrågorna formar en personlig syn på livet även om de angriper ämnet från olika håll. 

 

Informant D är den som mest medvetet talar om olika perspektivs betydelse för innehållet i 

kursen samt hur undervisningen utformas. D resonerar kring perspektivens betydelse och 

lägger an ett metaperspektiv på sin egen undervisning. Hon resonerar utifrån ett 

metaperspektiv kring möjligheten att utforma undervisningen på olika sätt beroende på vilket 

perspektiv som väljs. Eleverna får reflektera över att vilket perspektiv den enskilde har som 

utgångspunkt färgar livsfrågorna. D verkar utöver detta även vara den enda av informanterna 

som låter eleverna reflektera över tolkningsramens betydelse för utfallet. En sådan 

undervisning uppmanar eleverna att kontemplera det faktum att olika människor kan se 

världen på olika sätt samt relatera detta till sin egen inlärningsprocess. Att låta eleverna 

reflektera över sin inlärning, metainlärning, kan ge dem insikter utöver själva kursinnehållet 

och utvecklas till att locka fram personliga sätt att lära för livet.  

 

Informant E förklarar att ”livsfrågor är något man måste arbeta med för att förstå vad tro är”.  
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Livsfrågor ses av E på så sätt inte som ett mål i sig, utan som ett medel för att lära sig förstå 

något annat, nämligen ”vad tro är”. E har tidigare under intervjun deklarerat livsfrågor vara 

ett ”tvärvetenskapligt begrepp inom filosofi och psykologi”. E har även talat om vikten av att 

lära sig förstå andra människor. Uttalandet kan i ljuset av detta även ses som en 

vidareutveckling av denna tanke. Då skulle livsfrågor kanske kunna ses som ett medel för att 

tydliggöra hur andra människor tänker och på så sätt förstå vad de tror på. 

7.3.3 Resultat: Hur stort utrymme får livsfrågorna? 
Informant A anger inte exakt antal lektioner utan menar att ”livsfrågor finns ständigt närvarande”.”A-kursen är 

mest världsreligionerna, syftar till att ge eleverna en karta över olika svar på urfrågorna, konkreta frågor om livet 

kommer i B-kursen, mer utifrån elevens egna speciella situation och teman som abort.” 

Informant B börjar A-kursen med 2-3 introveckor med livsfrågor ”om intresset finns i klassen” och behåller 

sedan vinklingen resten av kursen. En ”svår” klass får en kortare introperiod. ”A-kursen ska hinna med 

världsreligionerna, men intro-veckorna behandlar synen på livet. Andra populära teman som kan tas upp till 

samtal är mirakel, liv i universum, gudsbilder och bevis, teodicéproblemet. På B-kursen får eleverna diskutera 

och debattera olika problemsituationer mycket etik och moral situationer. Vi har även kommit in på döden, 

dödshjälp och ritualer kring döden som är ett populärt ämne men vissa elever är rätt känsliga.” 

Informant C: ”Jag brukar alltid börja kursen med en livsfrågor-introduktion om fyra till fem timmar plus 

eventuellt hela terminen, beroende på vilket koncept eleverna väljer: antingen livsfrågor eller genomgång av 

världsreligionerna. Sedan får eleverna välja mellan antingen ett världsreligionkoncept då det bara blir introdelen 

om de tre eviga frågorna plus ett separat avsnitt om etik och moral, eller ett livsfrågekoncept som tar resten av 

terminen.” 

Informant D utbrister ”Det är för lite livsfrågor i andra ämnen i skolan”. D fortsätter vidare ”Jag brukar säga att 

jag önskar ett etikämne i skolan. Religionskunskapskursen på gymnasiet är en termin, det är rätt mycket man 

hinner; hedersmord och syn på kvinnor. Egentligen är hela ämnet livsfrågor, i alla fall är religionskunskapsämnet 

användbart för diskussion. Det händer att diskussionen gör att det blir livsfrågor. Livsfrågor berör eleverna.” 

Informant E har ”inledande jag-veckor med värdefilosofi 5 veckor”. Han ”börjar alltid med jaget, att förstå sig 

själv, vem jag är och varför jag är som jag är”. ”Religion A förutsätter förkunskaper från grundskolan, men det 

har de inte, därför får man ta grunderna först” menar E. ”Innehållet anpassas till antal timmar i kursen, ibland är 

det 30 ibland 50 timmar, målen är de samma trots att det är olika förutsättningar.”  

7.3.4 Analys: Hur stort utrymme får livsfrågorna? 

Informanterna B, C och E har vikt de inledande timmarna eller veckorna av kursstarten för 

livsfrågor. Både B och C låter sedan elevernas intressegrad styra över hur mycket 

undervisning i livsfrågor det blir. Viktigt att notera är dock att informant C låter eleverna göra 

ett aktivt val i form av ett ”livsfråge- eller världsreligionskoncept”. Det man slås av i svaren 

om livsfrågornas utrymme i kursen är att A och D inte verkar ha en tidsatt plan för hur många 

timmar livsfrågorna ska ta i anspråk. De båda talar i termer av ”det är ständigt närvarande” 
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och att ”hela ämnet är livsfrågor”. Informanterna A och B är de enda som i sina svar 

specificerar hur innehållet i A-kursen och B-kursen skiljer sig åt.  

 

Informant E gör en väldigt intressant iakttagelse, nämligen att förutsättningarna är väldigt 

olika från klass till klass. E påpekar dels att förkunskaper från grundskolan kan variera 

kraftigt, dessutom att antalet timmar för kursen kan variera. Detta till trots ska alla uppnå 

samma mål med kursen, vilket kan tyckas vara en omöjlig uppgift. 

7.3.5 Resultat: Hur gör lärarna när de ska undervisa om livsfrågor?  

Informant A: ”Jag försöker nog ofta måla upp eller hitta på fall, man måste öppna med någonting, såsom 

värderingsövningar då de får sitta i grupp och prata och sedan samtal i klassen. Det är klart att ibland styr man ju 

inte, ibland tar man ju tillfället i flykten. Ett sätt att arbeta med dem (eleverna) är att man skapar 

fallbeskrivningar och försöker hitta situationer ur livet som eleverna känner igen för att låta de konkretisera, vad 

gör du om…?” Informant A vill att ”eleverna ska uppleva att religionerna ger en palett av svar på detta”. 

Informant B utformar sin undervisning ”som ett samtal eller i dialog kring ämnet”. Eleverna får en 

diskussionsuppgift som presenteras ”genom att till exempel se en filmsnutt om ritual, uppgiften kan sedan lösas i 

helklass eller som skriftlig enskild uppgift. Olika problemsituationer eller ett etiskt dilemma som de får diskutera 

som till exempel dödshjälp, och så får klassen dela upp sig i debattlag, argumentera och en debattledare utses.”  

Informant C: ”Först har jag mitt intro, det är en tändningsfas, då gör jag allt för att de ska bli så intresserade 

som möjligt, då tar jag med dom ut i universum och tillbaka. Sedan ”fegar jag” och låter eleverna göra ett 

individuellt arbete, det tar cirka 3-4 veckor, det arbetet är väldigt tungt att rätta. Uppgiften behandlar texter med 

frågeställningar till varje text, texter från Dan Andersson, om Gud i ett vidare perspektiv, döden, nära-döden-

upplevelser, koncentrationsläger… Sedan blir det samtal, lärarledda lektioner där jag citerar elevernas svar 

anonymt, det engagerar eleverna, man märker att de tycker att det är intressant att veta att någon, inte vem, i 

klassen har skrivit såhär, t.ex. ”meningen med livet är att ha jävligt kul”. Sedan varierar det mellan olika teman, 

till exempel ”gudsbegreppet” med exempel från litteraturen, det kan ta en månad. Etiska modeller – jag delar in 

människorna i tre grupper – plikt: de som följer lagar och regler, konsekvens: de som är taktiker och väljer av 

egoistiska skäl. Så om eleverna ska välja väg i en fråga såsom abort eller självmord, kan de göra det med 

utgångspunkt i de här tre olika modellerna.” (min följdfråga: tror du att eleverna kan förstå det och välja svar 

utifrån en av de här vägarna?) ”nej, det tror jag egentligen inte. Och egentligen har väl alla människor lite av alla 

de här sätten att tänka i sig, inte bara ett sätt, utan lite av varje.” 

Informant D inleder varje lektion med att ”slänga ut en fråga till hela klassen, sedan får eleverna diskutera fritt, 

för att återsamlas och lyssna på varandra”. ”En diskussion kan behandla till exempel funderingar kring 

gudsbegreppet.” ”Livsfrågor dyker upp, det ska komma från eleverna. Vanligt förekommande frågor som elever 

tar upp kan vara om homosexualitet. Etik och moral har eleverna haft i svenska C, där de får skriva 

argumenterande texter, och i samhällskunskap, så det kan de ofta redan formellt. Homosexualitet vet jag att det 

finns elever i klassrummet i varje klass, det är viktigt att prata om, jag vill ventilera fördomar. De säger att 

självmord är vanligt men jag har inte upplevt det under mina närmare 40 år i skolan förrän en elev i klassen 
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begick självmord förra året. Det är lättare att prata om sådant som inte ligger för nära, som inte direkt berör - det 

finns många sorters död! För att tala om döden kan en begravningsentreprenör bjudas in.”  

Informant E: ”De måste förstå grunderna i sitt handlande, konsekvens och påverkan av egna val i livet. Begrepp 

som rättvisa, gynnandeprinciper. Abort diskuterar jag inte, eftersom många på komvux berörs av frågan. 

Självmord, svårt att ta upp, många elever mår dåligt, funderar över självmord. Då tar jag hellre upp rätten till det 

egna livet, det kan göras på många sätt; utgå från religion, till exempel islam har predestination.” 

7.3.6 Analys: Hur gör lärarna när de ska undervisa om livsfrågor?  

När det gäller att få eleverna engagerade i ämnet är inställningen lite olika hos informanterna. 

Både B och C försöker skapa intresse hos eleverna genom att introducera ämnet på ett 

engagerande sätt. B visar film med anknytning till vad som senare ska diskuteras medan C 

talar om en tändningsfas. Både A och D talar om att fånga elevernas intresse i ögonblicket. A 

talar om ”att fånga tillfället i flykten” och D menar att ”det ska komma från eleverna”. Som 

hjälp på traven får eleverna av D en frågeställning att utgå från, eller en fallbeskrivning från A. 

 

Flera informanter talar om att närma sig ämnet med olika försiktighetsåtgärder. D anser att 

känsliga ämnen bör hållas på distans och bjuder därför in en utomstående, exempelvis en 

begravningsentreprenör, för att prata om döden. Även E skapar distans som strategi för att 

undvika vissa ämnen som han vet ligger eleverna alltför nära såsom abort och självmord. C 

betonar i stället vikten av att få vara anonym och undviker följaktligen grupparbete samt ger 

en enskild hemuppgift. Anonymiteten menar C har ett intresseväckande moment då 

nyfikenhet kring klasskamraternas arbeten väcks genom anonyma citat.  

7.3.7 Resultat: Hur tycker du att jag ska undervisa livsfrågor? 
Informant A ”Jag tycker du ska jobba mycket efter sånt här, med fall. Och sedan kommer det givetvis teoretiska 

bitar där man får dra islams fem pelare, men en variation, där livsfrågor är någonting. Jag tror inte man ska säga 

att nästa lektion ska vi tala om livsfrågor utan det är någonting som ligger hela tiden och maler på i religionen. 

Livsfrågor, frågor om livet, jag tycker att man kan vara rätt personlig, för det frågar eleverna ofta vad du tror, 

vad säger du om detta, vad tror du är…, ja och i och med att det inte finns något facit. Det var en kille då som 

berättade det här med självmord från en allmän diskussion utifrån ett fall. Det är ju också lite spännande, att man 

vet ju inte riktigt var man hamnar när man tar upp etiska frågor. För en färsk lärare kan det ju vara lite 

skrämmande att man inte har kontroll. Man kan ha i bakhuvudet att lyssna på eleverna, det är alltid bra, oavsett 

vilket ämne du har. Sedan måste du ju ha något att stå på, kunskapen, vet jag i huvudet vad man tycker och 

tänker om de olika religionerna utan att behöva slå upp det så är man en lång bit på väg.  

 

I början på kursen går man igenom vad är det nu kursen ska handla om, och då finns det ett avsnitt som handlar 

om döden. När det närmar sig det avsnittet så får eleverna i uppgift att skriva ett litet brev till mig, då vet de att 

det är ingen annan än jag som läser det. Då får de ganska ostyrt skriva om ”mina tankar om döden”, om de har 
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någon egen erfarenhet. Det kan vara bra att veta då, som med den här killen med självmord då, så man inte 

klampar in på någonting. En del skriver väldigt öppet att det här är någonting som skrämmer mig, och så skriver 

någon om deras gamla farmor som de älskat hela livet, det kan vara lite känsligt. Jag ber de skriva om det är 

någonting som de vill att vi ska ta upp eller undvika. Då vet man lite mer. Jag får lite tips och lite styrning på vad 

jag ska inrikta det på. De tycker det är lite roligt så att skriva brev till läraren. 

 

Islam är kanske den religion man stöter på mest. Det beror på hur sekulariserade de är, men… det finns ju många 

som är på pappret muslimer, men är sekulariserade, det är som vi med kristendomen. Har man tre muslimska 

tjejer i klassen är det viktigt att man kan använda de som en resurs i klassrumssituation. Om de har slöja är det 

klart att de får förklara varför de har det, att de har någon mening med det är ett bra sätt att ta upp så att de får 

förklara sig. Islam är kanske den religionen som det finns mest fördomar om, fördomar om till exempel araber 

som spränger bomber. I fordonsklass är fördomarna fler, ”ja det har man hört” eller ”så är det” säger de. Du får 

rota reda på vad de grundar sina åsikter på, bena upp det och sedan hoppas man att de blir fri från sina fördomar. 

Även om eleverna inte utåt eller i klassen öppet säger att de hade fel, så får de i alla fall tänka till. 

 

Jag gillar ju det här med döden, jag är ju lite morbid! Jag gick ju en tematermin, jag läste ett ämne i en grupp på 

sex personer, vi hade ju döden som tema givetvis. Det finns en bok ”Dödsfrågor” till skillnad från livsfrågor, 

som försöker belysa utifrån döden vad olika religioner svarat där. Om du får tag i en bok som utgått som 

heter ”Ett dammkorn i universum” så är det en jättebra bok att ha, skriven av Kennert Orlenius som 

skrivit ”Värdegrunden finns den”, också den tar upp livet ur många olika aspekter. Jag har den boken hemma, 

men den finns inte på förlaget, så om du får tag i den på ett antikvariat. Den handlar om hur små vi är i 

universum. Jag samlar ju på dödsannonser också. Hur kan man välja en sopbil som symbol över sitt liv? Jag 

brukade dela ut en tjugo trettio dödsannonser till eleverna och så fick de fundera över symbolerna och varför de 

valt just dem och då kommer man ju in på livet och människorna också och varför de gör som de gör.” 

 

Informant B ”Det var en stor fråga! Det finns ju många, alltså det beror ju helt enkelt på, det finns ju jättemånga 

sätt att så att säga väcka intresset, och man kan köra film, en pjäs, debatter… Men det viktigaste är ju att man 

hela tiden håller, alltså återigen, samtalet. Det är ett samtal kring de här frågorna, vi ger och vi tar av varandra, 

och man diskuterar och man, i det här bollandet fram och tillbaka oavsett vilken aktivitet jag är i, så 

förhoppningsvis tänker de till kring varför de tycker på ett visst sätt, de får åtminstone skäl för varför de tycker 

någonting, alltså inte bara ”det är så”, de får analysera sitt eget tankesätt. Det brukar jag köra i alla mina ämnen, 

och särskilt i filosofin. Det är viktigt att inte bara hävda någonting utan fundera igenom sin argumentation. Det 

är lättare att fundera igenom frågor som ”ska mördare dödas”. Varför tänker jag på det här sättet, kan det finnas 

något problem med min åsikt? Men att försöka se båda sidorna av det, inte bara sådär vitt svart, utan att man 

försöker se gråzonerna lite. Det är ju svårare att ha att göra med frågor om Gud finns, för det handlar ju om tro. 

Men det brukar vi diskutera lite också, vad är tro och vad har det för värde. Det får man ju olika svar på. Det som 

jag brukar tänka på, det är ibland när det gäller de här sakerna, att kanske inte prata så mycket själv, utan låta 

eleverna prata. För som lärare är man ju såhär, man är lite arbetsskadad, man babblar på, man tycker att man har 

så mycket att komma med. Men när det gäller just de här frågorna så är det ju eleverna som ska få tänka lite och 

komma med sina egna åsikter och fundera och diskutera. Så det gäller att ibland bara kunna ta ett steg bakåt, och 
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bara lyssna, kanske komma med en stöttande kommentar eller vidareutveckling, försöka få dem att komma 

längre i sitt tänkande. Ja, det är ju det jag saknar för egen del när det gäller att inte ha ett levande ämneslag, för 

där skulle man kunna diskutera olika sätt att se på till exempel prov och bedömning. Jag saknar att inte kunna 

prata om de här sakerna med andra lärare.” 

 

Informant C ”Tänk på vad jag har sagt och försök att arbeta likadant som jag. Att godkänna det toleranta stuket. 

Börja med att undervisa världsreligionerna, etik och moral. Vad är etik och moral som utgångspunkt, vad är rätt 

och fel. Utgå från exempel på människors beteende i tidningar, det ska helst vara hemska exempel! Jag vill helst 

inte undervisa mer än en klass i konceptet livsfrågor eftersom det är så tungt. Så om jag har parallella klasser ser 

jag till att den ena gruppen inte väljer det konceptet för att det är så arbetsamt. Helst vill jag bara ha en klass i 

taget i religionskunskap, men om jag har fler så ser jag till att ha världsreligion koncept i den andra klassen.” 

 

Informant D ”Det kommer liksom spontant, från eleverna, livsfrågor, och det är där man ska kunna fånga upp 

dom. Det är klart att man kan ha ett arbetsområde som etik och moral, och man kan prata om dödshjälp, men jag 

har ju suttit på en del redovisningar som kan vara rätt så tradiga, för eleverna kan ju ofta redan rent formellt de 

här argumenterande frågorna, de sysslar med de här frågorna i andra ämnen som samhällskunskap och svenska, 

och det märks ju att de bara upprepar sig. Utan livsfrågorna måste ju få vara när det bara dyker upp. När det 

finns ett intresse, när någon ställer frågor. Så jag skulle vilja ge dig ett bra tips: Lär eleverna att ställa bra frågor! 

Det gör man genom att uppmuntra dem, säga det var en bra fråga, det här kan jag inte svara på själv! Eller så är 

det liksom att man tar sig tid och stannar upp när det kommer bra frågor. För det är då du har det gyllene läget, 

nu är de ju intresserade, eller hur? Jag lyssnar på dem, tar upp dem, bollar vidare, tar reda på till nästa gång om 

jag inte kan svara på det, jag uppmuntrar dem. Jag säger då och då att vill ni veta vad som är MVG här, ställ en 

bra fråga, jag skämtar alltså. Men jag tjatar rätt mycket om det, så de fattar nog att det finns en poäng i att kunna 

ställa en bra fråga. För det är såhär att du kan ställa en bra fråga av ren tur, slump, men du kan också ställa en bra 

fråga för att det är någonting här som är knepigt och svårt.  Och då visar du att du kan rätt mycket om det här, 

men att du går vidare med nästa fråga så att säga. Jag fokuserar på frågorna. Det finns inga fasta svar på nåt sätt, 

men det finns en väldig massa frågor. Genom att ställa frågor, det är så du lär dig. Det är väl filosofiämnet som 

har påverkat mig såklart. Men det finns en bra distinktion mellan filosofi och religion, för i filosofi finns inga 

svar, men i religion finns det svar på vissa frågor. Det är när man börjar ställa frågor som man har lärt sig och 

fattat någonting. Men att bara sitta och läsa Koranen och rabbla upp en massa svar är ju inte intressant. Jag ljuger 

ibland, säger jag till eleverna. När man använder det ordet då lyssnar eleverna. Det är en anpassning till 

naturvetare, att bryta udden på rätt och fel, exakt kunskap. Fordra inte logik av religionen, säger jag till dem, 

utan det handlar om vad man tror och vad man vill tro. För på livsfrågorna finns det inga givna svar. I NV3 säger 

jag rätt ofta, jag har inte svar på några frågor. För i boken finns en sorts sammanfattande generalisering om islam 

men i verkligheten kan det se ut på massor med olika sätt. Det här är en tolkning. Så ämnet är ju både lätt och 

svårt på det sättet för det finns ju inget rätt svar, men det finns många bra frågor. Det bästa sättet att öppna en 

lektion är att ställa en bra fråga.” 

 

Informant E ”Jag kan inte svara på det. För jag tror lite att man får utgå från sig själv alltså, vad man själv har i 

bagaget, vad man själv tycker är viktigt. För jag tror annars genomskådar eleverna en. Förstår du vad jag menar 
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när jag säger såhär, man ska sno från andra som gör det bra, men att plagiera någon rakt av brukar aldrig fungera 

bra.  

 

Jag försöker aldrig lämna ut den privata personen bakom lärarrollen. Men detta blir ju omöjligt om jag berättar 

till exempel att jag varit i Indien i fyra månader. Att jag då pratar om till exempel misär eller fattigdom, och jag 

säger att för oss är ju fattigdom då, och för dem i Calcutta är ju fattigdom när man ser barn på det viset. Det blir 

ju att jag lämnar ut den privata då också naturligtvis, men jag tror det att för att göra någonting engagerande så 

tror jag att man är nästan tvungen att göra det lite, är jag rädd för. En annan fråga som du kommer att få, om du 

inte redan har fått det, är ju att de kommer att fråga dig: vad tror du då, vad tycker du? Och det är ju svårt! Vad 

ska man svara på det? För du vet ju att säger du till exempel att: ja, jag är ju muslim, så vet du ju att på din 

skrivning så kommer de ju att vara pro-muslimer allihop, och sedan de kommer att vara pro-muslimer i allt ni 

säger. Jag brukar säga så att, jag svarar om de ställer frågan i början av kursen, så säger jag att: ”det kommer jag 

inte säga till er nu. När kursen är klar, kommer jag att säga till er vad jag tror på, hur jag resonerar, hur jag tänker. 

Och ni som är riktigt skickliga, ni som kan det här, ni kommer ju att se detta genom undervisningen, ni kommer 

ju att lista ut det långt långt innan jag berättar det för er.” Och det är samma sak som i samhällskunskap, om 

eleverna frågar vad röstar du på, så brukar jag säga att, om det är val till exempel, så säger jag att ”jag kan inte 

säga det nu innan, men efter valet så ska jag säga hur jag röstade!” De som listar ut det, och är på hugget, de har 

ju knäckt koden på något sätt. De är ju rätt skickliga, så det måste de ju ha cred för. 

 

Jag brukar tänka såhär att när man är sjutton arton år då är man tvärsäker på saker och ting. Väldigt mycket svart 

och vitt. När man sedan kommer upp lite, när man blir lite äldre så blir det mer gråzoner. Men sedan, och det här 

vet jag ju inte riktigt, men sedan tyvärr så vill jag påstå lite att de här tvärsäkra åsikterna kommer tillbaka lite. 

Och här gäller det ju att inte fastna igen, utan här gäller det att man igen blir öppen och inte slår sig för bröstet 

och anser att jag har den eviga och enda sanningen så att säga. Man kan nästan se det som en cykel av något slag, 

som en cosinuskurva som går fram och tillbaka, och att det gäller liksom att inte stagnera på något sätt. Nu låter 

ju det här konstigt, det förstår jag ju, eftersom jag ju inte har funnit sanningen, och det är ju vissa som har gjort 

det, och det är klart att för dem låter ju det här ganska konstigt. Jag tror inte att det finns en enda sanning. De 

sanningar jag har idag måste jag jobba med nu igen. Tyvärr är ju de sanningarna så mycket mer befästa eftersom 

jag har så mycket mer livserfarenhet att lägga bakom dem. 

 

Jag kommer själv ihåg hur det var, usch det var svinsvårt, när jag började jobba som lärare var jag 26 år, det var 

snabbt tempo, föreläsningar, auktoritärt. Nu är det mycket mer laid-back! Det beror på säkerhet, idag skulle jag 

vilja påstå att jag kan mitt ämne, och det låter ju konstigt, men det kunde jag inte efter universitetet! Men 

livsfrågor tror jag är lite annorlunda för det måste man ju på något sätt vara själv intresserad av eller vilja veta. 

Jag sa att ”man borde ju intervjua de som är äldre om livsfrågor för de måste ju veta jättemycket” till en person 

som svarade ”varför då, varför skulle de ha mer att säga eller berätta som inte du har?” Och ju mer jag tänkte på 

det desto mer förbannad blev jag, för den här personen hade ju rätt, tyvärr! För det är ju ganska många som är 

85-86 år och de har ju inte tänkt en enda tanke över huvud taget, de slutade tänka när de var 25 år och sedan har 

de bara kört vidare och sedan var det inte mer med det. Och då faller ju hela den här livserfarenhetsgrejen så att 

säga. Men jag tyckte det var mycket klokt sagt, varför skulle de ha mer att säga?! Jag tror faktiskt att det här är 
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någonting som vi har med oss från första tänket, som barn. Det hör jag ju på mina barn, det är ju fantastiskt hur 

de tänker! Faktum är att om jag frågar min son som är sex år, ”vad tror du händer när någon dör?” så är hans svar 

faktiskt inte så olika mina, eller en 85-årings. De är ganska okej är de. De är inte sämre än mina. Sedan kan ju 

jag argumentera mer för mina svar på ett helt annat sätt. Jag tror att det finns med ända från början. Man talar ju 

om emotionell kompetens, om hela människor och hela registret. Barn som far illa i tidig ålder de stänger ju ner 

sitt register, de får svårigheter, de måste ju få hjälp från någon person som öppnar dem igen och förvaltar dem 

och så vidare. Vi ser ju tyvärr i skolan hur barn far otroligt illa, vi har ju alltifrån det här fysiska självdestruktiva 

beteendet, att man skär sig eller tvångsbantar, och till det psykiska. De behöver ha hjälp och stöd för att få 

tillgång till hela registret av känslor och tankar.”  

7.3.8 Analys: Hur tycker du att jag ska undervisa livsfrågor? 

Varför jag ställde frågan: ”Hur tycker du att jag ska undervisa livsfrågor?” var för att jag 

trodde att det personliga anslaget i frågan skulle få mina informanter att öppna upp sig och 

lämna ett mer fullödigt svar. Detta skulle då kunna komplettera svaret på frågan om hur 

lärarna själva gör när de undervisar livsfrågor. De flesta informanterna beskriver här även mer 

ingående sina tankar kring undervisning i sina svar.  

 

Informanterna uttalar sig även om vilket förhållningssätt de ska inta mellan den professionella 

lärarrollen och den privata personen bakom. A anser att man kan vara öppen med sin 

personliga hållning, medan E betonar riskerna med att läraren berättar om sin tro för eleverna. 

Han säger exempelvis att om läraren säger sig vara muslim, kommer eleverna ”ju att vara pro-

muslimer allihop” och att lärarens inställning kommer prägla alla diskussioner i klassen och 

elevernas svar på proven. Eleverna låtsas tycka likadant som läraren för att få bättre betyg. E 

har som princip att ”aldrig lämna ut den privata personen bakom lärarrollen” även om han 

bryter mot den principen eftersom han anser att det är en omöjlig uppgift om man ska skapa 

en engagerande undervisning.  

 

C föreslår att jag ska försöka ”att arbeta likadant som jag”, medan E hävdar att man ska ”utgå 

från sig själv”, ”sno från andra” men inte ”plagiera någon rakt av”. Troligtvis menar han då 

att man kan ta lärdom av andras goda idéer, men att varje lärare måste hitta sitt eget sätt att 

göra det på. 

 

B tar upp en annan aspekt av lärarrollen, nämligen att det kan vara ett ensamt arbete. Hon tar 

upp saknaden av ett levande ämneslag där man kan bolla idéer och tankar med kollegor inom 

religionskunskapsämnet. Exempelvis nämner hon prov och bedömning som givande teman 

för gemensam diskussion. 
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Vad är det som lärarna vill att eleverna ska lära sig egentligen från undervisningen? Informant 

D talar om att ”bryta udden på rätt och fel, exakt kunskap”, att lära eleverna att det handlar 

om tolkning och ”vad man vill tro”. D nämner hur läroboken innehåller en ”sammanfattande 

generalisering om islam men i verkligheten kan det se ut på massor med olika sätt”. Att lära 

sig en generellt ifrågasättande attityd till auktoriteter kan vara en väg till ett kritiskt tänkande. 

Genom att ifrågasätta de sanningar som både lärare och lärobok serverar, kan eleverna lära sig 

inta ett kritiskt förhållningssätt och inse verklighetens mångfald. Både B och E resonerar 

kring tonåringars tendens att se världen i ”svart vitt” och behovet att nyansera bilden, ”att man 

försöker se gråzonerna lite”. B betonar vikten av att eleverna ska få ”fundera igenom sin 

argumentation”, att motiveras att ”analysera sitt eget tankesätt”, medan A talar om att ”se på 

livet och människorna också och varför de gör som de gör”. D propagerar för att lära eleverna 

konsten ”att ställa bra frågor” och hävdar att det är just ”genom att ställa frågor, det är så du 

lär dig”. E talar om ”elever som knäckt koden”, att vara lite gåtfull kan trigga igång elevernas 

antaganden kring lärarens värderingar. A hoppas att undervisningen ska underlätta för att 

eleverna ska bli ”fri från sina fördomar” medan C talar om ”att godkänna det toleranta stuket”. 

Att få motivera sina åsikter för att uppbåda acceptans för andras olikheter är ju en väg att gå 

för att lära sig tolerans. 

 

Skilda metoder för att väcka elevernas intresse i klassrummet presenteras. Genom att låta 

eleverna skriva ett litet brev får Informant A reda på mer om elevernas önskemål kring 

undervisningen, vad de vill att läraren ska ta upp eller undvika. ”Jag ljuger ibland” säger D för 

att få eleverna att lyssna extra noga och väcka deras uppmärksamhet. Medan B tycker att man 

kan visa en film, sätta upp en pjäs, skapa debatter, får eleverna i As klassrum arbeta med 

fallbeskrivningar eller fundera över symbolerna i dödsannonser. D hävdar att ”det bästa sättet 

att öppna en lektion är att ställa en bra fråga”. A framhåller att använda de religiösa eleverna 

som en resurs i klassrumssituationen, medan C tipsar om att ”utgå från exempel på 

människors beteende i tidningar” med tillägget att ”det ska helst vara hemska exempel”.  

 

Informanterna hade liknande förhållningssätt till eleverna i klassrummet. När livsfrågorna ska 

behandlas tenderar A, B och D att placera eleven i centrum. Att ”ta ett steg bakåt, och bara 

lyssna, kanske komma med en stöttande kommentar eller vidareutveckling” är något som B 

förespråkar. ”Att lyssna på eleverna”, säger A, att ha ”ett samtal kring de här frågorna” 

och ”låta eleverna prata”, säger B, ”att man tar sig tid och stannar upp när det kommer bra 
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frågor” och ”fånga det gyllene läget, nu är de ju intresserade” uppmanar D. ”Jag uppmuntrar” 

eleverna när de ställer frågor genom att ”jag lyssnar på dem, tar upp dem, bollar vidare” 

samt ”tar reda på till nästa gång om jag inte kan svara på det” förklarar D. 

 

Slutligen utvecklar några informanterna begreppet livsfrågor. C berättar att ”konceptet 

livsfrågor” är så ”tungt” och ”arbetsamt” att han ”helst inte” vill undervisa mer än en klass i 

taget. Han förklarar vidare att han om han har fler klasser i religionskunskap ser han till att 

undervisa endast en klass i livsfrågor medan de andra får ett ”världsreligion koncept”. A har 

vidareutbildat sig en termin med ”döden som tema”. Han vänder på begreppen och tar hellre 

upp ”dödsfrågor” än livsfrågor.  

 

E tror att livsfrågor ”är lite annorlunda för det måste man ju på något sätt vara själv 

intresserad av eller vilja veta” och fortsätter resonemanget med att livserfarenhet inte med 

nödvändighet ger mer kvalitativ kunskap om livsfrågor. ”Barn, det är ju fantastiskt hur de 

tänker” utbrister E och hävdar att en äldre persons svar på frågorna inte behöver vara bättre än 

ett barns. Enligt D är det inte svaren utan frågorna i sig som är intressanta. Livsfrågorna 

kommer ”spontant” från eleverna och det ”finns det inga givna svar” på dem. Frågorna skapas 

ur ett genuint intresse och nya frågor leder in på nya vägar. På så sätt visar vilka frågor 

eleverna ställer var i kunskapsprocessen de befinner sig. ”Det är när man börjar ställa frågor 

som man har lärt sig och fattat någonting” säger D. 

7.4 Problematik med livsfrågor i klassrummet  

7.4.1 Resultat: Ser lärarna någon problematik med livsfrågor i 
undervisningen, finns det något som är svårt med undervisning i 
livsfrågor? 

Informant A ”Nej, svårt vet jag inte, men så är det väl så med att man måste få eleverna att förstå att även som 

lärare har jag ju inte svar på alla de här frågorna, det finns ju inte rätt eller fel, men det är ju det som är lite roligt 

med det här ämnet också, livsfrågorna är ju inte någonting som vi kan lägga ett facit på, utan det är ju någonting 

för en elev och en annan elev kan ha ett annat svar. Det är svårt att teoretisk läsa in, hur det funkar i verkligheten 

vet du inte förrän du provat…” 

Informant B ”Etiska dilemman är inte svårt, men att förstå konsekvensen av sina åsikter kan vara svårt i den här 

åldern. Världen kan uppfattas som väldigt svart–vitt i tonåren, och en del elever är väldigt känsliga. När svåra 

ämnen kommer på tal som döden är det viktigt att befinna sig i en neutral miljö. Därför undviker vi studiebesök. 

Eleverna får skriva ett brev till mig med vad de vill att vi ska undvika i klassrummet.”  

Informant C ”Det är jättetacksamt och aldrig svårt att arbeta med. Jag checkar innan så att ingen av eleverna har 

akut sorg. Eleverna kan skicka iväg ett mail om det eller så. De kan komma och berätta det för mig, det 
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uppskattar de, att någon bryr sig. Eleverna måste få arbeta individuellt med livsfrågor, det är direkt olämpligt 

med grupparbete, eftersom elever har skilda villkor, skild bakgrund socialt, religiöst, ekonomiskt. Döden måste 

vi alla vara ensamma inför.” (min följdfråga: finns det några fallgropar?) ”Om det finns elever i klassen som 

saknar finess, om rasistiska… eller hets mot något håll kommer upp gäller det att vara proffs, slå in bromsen och 

styra upp åt ett annat håll, vara lyhörd. Målet är tolerans, tolerans är livets mening, det är samma grej i alla 

religioner.” 

Informant D ”Det är svåra frågor, för mig personligen – har ett barn som dött, det är känsliga frågor för 

eleverna. I en klass var det en flicka vars lillebror hade dött, en lektion gick hon iväg…” (följdfråga: Det kanske 

var skönt för henne att få gå iväg och komma tillbaka?) ”jaa, det var det nog…” ”I svensk-ämnet använder jag 

texter som jag kan berika religionsundervisningen med – jag undervisar även livsfrågor i svensk-ämnet – även 

om det är tydligare i läroplanen för religionsämnet att livsfrågor hör hemma där, jag använder även dikter.” 

Informant D berättar att ”en av skolans elever begått självmord nu för ett par år sedan”. Hon reflekterar vidare 

över att ”de säger att självmord är så vanligt bland unga i den här åldern”, men att det är det enda tillfälle hon 

varit med om under hela sin verksamma tid som lärare i fyrtio år. D har även för en tid sedan deltagit på 

fortbildningsdagar i filosofi och där lärt sig ”att självmord är något som ska undvikas att tala alltför högt om. 

Självmord kan väcka tankar och känslor som ligger slumrande, samtal om själmord inbjuder till självmord. 

På kursen sa man att självmord kan spridas som en epidemi om det blir alltför populärt att tala om. Man ska inte 

väcka den björn som sover utan hålla det lite såhär” säger hon och visar med hela händerna i en neråtgående 

rörelse. ”Jag talar bara om självmord om eleverna tar upp det.” 

Informant E ”Tvärtom, mycket mycket viktigt och enkelt. Problematik som abort, självmord, Pelles pappa har 

hängt sig, ja då är det ju kört, inte ta upp, undvika. Alla har olika erfarenheter i bagaget. Redan vid 

kursplaneringen första lektionen när eleverna ser vad kursen ska innehålla, efteråt kan de komma och berätta. Jag 

föreslår att de kan ’gå till tandläkaren’ den dagen eller gå ut.” Informant E berättar vidare hur han i början av sin 

yrkesbana var ”mer oförsiktig och tog upp abort som vilken annan etisk fråga som helst”. Efter ett tag tyckte han 

sig ”förstå bättre”, att det inte är "en fråga som passar när var och varannan av tjejerna i klassrummet på komvux 

faktiskt varit med om abort själv”. Han menar nu att det är en fråga som inte passar att ta upp för debatt för 

att ”det är inte lärarens sak att ställa de här unga tjejerna mot väggen”.  

7.4.2 Analys: Ser lärarna någon problematik med livsfrågor i 
undervisningen, finns det något som är svårt med undervisning i 
livsfrågor?  

Endast en informant D, anser att det är svårt och då både för eleverna och läraren att tala om 

exempelvis döden. Fyra informanter av fem förnekar att det skulle vara något som är svårt 

med att undervisa livsfrågor. De säger sig inte se några problem däremot så anser flera att det 

är känsligt på olika sätt. Men flera informanter tar dock upp olika typer av 

försiktighetsåtgärder som de använder sig av. Bland annat tar de upp exempel på vad som är 

känsligt.  

 

Exempel på åtgärder som informanterna nämner är att vissa ämnen tar man inte upp eller 

undviker. Informanterna D och E undviker att ta upp självmord, E tar heller inte upp abort. Ett 
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annat exempel är hur elever kan slippa vara med. E tycker att de elever som känner sig 

obekväma med ämnet kan frånvara och D berättar om hur en elev spontant lämnar en lektion. 

Ett tredje exempel som A, B och C använder sig av är att eleverna får skriva, mejla, eller 

komma och berätta i förväg för läraren vilka ämnen som de vill undvika. Ytterligare exempel 

på åtgärder för att skydda eleverna är att man befinner sig i en neutral miljö när dessa frågor 

ska diskuteras, därför undviker informant B studiebesök. Ytterligare ett exempel på 

försiktighetsåtgärd är hur C som enda informant låter eleverna arbeta individuellt med ämnet 

för att låta eleverna slippa diskutera känsliga frågor i grupp. C motiverar sitt ställningstagande 

med elevernas ”skilda villkor, skild bakgrund socialt, religiöst, ekonomiskt”. 

 

Man kan också notera att A inte ser vare sig problem eller försiktighetsåtgärder inför ämnet. 

A nämner inga specifika förhållningssätt utan riktar en kommentar till mig som blivande 

lärare om ”hur det funkar i verkligheten vet du inte förrän du provat”. 

7.4.3 Resultat: Samarbete eller inte? 

Informant A: ”Allmänna meningen är att religion är ett så individuellt ämne. Du kan forma undervisningen 

tycker jag helt efter sin personlighet. Det kan vara ett problem när man kommer in som ny. Vi är rätt stora 

individualister. Schemat binder minutrarna och gör att det förhindrar, inte är någon idé att jobba i arbetslag.” 

Informant B anser att ”det är en brist på just denna skola att man inte arbetar tillsammans eller tar tid till att 

samtala kring ämnet för att utvecklas själv och utveckla ämnet”. Hon har tidigare arbetat på en skola där 

ett ”nära samarbete och kollegial utväxling av erfarenheter” skett, ”vi brukade läsa litteratur i ämnet samtidigt för 

att diskutera tillsammans” och menade på att ”det ger så otroligt mycket att få ta del av varandras tankar”. 

Informant C förklarar hur han nu jobbar ensam, ”men för 15 år sedan, innan jag kom till den här skolan, hade 

jag ett nära samarbete med en ämneskollega och vi utarbetade material tillsammans för just livsfrågor som: ’vem 

är jag’ och ’den lilla människan i universum’”.  

Informant D: ”I religionsämnet är jag rätt så ensam, inte samarbete, möjligtvis att vi visar prov för varandra. I 

historia och svenska däremot arbetar jag tillsammans med andra lärare för ämnesövergripande samarbete. En 

anledning är att religionskursen är så kort, bara 50 poäng, att inte tiden räcker till.” 

Informant E: ”Nej, jag jobbar ensam.” 

7.4.4 Analys: Samarbete eller inte? 

När det gäller vikten och värdet av samarbete går åsikterna isär bland informanterna. Samtliga 

informanter arbetar dock ensamma med att planera och utforma undervisningen i ämnet.  

B och C har tidigare jobbat tillsammans med andra lärare inom ämnet men har valt att inte 

göra det på denna skola. B anser detta vara en brist som gäller just denna skola. Andra möjliga 

orsaker till frånvaron av samarbete som nämns är schemaläggning och tidsbrist. A och D talar 

om hur ”litet” ämnet är med hänsyn till mängden timmar och kurspoäng så ”tiden räcker inte 
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till” och därför ”inte är någon idé” att ta tid för samarbete för att ”det hinns ändå inte med” 

inom ramarna för kursen.  Informant A talar även om att religionsämnet är något som skulle 

vara mer ”individuellt” än andra ämnen och att det därför inte går att samarbeta om ämnet. 

7.5 Tips till en blivande lärare 

7.5.1 Resultat: Informanternas råd till en blivande lärare 
Informant A: ”Det är ju det här givetvis: lyhördhet! Dyker det upp nånting, ta tag i det då. Känn inte att man 

måste hafsa förbi för att hinna, det är man ju lite pressad av givetvis, men jag menar om du tar tio minuter kring 

nånting som dyker upp så är det bättre än att bara negligera det, om det kommer nåt sådär som eleverna upplever 

som en viktig fråga, som har med religion och göra. Du skapar ett klimat för att få de här tillfällena att dyka upp, 

och eleverna ska våga ställa frågorna genom att inte hafsa förbi. Då vet eleverna att säger man nåt så stannar det 

upp, och eleverna är inte dummare än att dom vill ju inte sabotera en lektion genom att ställa konstiga frågor. 

Eleverna vet ju då någonting, det här är ju någonting som blir viktigt för alla, att lyssna på eleverna är alltid bra 

oavsett vilket ämne du har, och sedan måste du ha någonting och stå på. Sedan går det inte alltid, men lyssna på 

eleverna, det är alltid bra, oavsett vilket ämne du har.” 

Informant B: ”Rent allmänt: sätt gränser för din tid – slit inte ut dig. Planera och var effektiv, sätt rimliga mål. 

Gör val för mitt privata jag, och detta är mitt yrkesjag. Ens livsåskådning är inte nåt att skämmas för, jag är ärlig 

där, men inte privata saker som hur jag mår – hålla balansen. Ett levande arbetslag, vore bra.” 

Informant C: ”Man måste tycka om ungdomar, visa respekt för alla religioner. Avslöja inte ditt eget, egna 

trosuppfattningar, jag tror inte man vinner något på det. Ibland förlöjligar jag kristna ceremonier för att eleverna 

ska bli mer toleranta mot alla religioner. Tänk att vi gör så konstiga saker, har julgran, ligger på knä och äter 

bröd och dricker vin… då blir det lättare att se att alla är konstiga, vi också.” (Följdfråga: Utgår du från att alla 

eleverna är kristna?) ”Ja, för det är de flesta.” (Hur gör du om i en klass där det är hälften muslimer och resten 

vanliga svenskar av blandat ursprung?) ”Ja, det händer ju att det är några killar som är muslimer, det har hänt, i 

alla fall några som har muslimsk bakgrund, men sedan vet man ju inte hur sekulariserade de är.” 

Informant D: ”Finns många goda råd att sprida omkring!” 

Informant E: ”Gör det enkelt. Sno av andra om de gör något bra, men inte plagiera. Undvik det som inte 

fungerar. Använd egna erfarenheter men aldrig lämna ut det privata, men det är omöjligt, det blir privat för att 

göra något engagerande, det är man nästan tvungen. Utgå från dig själv, vad du tycker är roligt och gör så som 

du själv skulle vilja om du satt i elevens stol. Sträva efter fyrverkeri! En sak som man behöver tänka på som 

lärare kan jag säga. Jag försöker bekräfta alla elever under en lektion. Man hinner inte diskutera men jag hinner 

se på eleven och få bekräftat att de ser att jag ser dem. Att de får känslan av att jag vet att du är här, och att de 

inte är anonyma. Jag bryr mig om dig, jag vill att du ska vara hos mig. Bekräftelse ger självkänsla.” 

7.5.2 Analys: Informanternas råd till en blivande lärare 

”Jag ska ju snart ut i yrkeslivet, har du några goda råd till mig inför min lärargärning?” Den 

här frågan ställde jag till alla informanterna och tänkte att de råd som de gav mig säkert skulle 

kunna appliceras på andra blivande eller nybakade lärare, men kanske även rutinerade kan få 

något att fundera på eller bli inspirerade av. Kanske säger deras svar även något om vad de 
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verkligen vill med sin undervisning, en fråga som i sig är intressant ur flera aspekter och som 

jag dessvärre inte ställde direkt. Jag anser att det är värdefullt att ta vara på praktikers kunskap 

och ett sätt kan vara att helt enkelt fråga dem vilka råd de skulle vilja ge till en blivande 

praktiker. Som med alla goda råd finns det rum för tolkning och olika perspektiv. Mina 

informanter visar även här att det finns olika sätt att se på saken. 

 

Medan B anser att man ska vara öppen och inte ska ”skämmas för sin livsåskådning” tror C 

inte att man ”vinner något” på att avslöja sin personliga trosuppfattning.  

 

”Visa respekt för alla religioner” säger C, och tipsar om att förlöjliga kristna ceremonier för 

att skapa tolerans för alla religioner. C menar att majoriteten elever är kristna, de kristna 

tillhör därmed kategorin ”vi”. Att påskina ”att alla är konstiga, vi också” blir vägen till att lära 

sig tolerans mot alla andra, de som har en annan religionstillhörighet. 

 

B betonar vikten av att hålla balansen mellan det privata och professionella, att vara effektiv 

och sätta rimliga mål, att planera för att inte slita ut sig som människa. E belyser också 

problematiken mellan det privata och yrkesrollen. E menar att det är ”nästan omöjligt” att 

skapa en engagerande undervisning utan att använda sig av sina personliga erfarenheter. 

 

A talar om att skapa ett tillåtande klassrumsklimat som tar vara på tillfällena, något som 

skiljer sig från Bs mer strukturerade lärarstil som betonar att sätta gränser för sin tid. Även 

lyhördhet och att verkligen ta sig tid att lyssna på eleverna är något som A tar upp. C hävdar 

att ”man måste tycka om ungdomar”. E å sin sida vill bekräfta eleverna genom att skapa en 

känsla av att de är sedda och omtyckta för att ge dem självkänsla. 

8 Diskussion 

8.1 Begreppet livsfrågor  

Min utgångspunkt i problemformuleringen var att det inte fanns konsensus avseende vad 

livsfrågebegreppet omfattar. Jag anser att resultaten visar på just detta då intervjusvaren visar 

att livsfrågebegreppet tolkas på flera sätt bland informanterna. De olika förklaringarna 

samexisterar på samma skola inom samma ämne. Mina resultat ligger i linje med Falkevalls 

avhandling
85

 som visar att religionslärarutbildare tolkar livsfrågebegreppet på olika sätt. Om 

                                                
85 Falkevall, Björn Livsfrågor och religionskunskap, 2010. 
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de som utbildar religionslärare har olika syn på ett centralt begrepp är det inte förvånande att 

detsamma gäller för verksamma lärare. 

 

Mitt teoretiska avsnitt visar att det finns nyanser i definitionerna av vad livsfrågor är. Hartman 

framhåller att livsfrågor uttrycker ett ”behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av 

världen och av den egna personen i relation till världen och till livet i stort”
86

 medan Dahlin 

förklarar att ”livsfrågor handlar om personliga erfarenheter, reflektioner och kunskaper”
87

 

snarare än ”rena fakta eller kunskaper om orsakssamband”
88

. Vad jag har funnit så har den 

litteratur som behandlar livsfrågepedagogik gemensamt att det är elevens egna personligt 

formulerade frågor som avses vara utgångspunkten för undervisningen. Syftet med att införa 

livsfrågor i Lgr69 var att med eleven i centrum utgå från elevernas intressesfär och ett flertal 

rapporter visade att elevernas intresse för livsfrågor var högt. 

 

Skolverket betonar i Lpf94 att eleven ska få ”lyfta och bearbeta sina existentiella frågor, de sk 

livsfrågorna” för att ”lära känna sig själv”
89

. De definierar alltså livsfrågorna som personliga 

existentiella frågor som behöver bearbetas för självkännedom. Denna självkännedom kopplas 

vidare samman med elevens personlighetsutveckling och självkänsla. En intressant notering är 

att ingen av informanterna uttalat anser att livsfrågor är elevens egna unikt formulerade frågor. 

Frågor som kräver ett svar eller är livsavgörande för den enskilde. En informant formulerar att 

livsfrågor handlar om ”hur man ser på det stora liksom, helheten och att man passar in i det”, 

vilket påminner mycket om Hartmans definition där livsfrågor ”gäller de grundläggande 

villkoren för människors liv och för tillvaron i stort”
90

. En annan informant är inne på samma 

spår men uttrycker det som att livsfrågor handlar om ”jaget i förhållande till sin omvärld” och 

utvecklar resonemanget med kontextuella faktorer som påverkar livsförståelseperspektivet 

såsom ”etnicitet, kultur och traditioner”.  

 

Två informanter hävdar att livsfrågor i själva verket är en uppsättning ”urfrågor” som 

behandlar livets ursprung, döden och meningen med livet. Dessa teman påminner om 

Hallgrens där livsfrågor kan handla ”om ursprung och vart vi tar vägen”
91

 men även ”om Gud 

                                                
86 Hartman, Sven G. et al, Livstolkning och värdegrund, 2000, s 71. 
87 Dahlin, Bo Om undran inför livet, 2004, s 50. 
88 Ibid 2004, s 50. 
89 Skolverket Bedömning i religionskunskap www.skolverket.se 2011-11-02 
90 Ibid 2000, s 71. 
91 Hallgren, Roland På jakt efter livets essens -om spekulerande grundskolebarn, 2003, s 14. 
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och olika sätt att tro”
92

, ”ensamhet och gemenskap, krig och fred”
93

. En av informanterna tar 

upp genusperspektiv, feminism, sexualitet och relationer som de viktigaste livsfrågorna. Här 

finns en tydlig koppling till värdegrunden i Skollagen ”främja jämställdhet”
94 

samt i Lpf94 

om att förmedla och gestalta ”jämställdhet mellan kvinnor och män”
95

.  

 

Inledningsvis svarar en informant att ”Alla religioner är livsfrågor, så att det handlar om 

livsfrågor hela tiden”. Detta är naturligtvis en alldeles för vid definition som gör att i princip 

vad som helst skulle kunna kvalificera som en livsfråga, även rena faktakunskaper om 

religioner. Alla frågor som behandlar religion är inte livsfrågor, även om religioner och 

livsåskådningar behandlar livsfrågor. Däremot påtalar Hartman & Petterson
96

 hur Lgr69 lett 

till en fokusförskjutning från religion i centrum till de livsfrågor som livsåskådningarna 

behandlar. 

8.2 Livsfrågor i undervisningen 

Skolverket delar in religionskunskapsämnet i tre perspektiv varav livsfrågor & livstolkning är 

ett perspektiv, etik ett andra och tro & tradition ett tredje
97

. Till skillnad från majoriteten av 

mina informanter skiljer Skolverket mellan livsfrågor och etik. Jag tycker mig även ha sett en 

tendens bland mina informanter att de snarare verkar dela in ämnet i två huvuddelar där den 

ena delen behandlar religionernas historia, tradition och trosdogmer, medan den andra delen 

samlar livsfrågor, etik och tankar om tro. Den förstnämnda delen tenderar att dominera 

undervisningen. Detta stämmer väl överens med de rön som Olivestam presenterade om hur 

lärare påverkas mer av den kunskapstradition de utbildats i än av rådande läroplaner
98

. Flera 

informanter betonar att eleverna bör ha grundläggande kunskaper om de olika 

världsreligionernas syn på tillvaron innan det är någon idé att tala om etiska dilemman eller 

djupare existentiella frågor. Det känns märkligt att informanterna intar denna hållning 

eftersom eleverna redan på grundskolan förväntas kunna både samtala och reflektera kring 

livsfrågorna. 

 

                                                
92 Hallgren, Roland På jakt efter livets essens -om spekulerande grundskolebarn, 2003, s 14. 
93 Ibid 2003, s 14. 
94 Sveriges Riksdag Skollagen 1985:1100 1 kap §2. 
95 Skolverket Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94 2006, s 3. 
96 Hartman, Sven G. & Pettersson, Sten Livsfrågor och livsåskådning hos barn, Några utgångspunkter för en 

analys av barns livsfrågor och livsåskådning samt en presentation av några delstudier inom ämnet, 7/1980. s 27. 
97 Skolverket Bedömning i religionskunskap www.skolverket.se 2011-11-02 
98 Olivestam, Carl E. Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen, 2006, s 144. 
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Religionskunskap är ett kärnämne med förhållandevis kort kurs på 50 poäng vilket i praktiken 

innebär att en liten grupp lärare kommer i kontakt med alla skolans elever. Värdegrund ska 

ingå i samtliga ämnen, men hur denna lärargrupp implementerar dessa frågor i skolan blir 

därför extra intressant. Värdegrundsfrågorna har även ett gyllene tillfälle i religionskunskapen 

eftersom de kan sägas tillhöra ämnet i sig. Å ena sidan betyder det att ämnet får mindre tid för 

den faktaförmedling om livsåskådningar som kan behövas för att dra jämförande slutsatser 

om andras livstolkningar. Tidsbrist kan på så vis förhindra att ämnet till fullo behandlas enligt 

kursplanen. Att låta ämnet fokusera på traditionsförmedling på bekostnad av 

värdegrundsfrågor skulle kunna vara ett annat sätt att hushålla med begränsade kurstillfällen.  

 

Lärarens jobb består bland annat i att följa de lagar som gäller för verksamheten i skolan: 

skollag, läroplan och kursplan. Tolkningarna görs av reflekterade praktiker och de avgör 

själva vilka frågor som de anser lämpliga i klassrummet. Lärarna har makten i skolan och 

elever och deras föräldrar står i ett beroendeförhållande till läraren som har makten att 

bestämma vad undervisningen ska innehålla. Förutom att i praktiken sätta spelreglerna för 

undervisningen har läraren makten att påverka elevernas framtida livschanser genom 

betygssättningen. Eleverna och deras föräldrar har ett intresse i att veta vad kursen ska 

innehålla och vilka mål som förväntas uppnås för respektive kurs. Detta är naturligtvis extra 

viktigt för ett kärnämne som religionskunskap som eleverna måste delta i.  

 

Som jag tidigare nämnt visar ett flertal undersökningar att eleverna har ett stort intresse för 

livsfrågor. Att utgå från elevens intressen är en demokratifråga som handlar om elevens 

möjligheter till delaktighet och att ”utöva inflytande på undervisningen”
99

. För att ens komma 

ifråga om betyg i livsfrågor på gymnasiet enligt Skolverket måste eleven uppnå målkriterierna 

för toppbetyget MVG
100

. Det borde bli ett stort gap att överbrygga för de elever som klarat av 

grundskolans kurs med endast godkänt. Även om jag inte ställde frågan om hur de bedömer i 

ämnet, vilket jag borde ha gjort eftersom det skulle varit intressant att veta hur de resonerar 

kring detta, finner jag det märkligt att informanterna under intervjun inte nämner något om 

detta faktum att livsfrågor endast ska bedömas på MVG-nivån. 

 

När något är otydligt formulerat i kursplanen så minskar även elevernas möjligheter att 

påverka innehållet i undervisningen ytterligare. Målformuleringarna i grundskolans kursplan 

                                                
99 Skolverket Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94, 2006. 
100 Skolverket Bedömning i religionskunskap www.skolverket.se 2011-11-02 
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för religionskunskap poängterar att eleven kan reflektera, formulera, känna till och jämföra 

egna ståndpunkter i livsfrågor och etik med andras
101

. På gymnasiet förväntas eleven ”visa 

hur”
102

 och ”argumentera för/.../med respekt för”
103

 dels den egna ståndpunkten dels andras 

livstolkningar. För att märka av att kursplanen för religionskunskapsämnet på gymnasiet 

överhuvudtaget skulle innefatta livsfrågor som begrepp, behövs alltså en djupare förståelse för 

ämnet eller att man läser rekommendationer för lärarens bedömning. Detta skulle kunna 

försvåra för eleverna att framföra önskemål om livsfrågor i skolans undervisning. Ordet 

livstolkning nämns för övrigt inte av någon informant i intervjuerna. 

 

I skrivelsen ”Perspektiv på Religionskunskapen” beskriver Skolverket hur lärare hänvisar till 

livsfrågor som ”något som dyker upp” och konstaterar att ”Det är konstigt att detta 

kunskapsområde ofta saknar den planering och schemaläggning som andra kunskapsområden 

naturligt har.”
104 

Detta är något som framkommer även i mina intervjuer. Ett par informanter 

talar i liknande ordalag att ”livsfrågor dyker upp” från eleverna vid presentationen av olika 

livsåskådningar eller spontant i anslutning till ämnet för dagen. Just bristen på planering och 

ett medvetet tillvägagångssätt för att bearbeta elevernas frågor är talande i informanternas 

svar. Det verkar som att livsfrågor är något som tillfälliga omständigheter avgör om det ska 

tas upp. Exempelvis kan en intresserad eller aktiv elev påverka för stunden, eller aktuella 

händelser råkar inträffa och får utrymme i klassrummet, till skillnad från schemalagd tid.  

 

Skolverket beskriver livsfrågor som ”en av religionsämnets tre delar”, ”ämnets kärna” och ”en 

utgångspunkt för ämnet”, samt hävdar att syftet med undervisningen i religionskunskap är att 

"medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågorna”.
105

 När det gäller hur stort utrymme som 

livsfrågor får i undervisningen så anger informanterna förvånansvärt varierande svar. Alltifrån 

några introduktions-timmar till att använda upp hela kursterminen för att behandla 

ett ”livsfrågekoncept”, eller ingen schemalagd tid alls. Om ingen plan finns kan det bli för lite 

tid eller ta utrymme från andra områden inom ämnet. Det finns alltså en risk att ämnet 

livsfrågor får för lite schemalagd tid eller för mycket uppmärksamhet. Undervisningen ska 

enligt lag vara likvärdig. Tidsbrist i kursen, tidsbrist i planeringsskedet, brist på vilja att 

samarbeta, brist på samsyn om innehållet i kursen, men även lärarnas personliga olikheter är 

                                                
101 Skolverket Bedömning i religionskunskap www.skolverket.se 2011-11-02 
102 Skolverket Kursplan för RE1201 - Religionskunskap A, 2000, www.skolverket.se 2011-11-02 
103 Ibid  2000, www.skolverket.se 2011-11-02 
104 Skolverket Perspektiv på religionskunskapen, 2007-07-02, www.skolverket.se 2011-11-02 
105 Skolverket Kursplan för RE1201 - Religionskunskap A, 2000, www.skolverket.se 2011-11-02 
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faktorer som är avgörande för att leva upp till målen i undervisningen i religionskunskap. Som 

lärare har man en viss tid att disponera för en kurs. Rimligen borde olika delområden i kursen 

tidsättas i planeringen så att det som kursplanen föreskriver garanterat hinns med. Kanske är 

det inte realistiskt att begära att ämnet ska kunna leva upp till sin kursplan när det endast 

medges resurser för en så kort kurs som bara 50 poäng. Men har man en tidsatt plan kan man 

utgå ifrån att det åtminstone blir de timmarna som är planerade som ämnet tas upp. 

 

Att vara lyhörd som lärare, att lyssna på eleverna, men även att låta eleverna motivera sina 

ståndpunkter genom reflekterande diskussion är tillvägagångssätt som flera informanter 

föreslår. ”Att inte prata så mycket själv, utan låta eleverna prata” säger en informant som 

vidare talar om att ta ett steg tillbaka för att låta eleverna fundera, diskutera och komma med 

egna åsikter. Men det framgår inte tydligt av intervjusvaren vilken sorts frågor som egentligen 

behandlas, om det handlar om frågor kring temat för dagen, etiska frågor, existentiella frågor 

eller elevernas egna formuleringar. Liksom lärarutbildarna i Falkevalls
106

 avhandling ser på 

livsfrågor som ett sorts undervisningsverktyg för att knyta an till stoffet, snarare än att elevens 

frågor inför tillvaron är själva stoffet i sig, visar mina informanter liknande tendenser. Kanske 

är de frågor som anses vara tillräckligt ”bra frågor” för att ”stanna upp” och tas vara på i 

undervisningen när ”de dyker upp”, även ”autentiska frågor”
107

 eller existentiella livsfrågor 

för någon av eleverna i klassrummet. Men det verkar som att läraren bestämmer vilka teman 

som ska behandlas, och att elevernas frågor är något som behandlas i förbifarten. Det framgår 

inte huruvida elevernas egna livsfrågor någonsin tas upp i klassrummet utav intervjusvaren att 

döma. 

 

Informanterna är utbildade i ämnet och gör ett kvalificerat urval av klassiska existentiella 

livsfrågor med teman såsom ”meningen med livet”,” vem är jag?”, ”rätt och fel” 

eller ”sexualitet och relationer” vilka undervisas genom debatter, diskussioner, individuella 

arbeten, filmvisning, studiebesök eller samtal i klassrummet. Enligt ett par informanter består 

livsfrågorna av en uppsättning frågor, så kallade ”urfrågor”, med färdiga svar att finna bland 

religioner och trosåskådningar. Detta visar på en faktaorienterad syn på kunskap som betonar 

överföring av fasta frågor och svar. Att ha en färdig uppsättning frågor som behandlas skulle 

även kunna vara ett uttryck för att läraren vill behålla kontrollen över vad som ska behandlas i 

undervisningen. Risken med att utgå endast från elevernas frågor i klassrummet är att de 

                                                
106 Falkevall, Björn Livsfrågor och religionskunskap, 2010. 
107 Dysthe, Olga Det flerstämmiga klassrummet, 1995, s 58. 
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missar ”klassikerna”. Genom traditionsförmedling
108

 kan eleverna få tillgång till de frågor 

som människor i alla tider ställt inför tillvaron och vilka svar olika livsåskådningar gett. 

Undervisningen i skolan ska ske under ”demokratiska former”
109

, men att låta elevernas 

frågor styra dagordningen skulle innebära en förlust av kontroll över innehållet i 

undervisningen.  

 

Lärarna har ett individuellt tillvägagångssätt som engagerar och aktiverar eleverna på olika 

sätt. En informant uppmanar eleverna att reflektera över att olika människor ser på livsfrågor 

på olika sätt utifrån vilken människosyn de har. Hon vill med sin undervisning lära eleverna 

reflektera över tolkningsramens betydelse för utfallet samt relatera detta till sin egen 

inlärningsprocess. Enligt Gary D. Phyes inlärningsteori om att utveckla ”self regulation”
110

, 

kan eleven utveckla sitt tänkande genom att lära sig om sitt lärande, med syftet att uppnå 

självständighet i förhållande till den egna kunskapsprocessen. Att låta eleverna reflektera över 

sin inlärning, även kallat metainlärning, tror jag även kan ge eleverna insikter utöver själva 

kursinnehållet och utvecklas till att locka fram personliga sätt att lära för livet. 

 

Olika informanter gör olika antaganden om sammansättningen av elevernas religiösa 

bakgrund. Detta får till följd att undervisningen anpassas efter gruppen. En informant 

förespråkar att förlöjliga kristna ritualer som ett sätt att få eleverna att bli mer toleranta. Han 

menar även att majoriteten av eleverna är kristna. Tolerans är ett av flera värden förutom 

generositet, rättskänsla och ansvarstagande som Lpf94
111

  värnar om att eleven ska fostras in i. 

Men jag anser att informanten då undervisar tolerans med intolerans, att han använder 

kränkning av majoriteten som metod. Dessutom talar ett par informanter om att islam är den 

dominerande religionen bland skolans elever, och flera informanter anser därutöver att 

majoriteten elever är sekulariserade. Således skulle troligtvis de kristna i klassen snarare vara 

en minoritet, vilket ytterligare påtalar hur vansklig denna metod är. Enligt skollagen ska alla 

som verkar inom skolan ”aktivt motverka alla former av kränkande behandling”
112

. 

 

Flera informanter talar om att undervisningen bör ventilera fördomar, förutfattade meningar 

och främlingsfientlighet. Genom samtal uppmuntras eleverna lufta intolerans för att fundera 

                                                
108 Olivestam, Carl E. Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen, 2006, s 144. 
109 Sveriges Riksdag Skollagen 1985:1100 1 kap §2. 
110 Korp, Helena Kunskapsbedömning – hur, var och varför? 2003, s 65. 
111 Skolverket Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94, 2006. 
112 Sveriges Riksdag Skollagen 1985:1100 1 kap §2. 
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igenom sin argumentation. Homosexualitet, kvinnosyn, islamofobi och rasism är ämnen som 

behandlas. En informant talar om vikten av att förstå andra människor som avgörande för 

elevernas framtid. Studier av livsfrågor i form av värdegrund anses täcka ett behov som är 

avgörande för att klara sig i livet. Detta synsätt känns igen från flera teoretiker. Olivestam 

förklarar att livsfrågepedagogik kan ses som en väg att ”främja elevens personliga utveckling 

eller skapa krisberedskap”
113

. Lendahls Rosendahl betonar undervisningens uppgift att 

förbereda eleverna inför framtiden genom att ge dem redskap att förstå sig själva och andra 

människor för att kunna hantera framtida situationer i livet
114

. Även Hallgren talar om 

livsfrågor som framtidsfrågor, men med ett förhållningssätt där individen medvetandegörs om 

möjligheten att påverka sin framtid
115

.  

 

Det är viktigt att få möjligheten att fundera, ”att grunna på vad som är viktigt för mig, i mitt 

liv”, säger en informant. Det hör till personlighetsutvecklingen att formulera sin undran, för 

att lära sig om sig själv
116

, sitt eget lärande
117

 och utveckla sitt inre. Enligt Dysthe är det i 

själva reflektionen och formuleringarna av autentiska frågor som utvecklingen sker
118

. Att 

arbeta utifrån synen att det inte finns fasta frågor eller självklara svar skulle alltså kunna 

befrämja inlärning hos eleverna. Det är en poäng i att eleven i takt med sin utveckling ska få 

uttrycka sig och formulera sin egen undran, inte bara undervisas om andras. 

 

Genom undervisningen bör eleven ges möjlighet att pröva och presentera sina tankar, 

formulera sig och att låta sina åsikter brytas inte endast mot klasskamraternas utan även mot 

andras röster från litteratur, filosofi, historia, kultur, religiösa tankar och levnadssätt. Detta 

kan öppna ögonen för att det kan finnas andra sätt att leva, tänka och handla
119

. Kunskap som 

berikar det egna livet och är en tillgång i en globaliserad värld. Eleverna behöver få tillgång 

till både den personlighetsutvecklande utbildningen och den klassiska bildningen i form av 

traditionsöverföring. Undervisningen i skolan ska både förmedla en värdegrund och ett 

kunskapsarv samtidigt som den tillåter elever att utvecklas för framtiden. Framtiden hyser 

många möjligheter och problem i vår värld som behöver lösas. För att klara av detta behöver 

vi hjälpas åt, det räcker inte att bara hoppas att nästa generation ska komma på alla svar, de 

                                                
113 Olivestam, Carl E. Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen, 2006, s 50-

51. 
114 Lendahls, Birgit Religion i skolan men hur? 1986, s 86. 
115 Hallgren, Roland På jakt efter livets essens -om spekulerande grundskolebarn, 2003, s 14. 
116 Skolverket Bedömning i religionskunskap www.skolverket.se 2011-11-02 
117 Korp, Helena Kunskapsbedömning – hur, var och varför? 2003, s 65. 
118 Dysthe, Olga Det flerstämmiga klassrummet, 1995, s 58. 
119 Skolverket Kursplan för RE1201 - Religionskunskap A, 2000, www.skolverket.se 2011-11-02 
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måste få all hjälp på traven som är tillgänglig, men de behöver tillgång till sig själva för att 

kunna tillföra de resurser som behövs för framtiden. Livet är tillräckligt långt för att göra 

anspråk på en människas fulla potential. 

8.3 Problematik med livsfrågor  

Trots att fyra av fem informanter inledningsvis inte vill erkänna att det finns något svårt med 

just livsfrågor, så visar min analys av svaren på en annan bild. Exempelvis använder man sig 

av försiktighetsåtgärder, ett tillvägagångssätt som knappast förekommer i andra kärnämnen 

som exempelvis matematik och engelska. Dessutom berättar en av informanterna att just 

livsfrågor är så pass jobbigt och tungt både professionellt som på ett personligt plan att han 

bara vill undervisa en klass i taget. 

 

Den enda informanten som uppger att livsfrågor är problematiska i undervisningen anger flera 

skäl som orsak. Bland annat anger hon personliga skäl. Om du ska undervisa om döden och 

du har ett barn som har dött, kan det bli svårt att hålla distansen och en professionell hållning.  

Man skulle kunna säga att det finns ett pris att betala för att behandla dessa frågor. Frågan är 

då vad som är rimligt att betala för både lärare och elever. Dessutom har hon lärt sig på en 

kurs att inte ta upp frågor om självmord som då kan spridas som en epidemi. Hennes svar 

speglar en rädsla för att ”väcka den björn som sover” och med undervisningen skapa en 

situation som man inte har kontroll över. 

 

Men för att återgå till de försiktighetsåtgärder som informanterna säger sig tillgå. Elever 

ombeds meddela läraren vilka frågor som de vill att undervisningen ska undvika, någon tar in 

en extern begravningsentreprenör för att skapa distans, någon undviker studiebesök för att 

hålla frågorna på neutral mark, några undviker vissa ämnen såsom exempelvis självmord och 

abort, elever kan frånvara om de är obekväma med ämnet och en informant hävdar bestämt att 

känsliga frågor inte ska diskuteras i grupp. Dessa exempel sammanlagt anser jag visar en bild 

av att det faktiskt föreligger svårigheter i ämnets natur. Vad dessa svårigheter egentligen 

består i kan ju diskuteras. Men man skulle kunna säga att informanterna aktivt undviker det 

svåra, vad det än är. 

 

Flera informanter visar omsorg om eleverna genom att undvika livsfrågor som kategoriseras 

som känsliga. Det vill säga sådana frågor som berör eleverna på ett personligt plan utifrån 

kunskap om elevernas erfarenheter. ”Det är lättare att prata om sådant som inte ligger för nära, 
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som inte direkt berör” säger en informant. Men det kan tyckas olyckligt att de frågor som 

lärarna upplever ligger närmast eleverna och som rimligen därför torde vara mest relevanta 

för eleverna själva, även är just de frågor som lärarna anser vara känsliga och därför undviker 

i undervisningen. Elevernas frågor blir just de frågor som undviks! Gör lärarna rätt som 

undviker vissa frågor som de anser vara känsliga? En informant påtalar att känsliga frågor om 

döden bör avhandlas i en neutral miljö. Hon undviker därför studiebesök medan andra 

informanter resonerar tvärtom. Flera informanter menar att det som är känsligt för eleverna 

ska de slippa i klassrummet. Kanske utgör varken klassrummet eller skolan en neutral miljö 

för eleverna. Men när man undviker att ta upp de svåra frågorna i klassrummet lämnar man i 

själva verket eleverna ensamma med frågor som behöver behandlas medvetet och metodiskt. 

 

Två av informanterna anger att de varit på fortbildning som påverkat deras undervisning i 

livsfrågor. Som en följd av detta undviker den ena att tala om självmord i klassrummet, 

medan den andre inte räds att tala om döden efter sin extratermin i ämnet. Utifrån mina 

intervjuer kan jag dock inte utläsa huruvida kollegorna fått ta del av deras kunskaper.  

 

Ett tecken på en viss isolering bland religionskunskapslärarna på just den här skolan tycker 

jag mig se. Det är svårt att avgöra om detta har med ämnet, de specifika lärarna, eller om med 

skolans organisation att göra. Som jag nämnde innan har informanterna olika 

förklaringsmodeller för livsfrågebegreppet vilket skulle kunna vara en förklaring till oviljan 

att samarbeta i ämneslag. För religionskunskapslärarna som kollektiv skulle det kunna skapa 

en osäkerhet bland lärarna att helt olika förklaringsmodeller på gemensamma ämnesbegrepp 

samexisterar och försvåra för samarbete. Kan det vara en generell trend bland just 

religionskunskapslärare att inte samarbeta eller är det en isolerad företeelse på just den här 

skolan? Samtliga fem informanter säger sig arbeta ensamma utan stöd från ämneslag eller 

liknande, men flera informanter vittnar om kollegialt samarbete med utarbetning av material 

på tidigare skolor. Den enda som säger sig sakna möjligheten att vidareutvecklas med 

samarbete och i dialog med kollegorna är den informant som har nyast utbildning och kortast 

karriär på skolan. Hon anser att det skulle behövas forum för samtal där delande av 

erfarenheter inom ämnet skulle kunna berika varandra i ett levande arbetslag. De fyra andra 

informanterna har vardera femton års erfarenhet på skolan, tre av dessa är dessutom en 

generation äldre än övriga. De skulle i kraft av sin erfarenhet kunna ange undervisningsfärgen, 

alltså påverka det klimat som ska gälla på arbetsplatsen och influera all undervisning i 

religionskunskap som bedrivs på hela skolan.  
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Tidsbrist, schemaläggning, att kursen är för kort med bara 50 poäng, att religionskunskap 

är ”ett individuellt ämne” och ”vi är individualister” är några av informanternas motivering 

till samarbetsbristen. Med ett sådant individcentrerat tankesätt riskerar elevernas kursinnehåll 

att bli väldigt olika beroende på vilken lärare som de råkar få. Riktlinjer från Skolverket anger 

vad kursen bör leda till för mål, men i praktiken är det upp till den enskilde läraren att utforma, 

reflektera, betygssätta. Samarbete med andra ämneslärare är ett sätt att minska subjektivitet i 

bedömningsprocessen, och med ökad transparens ökar även elevernas möjlighet till en 

likvärdig utbildning. Samarbete ger även möjlighet till utveckling genom att delge varandra 

tips och idéer, dela med sig av material men även hålla sig á jour med senare forskning inom 

sitt ämne. Men det viktigaste av allt kanske är att sporra och uppmuntra varandra när man har 

lyckats eller misslyckats med något i sitt arbete. Jag anser att det är ett slöseri med lärares tid 

och resurser att inte tillvarata den kompetens som finns på skolan. För att uppnå ett ökat 

samarbete tror jag att tydliga riktlinjer och etablerade strukturer behövs. Att organisera möten 

för utveckling kräver planering för samarbete med schemaläggning, tydliga mål, 

ansvarsfördelning, mötesordning, agenda, uppföljning och kanske även incitament i form av 

betald arbetstid. 

 

Självmord är något som flera instämmer i att de undviker att ta upp av olika skäl. Med tanke 

på att självmord är en alltför vanligt förekommande dödsorsak bland unga i just de åldrar som 

förekommer på gymnasiet torde ämnet vara livsviktigt och relevant. Enligt Socialstyrelsen har 

åldersgruppen 15-24 år inte följt med i den generellt positiva utvecklingen av suicidtalen i 

Sverige, och för flickorna har självmordsförsöken dessutom ökat
120

. Socialstyrelsen 

framhåller därför att det krävs ”intensifierade ansträngningar för att vända utvecklingen”
121

 

för ungdomar. En informant talar särskilt om att många elever mår dåligt och funderar över 

självmord. Att motverka antalet självmord måste naturligtvis vara angeläget. Men den 

informant som på fortbildning lärt sig undvika samtal om självmord, ifrågasätter även hur 

pass angelägen frågan egentligen är bland eleverna, eftersom hon endast upplevt ett suicidfall 

bland sina elever på fyrtio verksamma år. Som jag ser det är det en sak att vara extra försiktig 

i en klass där en av klassens elever tagit sitt liv. Men det är en annan sak att inte ta upp frågan 

överhuvudtaget. Eleverna kommer ju att möta dessa frågor ändå i sin vardag. På internet där 

många elever befinner sig stora delar av sin vakna livstid, möts de av diverse 

självmordsguider. Jag tror att eleverna kan hjälpas av att få tala om det som känns viktigt för 
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dem även om det är känsliga frågor. Monica Klasén McGrath förespråkar i Vårdguiden vikten 

av öppna samtal kring självmordstankar som ”ett sätt att få upp tankarna till ytan och öka 

medvetenheten om behovet av hjälp”
122

. Klasén McGrath förklarar vidare ”Att tala om 

självmordstankar och självmord framkallar inte handlingen” utan är ”befriande för alla 

parter”
123

. Jag tror att problematiken ligger mer i att ta hand om följderna av de svåra tankar 

som kan väckas av att samtala om livets mening och döden. En medvetenhet om att djupare 

samtalsterapi eller att andra åtgärder kan behövas. I stället för att avstå från att beröra dessa 

frågor borde det skapas handlingsberedskap med öppna kanaler till skolpsykolog och kurator. 

Läraren bör inte lämnas ensam utan stöttas av sin organisation med att angripa svåra frågor 

som i förlängningen angår oss alla. 

 

En tanke jag har är att informanterna kanske med sina svar om att livsfrågor inte är svårt på 

något vis, egentligen svarar på något annat, om huruvida de anser sig vara kompetenta och 

trygga i sin lärarroll. Kan det vara så att det i skolans värld finns en känsla av att inte riktigt 

duga ifall man erkänner att man har problem med vissa aspekter av sitt yrke? För vad innebär 

egentligen kompetens? Att en lärare efter femton års erfarenhet ”kan sitt ämne” är ju inte 

förvånande. Och att göra något på rutin eller av gammal vana kan även det kallas för 

kompetens i arbetet. Men om man undviker att ta upp de svåra frågorna genom att kalla dem 

känsliga eller epidemiframkallande, kanske det är en omskrivning för oförmåga, rädsla eller 

okunskap? 

 

Anledningen till att informanterna undviker vissa teman behöver ju inte vara att de inte kan 

ämnet. Om det i själva verket är så att det lärarna undviker är uttryck för medvetna val, som är 

noga övervägda av en reflekterande praktiker, då har en professionell avvägning gjorts att inte 

ta upp vissa saker. De svårigheter som informanterna undviker kan bero på en professionell 

fingertoppskänslighet för vilka frågor som skulle kunna skapa konflikter, både utanför och 

inuti klassrummet samt inombords för eleverna, som skulle kunna missgynna inlärningen. 

Kanske har erfarenheten från lärarrollen gett insikter om vad som bör undvikas i klassrummet 

för att skapa en god lärandemiljö. Tillvägagångssättet har då sin rot i den pedagogiska 

kompetens som kommer från praktisk erfarenhet av att undervisa i ämnet. 

                                                
122 Klasén McGrath, Monica, ”Självmord hos unga”, Vårdguiden Stockholms läns landsting, 2010-03-30. 
123 Klasén McGrath, Monica, ”Självmord hos unga”, Vårdguiden Stockholms läns landsting, 2010-03-30.  
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9 Sammanfattning 

Min uppsats handlar om fem gymnasielärares syn på livsfrågors didaktiska tillämpning i 

religionskunskapsämnet. Mitt huvudsyfte är att beskriva hur verksamma lärare hanterar 

livsfrågebegreppet och hur de anser att deras undervisning kring livsfrågor går till. Jag 

undersöker även den didaktiska problematiken med att undervisa i livsfrågor. Som en 

teoretisk ram har jag tagit upp några olika definitioner av livsfrågor, gjort nedslag i den 

didaktiska historiken över livsfrågepedagogik, samt visat på de läroplansteoretiska 

utgångspunkterna för livsfrågor i undervisningen.  

 

Jag har intervjuat fem lärare i religionskunskap på en svensk gymnasieskola våren 2010. Jag 

kom fram till att informanterna har olika tolkningar av begreppet livsfrågor, och även olika 

åsikter om vad undervisning i livsfrågor kan innefatta. Noterbart är att informanterna inte 

utgår från elevernas egna frågor i sin undervisning i livsfrågor. Vidare anger fyra av fem 

informanter att det inte finns något problematiskt med just livsfrågor. Trots detta omgärdas 

ämnet av olika försiktighetsåtgärder av samtliga informanter. Det är oklart huruvida dessa 

åtgärder beror på rädsla, kontrollbehov, bristande kompetens eller omsorg om eleven och 

praktisk pedagogisk kompetens grundad på erfarenhet. 

10 Slutord 

Livsfrågor introducerades i skolans religionskunskapsundervisning med syfte att tillvarata 

elevens intressen. Intentionen var att på allvar utgå från elevens upplevelsehorisont genom att 

infoga elevens (livs)frågor i kursplanen för ämnet. Att utveckla personliga formuleringar 

kring sin undran om livet sågs som ett led i elevens personlighetsutveckling. Min uppsats 

visar att lärare väljer att tolka kursplanens formuleringar kring livsfrågor på olika sätt vilket 

påverkar deras undervisning. Exempelvis kan livsfrågor i religionskunskapsämnet tolkas som 

en färdig uppsättning frågor kring livet, en översiktskarta över livsåskådningarnas klassiska 

existentiella frågor, etiska dilemman, framtidsfrågor eller värdegrundsfrågor. Detta kan vara 

ett problem när det gäller att säkerställa kvaliteten på undervisningen så att eleverna får en 

likvärdig utbildning. Det skulle vara intressant att vidare undersöka vilka metoder som skulle 

kunna kvalitetssäkra en likvärdig undervisning. Det skulle även vara intressant att forska mer 

kring hur en medveten och metodisk genomgång av livsfrågorna bör se ut i undervisningen 

för att eleverna ska få tillgång både till den kunskap som finns inom den 

religionsvetenskapliga disciplinen men även möjlighet att utveckla sin personlighet. Det 

skulle vara givande att ta del av utvecklade matriser för religionskunskapsämnet som 
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beskriver kursinnehåll och betygskriterier vilket förutom ett stöd för eleverna att lära sig om 

sitt eget lärande, även skulle kunna vara ett sätt att mer detaljerat assistera landets lärare till en 

medveten och metodisk undervisning i livsfrågor. 

 

I min uppsats framkommer det att det finns vissa teman inom livsfrågor som lärare medvetet 

undviker att ta med av hänsyn till elevernas välmående eller av personliga skäl. Abort, 

självmord och frågor om döden är exempel på teman som väcker starka känslor och därför 

behandlas med försiktighetsåtgärder. Frågan om klassrummet är rätt forum för känsliga, 

personliga och näraliggande frågor vore intressant att undersöka vidare. 

 

Det kommer att bli intressant att se vilka konsekvenser som den nya skolplanen Gy2011 får 

för undervisningen i livsfrågor. Vilka förändringar förespråkar kursplanerna egentligen och 

vilka konsekvenser får detta på undervisningen? Det skulle även vara intressant att vidare 

undersöka vilka didaktiska val som lärare gör för att säkerställa en för eleverna värdefull 

skolgång med utvecklande kursinnehåll. 
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Livsfrågor i religionskunskapsundervisningen på gymnasiet 
 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du varit verksam som lärare i religionskunskap på gymnasiet?............ 

2. Vilka inriktningar (t.ex. programmen bygg, teknik, samhäll, media, natur, eller dylikt) har du erfarenhet 

av att undervisa i? ………………..……… 
3. Undervisar du i något annat ämne än religionskunskap? Vilka?............................... 

4. Är du behörig och utbildad i ämnet religionskunskap?......var?.........………. 

5. Ålder: ………. 

 

Om begreppet livsfrågor i undervisningen 

6. Vad anser du att begreppet livsfrågor handlar om? 

7. Vilka livsfrågor tycker du är viktigast? 

8. Hur förklarar du begreppet livsfrågor för dina elever? 

9. Vilka av följande faktorer påverkar din undervisning kring livsfrågor? 

o a) eleverna b) samhället c) din personlighet d) läroplanen e) läroboken f)kollegor g)annat, 

nämligen……….. 
10. Hur arbetar du med livsfrågor i din undervisning?  (Om inte - varför?) 

o Brukar du anpassa undervisningen beroende på vilken klass du undervisar? 

11. Har du upplevt att det är någon skillnad på olika skolklasser, t.ex. om det är en ojämn fördelning av 

pojkar eller flickor i klassen, sociala klasskillnader, många med utomnordisk bakgrund, (genus, klass, 

etnicitet,) eller vad? 

12. Hur mycket utrymme får livsfrågor i din religionskunskapsundervisning? 

13. Jobbar du tillsammans med någon kollega eller i arbetslag för att lägga upp undervisningen eller är du 

ensam om att planera innehållet i undervisningen? 

14. Hur gör du när… du undervisar till exempel om liv och död, som självmord eller dödshjälp? 

15. Upplever du att det kan vara svårt att arbeta med just livsfrågor av någon anledning – vilken? 

16. Har du fått någon utbildning om livsfrågor eller hur man ska undervisa om livsfrågor? 

o från lärarutbilningen?  
o eller någon annan fortbildning? 

17. Upplever du att du har den kompetensen du behöver för att kunna arbeta med livsfrågor? 

 

Goda råd på vägen 

18. Jag ska ju snart ut i yrkeslivet – har du några goda råd till mig inför min lärargärning? 

19. Hur tycker du att jag ska lägga upp undervisningen kring livsfrågor i religionsämnet på gymnasiet? 


