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Sammanfattning 
Abstract 
 
Denna kvalitativa studie berör religionsundervisningen betydelse för gymnasieungdomars bearbetning av livsfrågor 
och deras livstolkning. Till grund för empirin ligger intervjuer med sex gymnasieelever samt deras lärare i 
Religionskunskap B. 
 
Religionsundervisningens betydelse för att väcka livsfrågor får stå tillbaka till förmån för andra bidragande faktorer, 
till exempel mognad, uppväxtförhållanden och ett eget intresse. Livsfrågorna bearbetas framför allt genom religions-
undervisningen då ungdomarna tar del av andras åsikter, både kamraters och olika livsåskådningars, samt att de får 
uttrycka sig själva och sätta ord på sina tankar. Detta lyfts fram av såväl eleverna som läraren. Eleverna finner inte 
direkta svar på livsfrågorna genom undervisningen, vilket inte heller är lärarens syfte med undervisningen, men 
upplever att de får ta del av olika åsikter och flera menar att de kan plocka olika tankar från olika livsåskådningar.   
 
Religionsundervisningen ger ett unikt tillfälle till möten med oliktänkande. Vid en krock mellan egna och andras 
föreställningar sker ofta reflektion, som ökar chanserna för att religionsundervisningen blir ett bidrag till livsfrågor 
och livstolkning. Genom mötet kan omprövning av de egna livsfrågorna ske och resultera i att eleverna antingen 
omvärderar eller stärker sina tankar. När religionsundervisningen berör eleven och har en subjektiv förankring ges ett 
bidrag till livstolkningen. Det är när ämnet intresserar, utgår från gemensamma frågor och eleverna får möta olika 
tankar som ibland ifrågasätter tidigare föreställningar som de kan lära av religion. Det är också då de kan ta med sig 
tankar från religionsundervisningen till andra kontexter. 
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1. Inledning 
Allt i den synliga världen har en yta. Ytan är den sidan av tingen vi först upptäcker. När vi 
betraktar den får vi ett intryck av vad tingen s y n e s vara. Men om vi låter vårt handlande 
bestämmas av vad ting och människor ser ut att vara, tar vi ofta miste. Därför vill vi gärna 
tränga ner under ytan och lära känna tingen sådana de verkligen är. Varför har människan 
alltid sökt sanningen? Beror det inte på att hon har känt sig bedragen av ytan och har anat, 
att den tillförlitliga sanningen döljer sig på djupet? Så har hon utforskat det ena skiktet efter 
det andra. Ibland trodde hon sig ha trängt till botten av sanningen. Men det finns alltid 
ytterligare ett skikt att penetrera.   
  Paul Tillich  (citerad i Benktson, 1990, s. 29) 

 

Teologen Paul Tillich (1866–1965) beskriver hur människor i alla tider har ställt sig frågor 

inför tillvaron, sökt sanningen, bara för att bakom varje skikt mötas av ett nytt. Betyder det att 

det är meningslöst att ställa sig de stora frågorna, att fundera kring livsfrågorna?  

    Jag tror att det finns frågor som alla någon gång under sitt liv ställer sig. Antagligen kan det 

vara mer omtumlande för tonåringar att fundera kring livsfrågor, då tonårstiden ofta handlar 

om att finna sin plats i livet. Ungdomars identitetssökande tror jag är en ingång till att de även 

funderar en hel del kring olika livsfrågor. Frågan är var och hur frågorna bearbetas hos ung-

domarna, vad som kan vara en gemensam plattform för att diskutera dem. Som blivande 

gymnasielärare i religionskunskap anser jag att det är värt att tänka över religionsämnets 

betydelse för gymnasieungdomars bearbetning av livsfrågor och hur ämnet kan bidra till deras 

livstolkning.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken betydelse religionsundervisningen kan ha 

för gymnasieungdomars bearbetning av livsfrågor och för deras livstolkning. Utifrån syftet 

har jag utarbetat följande frågeställningar:  

• Hur tänker gymnasieungdomar om religionsundervisningen som en hjälp till bearbet-

ning av de egna livsfrågorna? 

• Vilka tankar har elevernas lärare om att arbeta med livsfrågor i religionsunder-

visningen? 

• På vilket sätt kan religionsundervisningen vara ett bidrag till gymnasieungdomars 

egen livstolkning? 

• Hur kan elever lära av och inte bara om religion?  
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Arbetet är avgränsat till att framför allt gälla religionsämnets bidrag till ungdomars livsfrågor 

och livstolkningsprocess. Däremot går jag inte djupare in på vad elevernas specifika 

livsfrågor. 

   

1.2 Definitioner 

Att definiera begreppet livsfråga är inte en enkel uppgift. Jag har valt att utgå från den 

definition av begreppet som Sven G. Hartman har utarbetat och som även flera andra forskare 

inom detta område hänvisar till: 
En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i 
allmänhet. När man möter en livsfråga hos en person är den ett uttryck för ett behov att 
bearbeta och formulera upplevelser av omgivningen och av den egna personligheten i 
förhållande till den och till tillvaron i stort. (Hartman, 1986, s. 43) 

 

Denna definition av begreppet livsfråga valde jag framför allt för att den är vid. Det är svårt 

att dra en tydlig gräns för vad som är en livsfråga och vad som är en allmän fundering. Det 

finns en subjektiv dimension av begreppet, då en livsfråga måste vara viktig för personen i 

fråga, och därför är det svårt att avgöra vad som är en livsfråga för en annan person. Samtidigt 

finns det en objektiv dimension av begreppet då vissa livsfrågor sannolikt är mer universella, 

till exempel frågorna om livets mening och om döden.  

     Med livstolkning menas hur livet förstås och tolkas, hur man strukturerar upp tillvaron och 

hur man organiserar upplevelser (Selander, 1994). Med religionsämnets bidrag till livs-

tolkningen avses, i denna uppsats, dess inverkan på hur eleverna tolkar och förstår sin tillvaro, 

om de ”tar med religionsämnet hem” och använder insikter från undervisningen i sitt 

privatliv. Livstolkning är en dynamisk process och fortskrider så länge nya möten, ny kunskap 

och eventuella omvärderingar tillåts. Tyngdpunkten i begreppet ligger inte på ett utvecklat 

intellektuellt system, utan mer på dess funktion för människan i hennes vardag (Wiedel, 

1999).  

     Anders Jeffner (1988) har utformat en välrefererad definition på livsåskådning genom att 

innesluta tre komponenter i begreppet. Den första komponenten i en livsåskådning är teorier 

om människan och världen, till exempel vad som händer efter döden och om universums 

uppkomst. Den andra komponenten består av ett centralt värderingssystem som anger 

grundregler för hur man ska leva och vad som är gott i livet. Den tredje komponenten kallar 

Jeffner (1988) för grundhållning. Med detta menar han en viss livsstämning som uttrycker den 

enskildes upplevelse av att vara människa i världen, till exempel om den präglas av hopp eller 

förtvivlan.  
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1.3 Disposition 

Arbetet är strukturerat efter följande disposition: I inledningskapitlet, kapitel 1, ges en bak-

grund av religionsämnets historia i Sverige samt tidigare undersökningar om ungdomar, 

religionsundervisning och livsfrågor, vilket förtydligar det aktuella forskningläget och leder 

fram till syftet med och frågeställningarna till denna studie. Kapitel 2 är ett metodkapitel där 

metod och material beskrivs. I teoriavsnittet, kapitel 3, presenteras de religionsdidaktiska 

teoretiker som jag kommer att relatera studiens resultat till. Undersökningens empiri 

presenteras i kapitel 4 och knyts sedan an till såväl bakgrund, tidigare forskning och teori i 

diskussionen i kapitel 5, där även egna reflektioner får utrymme. Därefter tillkommer ett 

slutord med förslag till vidare forskning.   

 

1.4 Bakgrund 

För att på ett nyanserat sätt diskutera aktuella religionsdidaktiska frågor krävs en bakgrunds-

beskrivning som ger dels en historisk översikt över religionsämnet, dels en presentation av 

tidigare undersökningar som gjorts angående ungdomars livsfrågor och tankar kring religions-

undervisningen. Denna är viktig för att förstå de förändringar religionsämnet genomgått och 

på vilka sätt ämnet ofta varit i centrum för debatt.  

 

1.4.1 Religionsämnets historia fram till läroplanernas tid 

Religionsämnets långa historia går egentligen tillbaka till 1686 års kyrkolag då barn 

garanterades undervisning om den kristna tron av sina föräldrar. Martin Luthers lilla katekes 

låg som en solid grund för denna undervisning, som sedan kontrollerades av präster genom 

husförhöret (Hartman, 2000). En stor förändring sker genom 1842 års folkskola då staten tog 

över ansvaret för barnens utbildning, men det var först med 1882 års skolstadga som den 

allmänna skolplikten kom att ersätta hemundervisningen. Även i folkskolan prioriterades 

religionsundervisningen, en kristendomsundervisning, som utan konkurrens var det ämne som 

upptog mest tid och alltså fungerade som nyckelämne (Hartman, 2000). År 1919 sker 

pedagogiska förändringar och en ny syn på barnet och undervisningen träder fram; 

undervisningen blir mer barnanpassad och man vill aktivera barnen. Samtidigt försvann 

Luthers lilla katekes officiellt sett, och därmed bröts en 300-årig tradition, vilket förde med 

sig att Svenska kyrkans inflytande på religionsundervisningen minskade. Undervisningen 

vilade därmed inte längre på Svenska kyrkans bekännelse (Hartman, 2000).   
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1.4.2 Styrdokument för grundskolans religionsundervisning 

Beteckningen på religionsämnet ändrades i och med grundskolans läroplan Lgr 62 från 

kristendom till kristendomskunskap och med dess formuleringar om att undervisningen skulle 

vara objektiv väcktes kritiska röster från olika läger. Man skulle inte längre undervisa i 

kristendom utan om kristendom och även andra religioner. När nästa läroplan formulerades, 

Lgr 69, hade religionsundervisningen åter fått ett nytt namn: religionskunskap. Intressant är 

att begreppet livsfrågor för första gången står med i läroplanen, men det är först med Lgr 80 

som livsfrågebegreppet verkligen får en central roll, vilket ämnesbeteckningen i Lgr 80 vittnar 

om: Människans frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap (Hartman, 2000). Ett flertal 

undersökningar om ungdomars livsfrågor genomfördes under 1970–1980-talen och lades till 

grund för religionsämnets utformning (Selander, 1994). Undervisningsstoffet skulle nu utgå 

från elevernas egna livsfrågor och läraren och eleverna fick stor frihet att själva lägga upp 

innehållet i undervisningen (Hartman, 2000). Religionsämnet förskjuts och får en ny roll med 

Lgr 80 då denna ”markerar en övergång från de tidigare läroplanerna, som beskrivit religion 

och livsåskådning som sociala och kulturella fenomen i historien och omvärlden, till en 

ämnesbeskrivning som istället betonar religionernas och livsåskådningarnas funktion för den 

enskilde” (Hartman, 2000, s. 221). Dock fanns det en otydlighet i läroplanen: det stod klart 

uttryckt att man skulle utgå från elevernas egna livsfrågor – men inte vilka mål man skulle 

sträva mot.  

     Lpo 94 skiljer sig från de tidigare läroplanerna genom att denna består av korta, allmänna 

och övergripande beskrivningar av mål och innehåll som kompletteras med kursplaner för 

respektive ämne med strävansmål och uppnåendemål. Arbetet med Lpo 94 inleddes med en 

rad utredningar under 1990-talets första år, där olika formuleringar väckte debatt om rel-

igionsämnet. En omdiskuterad formulering som återknyter till den kristna traditionen lyder i 

sin slutgiltiga version: 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 
     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. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Lpo 94, s. 3, Lpf 94, s. 3 ) 

 

Denna version mötte både stöd och kritik i det svenska samhället då skolans värdegrund så 

tydligt kopplades till en etik förvaltad av kristen tradition och västerländsk humanism. I 

kursplaneförslagen inför Lpo 94 presenterades olika synsätt på religionsämnet. I ett 

kursplaneförslag, som presenterades i Skola för bildning (SOU 1992:94) infördes begreppet 
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livstolkning, som enligt Hartman (2000) angav det mål som saknats i Lgr 80. Utgångspunkten 

formulerades som tros- och livsåskådningsfrågor i stället för livsfrågor, och att eleverna skulle 

utveckla en egen livstolkning fungerade som ett strävansmål. Kort senare kom ytterligare ett 

kursplaneförslag (SOU 1993:2) som bröt med det tidigare och istället för att fokusera på 

elevernas livstolkningsprocess kretsade förslaget mer kring kunskapsförmedling (Hartman, 

2000). Resultatet blev ett styrdokument som visar tydliga tecken från de båda förslagen. 

 

1.4.3 Styrdokument för gymnasieskolans religionsundervisning  

Det är svårt att jämföra den nuvarande gymnasieskolan och dess religionsundervisning med 

de tidigaste formerna av gymnasieskolan, som går tillbaka ända till 1600-talet. Skolformen 

syftade då till att generera ämbetsmän till stat och kyrka och kyrkan hade ett tydligt inflytande 

i skolans styrning. Många av de studerande hade en framtida yrkesbana inom kyrkan och 

därmed var religionsämnet av en slags yrkesförberedande karaktär. Fram till 1900-talets första 

hälft kan man se kyrkans inflytande i gymnasieskolan då biskopen var så kallad inspektor för 

skolan (Hartman, 2000). 

     Debatten om religionsämnet i gymnasieskolan går inte att jämföra i intensitetsstyrka med 

den i grundskolan, och Hartman (2000) ser flera orsaker till detta. Gymnasieskolan har alltid 

varit en frivillig skolform, medan kristendomsundervisningen i den obligatoriska skolan 

framför allt har handlat om att ge en bred folkfostran genom den kristna tron. Då bara en 

minoritet läste vidare på högre nivå så har gymnasieskolans slagord istället för fostran varit 

bildning, något som var särskilt tydligt vid läroverkens tid. Vid diskussioner om 

religionsundervisningen i gymnasieskolan har det mer handlat om religionsämnets vara eller 

icke vara än om innehållsmässiga debatter om undervisningsstoff och metoder.  

     Under 1900-talets senare hälft skulle gymnasiets religionsundervisning, enligt läro-

planerna, mer och mer präglas av elevernas egna funderingar för att främja deras person-

lighetsutveckling (Hartman, 2000). Religionsämnet bytte namn från kristendomskunskap till 

religionskunskap 1965, några år före grundskolan (Selander, 1993). Då religionskunskap blev 

kärnämne i gymnasieskolan genom läroplanen Lpf 94 intensifierades debatten om religions-

ämnet även inom gymnasieskolan. Utvecklingen har på senare tid gått i riktning mot att ämnet 

fått rollen som en del av en medborgarutbildning som behövs för de pågående samhälls-

förändringarna i pluralistisk riktning. Begreppet livstolkning figurerar även i statens offentliga 

utredningar inför gymnasieskolans läroplan 1994 och får kanske till och med en tydligare 
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plats i gymnasiets kursplaner än i grundskolans (Hartman, 2000). I uppnåendemålen i 

kursplanerna för Religionskunskap A står det bland att eleven skall:  
kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 
problemsituationer i vardags- och yrkesliv 
kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 
förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar 
människor i sin omgivning (Skolverket, 2000) 
 

Livsfrågorna är inte längre explicit uttalade. Min tolkning är dock att livsfrågorna kan vara 

just en utgångspunkt för att eleverna ska uppnå målen: att använda de gemensamma frågorna 

för att relatera religioners och livsåskådningars idéer till situationer i vardagslivet samt för att 

reflektera över andras sätt att tänka. Den sista punkten har tydlig koppling till begreppet 

livstolkning då det handlar om hur man uppfattar sig själv och sin omgivning.  

 

1.4.4 Undersökningar om gymnasieungdomars livsfrågor 

Det finns några undersökningar som har stor dignitet om gymnasieungdomars livsfrågor. En 

äldre undersökning som har fått genomslag i en mängd forskning är Skolöverstyrelsens 

projekt Gymnasieeleven och livsfrågorna som utkom 1974 och sågs som ett viktigt bidrag till 

den religionsdidaktiska debatten. Syftet med undersökningen var att kartlägga gymnasie-

ungdomars intressen, deras upplevelser av sig själva och sin omvärld samt deras syn på sin 

livssituation. Detta gjordes genom en omfattande enkätundersökning bland landets gymnasie-

ungdomar. Berndt Gustafsson (1974) redogör för Skolöverstyrelsens enkätundersökning och 

menar att frågor som berör Gud och specifika religiösa frågor hamnar långt ner på listan av 

vad ungdomarna definierar som viktiga etiska och religiösa frågor. Istället ses allmänna 

livsproblem som mer angelägna och frågor om krig och fred, människors lika värde, 

rasproblem samt kärlek och sexualitet befinner sig i toppen av listan.  

     År 1995 kom en ny undersökning av Ulf Sjödin, som handlade om gymnasieelever, 

religionsämnet och livsfrågor, vilken i flera avseenden liknar den som publicerades 1974. 

Sjödin har bland annat ställt liknande frågor för att kunna göra en jämförelse mellan elevernas 

tankar 1971 respektive 1994 (då undersökningarna gjordes). Sjödins (1995) undersökning 

visar flera intressanta aspekter av gymnasieungdomars tankar om livsfrågor. Genom 

gymnasieelevernas rangordning av olika sorters livsfrågor har författaren fått fram vilka som 

ses som mer viktiga än andra. Livsfrågorna kategoriserades efter två motsatspar: lokal-global 

samt abstrakt-konkret, som kombinerades så de bildade fyra kategorier. Framför allt var det 

livsfrågor på konkret nivå med lokal eller global utgångspunkt som sågs som viktiga 

livsfrågor. Exempel är generationsmotsättningar i hemmet, som har en konkret och lokal 
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förankring, samt frågor om krig, svält och miljö, som har en konkret och global förankring. 

De lokala och abstrakta livsfrågorna, som är metafysiska frågor men som berör individen och 

den närmaste omgivningen, sågs som mindre viktiga än de konkreta frågorna, men mer 

viktiga än livsfrågorna på global och abstrakt nivå. På global och abstrakt nivå hamnar ”de 

stora livsfrågorna” av universellt slag, som exempelvis meningen med livet och vad som 

händer efter döden, vilka inte var av särskilt hög dignitet för gymnasieungdomarna.  En femte 

grupp utgjordes av specifikt kristna spörsmål och det var även denna grupp av livsfrågor som 

eleverna såg som minst viktiga, vilket överensstämmer med Skolöverstyrelsens (1974) 

resultat. Livsfrågor som berör ungdomar här och nu, visade sig 1974 vara de viktigaste, 

medan frågor av mer metafysisk karaktär uppfattades som mindre viktiga (Aronson, 1974). 

Sjödins (1995) kategori globala och abstrakta livsfrågor är framför allt av sådan metafysisk 

karaktär, som alltså inte heller 1995 visade sig särskilt viktiga för ungdomarna.  

     Ungdomar funderar ändå kring de stora livsfrågorna som döden och meningen med livet. 

Endast 7 % av ungdomarna uppger att de aldrig tänker på döden och 11 % menar att de aldrig 

tänker på meningen med livet (Sjödin, 1995). Framför allt uppger gymnasieeleverna att de 

ibland tänker på dessa frågor, vilket är den vanligaste svarsfrekvensen. Dock finns det en 

tydlig genusaspekt då det är en stor övervikt av flickor som uppger att de ofta eller ibland 

tänker på döden eller meningsfrågan. Sjödin (1995) visar även på ett samband mellan 

reflektion kring dessa två frågor och en tro på livet efter döden.        

     Gunilla Selander (1997) har i en elevundersökning tagit reda på vad gymnasieungdomar 

håller för heligt, vilka värden som är viktigast för dem, genom att låta 330 elever från 

Trelleborg respektive Värnamo fritt skriva ner sina tankar om helighet. Dessa värden delades 

in i sex olika kategorier: familjen, miljön/naturen, vänner, kärlek, religiösa värden och 

demokratiska värden, samt fem grupperingar med vagare gränser men som fått 

beteckningarna integritet; liv-hälsa-välbefinnande; positiva egenskaper och moraliska värden; 

fritid samt intressen. Intressant med denna undersökning är att den kategori som fått flest 

noteringar utifrån materialet är religiösa värden. Hänsyn bör här tas till att Selander 

introducerade begreppet på religionsundervisningen, dock genom att ge det en vid innebörd 

och definition, och att ordet helig ofta ges en religiös innebörd . Eleverna i Värnamo gav ordet 

en mer stram betydelse och hänvisade i större utsträckning till Gud, Jesus och den personliga 

gudsrelationen i jämförelse med ungdomarna från Trelleborg, som mer konnoterade till 

byggnader och ting, såsom kyrkor, helgedomar, symboler och föremål. Selanders (1997) 

undersökning visade att livsfrågor och värden var kontextuellt bundna genom att den både 

visade variation mellan troende och icke-troende samt mellan de två orterna då fler personer i 
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Värnamo är kyrkligt engagerade i jämförelse med Trelleborg. Näst flest omnämningar fick 

familjen med klar marginal och därefter kom liv-hälsa-välbefinnande, kärlek och vänner i 

nämnd ordning fast med marginella skillnader.     

  

1.4.5 Religionsundervisning och livsfrågor 

Skolöverstyrelsens (1974) rapport kom även fram till att religionsämnet är ett ämne som 

intresserar eleverna och ses som verklighetsnära och angeläget. Majoriteten av gymnasie-

ungdomarna uppgav att religionsämnet är ”viktigt för att det ger en orientering om olika 

människors sätt att uppleva sin livssituation” medan bara ett fåtal menade att ämnet är 

”oviktigt för det har liten anknytning till verkligheten” respektive ”helt oviktigt för det sysslar 

inte alls med vardagliga problem” (Skolöverstyrelsen, 1974, s. 18). Skolöverstyrelsen varnar 

därför för att göra religionsämnet till ”en oengagerad beskrivning av olika åskådningar” och 

lyfter istället fram teologen Paul Tillichs kända tes om religion som ”the ultimate concern”, 

det som djupast angår en (1974, s. 18). Sjödin (1995) kommer i sin rapport fram till att det 

som djupast angår eleverna i religionsundervisningen är just livsfrågorna.    

     Sjödin (1995) har i sin undersökning fått fram vad eleverna tycker är mest intressant med 

religionsundervisningen. Undervisningsmomenten i religionskunskap delades in i tre 

kategorier: livsåskådningar, livsfrågor samt ockulta fenomen, och eleverna fick rangordna hur 

intressanta de tyckte att respektive kategori var. Signifikant är att i samtliga elevgrupper, trots 

att man gjorde variabler efter kön, gymnasieprogram samt efter vilka som fann religionsämnet 

som ett oviktigt, oengagerande eller viktigt ämne, listades livsfrågorna som det viktigaste i 

religionsämnet (Sjödin, 1995). Här kan man alltså hitta en källa till att få eleverna engagerade 

i religionsundervisningen och författaren menar därför att det kan vara värt att mer lyfta fram 

livsfrågorna och lämna den traditionellt kraftiga tyngdpunkten på livsåskådningar. Detta var 

även något man från Skolöverstyrelsens sida (Aronson, 1974) ville få fram och man menar att 

utgångspunkten i religionsundervisning gärna bör vara de gemensamma och ständiga 

livsfrågorna, då man kan visa på den gemensamma nämnaren trots historiskt, geografiskt eller 

kulturellt avstånd. Sjödin (1995) visar dock skillnader i hur hög grad livsfrågorna var 

viktigare än övriga moment. Flickor håller religionsämnets samtliga kategorier som mer 

angelägna än vad pojkar gör, så även kategorin livsfrågor. Livsåskådningar lockar främst 

flickor på teoretiska program och därefter pojkar på teoretiska program. Här framkommer att 

variabeln yrkes- teoriprogram styr mer än variabeln kön, då flickor och därefter pojkar på 
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yrkesförberedande program hamnar på tredje respektive fjärde plats i fråga om hur de 

bedömer livsåskådningarnas betydelse i religionsämnet (Sjödin, 1995).        

 

2. Metod 
I det här kapitlet presenteras, motiveras och diskuteras metodval, urvalsförfarande, planering 

och genomförande samt insamlat material, bearbetning och redovisning av data. Vidare ingår 

en fördjupande diskussion angående metod och olika val genom arbetets gång samt ett stycke 

med redogörelser för etiska överväganden.  

 

2.1 Metodval 

Då tidigare undersökningar i stor utsträckning är gjorda efter kvantitativa metoder valde jag 

att istället fokusera på informanternas tankar och åsikter om religionsundervisningen genom 

en kvalitativ undersökning. Jag har gått in i denna kvalitativa studie utifrån perspektivet att 

begreppet religion innefattar mer än traditionella trossystem. Religion ses i teorikapitlet som 

något som finns djupt i alla, som en undran inför tillvaron, vilket är mitt övergripande pers-

pektiv i den här studien.  

     För att få svar på mina frågeställningar valde jag som metod kvalitativa intervjuer med sex 

elever och deras lärare. Eftersom frågeställningarna inte förutsatte kvantifierbara svar ansåg 

jag inte heller att kvantitativa metoder var relevanta. Steinar Kvale beskriver skillnaden 

mellan kvalitativ och kvantitativ: ”Kvalitet syftar på arten, på beskaffenheten av något. 

Kvantitet syftar på hur mycket, hur stort, mängden av något.” (Kvale, 1997, s. 67). Fokus i 

undersökningen ligger på huruvida eleverna uppfattar religionsämnet som en hjälp till att 

bearbeta livsfrågor och som en del i livstolkningsprocessen samt på en lärares tankar om 

desamma, alltså syftar frågeställningarna till arten och beskaffenheten av fenomenet.  

     Eftersom jag var intresserad av vad intervjupersonerna hade för svar till specifika frågor, 

men samtidigt ville fånga upp och fördjupa de teman som intervjupersonerna själva tog upp 

valde jag att genomföra semi-strukturerade intervjuer, som är halv-strukturerade till skillnad 

från helt ostrukturerade eller strukturerade. Intervjuerna kan därmed ta lite olika vändningar 

beroende på vad intervjupersonerna själva ser som relevant. Den kvalitativa intervjun bör inte 

nöja sig med att få fram svar, utan även förstå meningen bakom svaren för att kunna analysera 

resultatet (Kvale, 1997). För att förstå det bakomliggande budskapet krävs olika typer av 

följdfrågor såsom uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerande frågor samt tolkande 
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frågor som är beroende av situationen (Kvale, 1997). Dessa frågor finns inte med i intervju-

guiderna (se bilaga 1 och bilaga 2) som jag har använt mig av, då följdfrågorna är kontext-

bundna .  

     Vid en semi-strukturerad intervju utarbetas en intervjuguide med teman som även kan 

formuleras som frågor. Det finns en flexibilitet i den semi-strukturerade intervjun, samtidigt 

som den har ett tydligt fokus och passar för att undersöka mer specificerade frågeställningar, 

vilket gör att metoden passar denna uppsatsens syfte och frågeställningar (Bryman, 2002). 

       

2.2 Urval 

Urvalet av intervjupersoner består av sex elever, tre flickor och tre pojkar, samt deras lärare i 

religionskunskap. Eleverna går tredje året på ett gymnasium i en kommun med ungefär 

20 000 invånare. Kommunen har en relativt stor andel personer med frireligiös bakgrund, 

vilket kan ha betydelse för uppsatsens resultat. För att eleverna skulle kunna ge exempel från 

sin egen erfarenhet och gå djupare in på vad de tycker om livsfrågor i religionsämnet hämtade 

jag mitt urval ur en klass som läste B-kursen i religionskunskap. Min tanke var att B-

kurselever är mer insatta i ämnet och har hunnit skapa sig en mer allsidig uppfattning om 

religionsundervisningen än A-kurselever. De elever som deltar i denna studie studerar därför 

antingen på ett teoretiskt program där Religionskunskap B ingår, eller har de valt kursen efter 

ett eget intresse, då B-kursen inte är obligatorisk för samtliga gymnasieprogram. Jag valde att 

även intervjua elevernas lärare, bland annat eftersom jag fått kännedom om att hon arbetar 

medvetet med livsfrågor i religionsundervisningen.       

     Då jag ville intervjua elever och deras lärare föll valet på elever ur samma religionsklass. 

Det bör betonas att eleverna inte har haft den aktuella läraren i A-kursen, utan först i B-

kursen, vilket betyder att de har präglats av två lärares undervisningssätt. Urvalet består till 

viss del även av ett tillfällighetsurval, då det rör sig om en klass som jag själv har kommit 

kontakt med under lärarutbildningen (Bryman, 2002). Dock har urvalet av elever styrts av 

förutsättningarna att studien skulle inrikta sig på elever ur en B-kurs, elever från samma klass 

och att hälften skulle vara flickor och hälften pojkar.   

     Eleverna som läser Religionskunskap B på den aktuella skolan är en konstellation från tre 

olika klasser som alla är av studieförberedande karaktär. Urvalet av just de sex intervju-

personerna togs fram genom intervjupersonernas eget intresse för att medverka. Läraren som 

intervjuades är en kvinna i 35–40 årsåldern, som har arbetat som religionslärare i tio år.  
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2.3 Planering och genomförande 

Inför intervjun utformades två olika intervjuguider, en för eleverna (se bilaga 1) och en för 

läraren (se bilaga 2). Frågorna i en intervjuguide bör vara både tematisk bundna till ämnet, 

men även dynamiska i den aspekten att de kan bidra till ett positivt samspel i 

intervjusituationen på ett sätt som underlättar för intervjupersonen att delge sina tankar och 

svar på frågorna (Kvale, 1997). Detta tog jag hänsyn till vid utformningen av intervjuguiderna 

genom att formulera frågorna på ett sätt som inte leder tankarna till en förhörssituation eller 

känns för abstrakta som undersökningens faktiska frågor kan vara. Frågor som inleds med 

”varför” har undvikits, precis som Jan Trost (2005) rekommenderar, och istället uppmanade 

jag intervjupersonerna att ”berätta om…”.  

     Intervjuguiden till eleverna fungerade som en mall vid intervjuerna där huvudfrågorna 

ställdes till samtliga, men följdfrågorna varierade beroende på elevernas svar. Även vid 

lärarintervjun användes intervjuguiden som mall, då vi kom in på flera sidospår som ändå 

hade relevans för studien. Genom mina frågor har jag styrt intervjupersonerna i en viss 

riktning. Denna styrning såg jag dock som nödvändig för att få fram ett relevant resultat som 

korrelerar med studiens syfte. Kvale (1997) betonar vikten av att ge en ram för intervjuerna, 

därför inleddes och avslutades samtliga intervjuer med information om intervjun och 

undersökningen. Jag började med att kort presentera vad intervjun skulle handla om, 

informera om deras konfidentialitet samt bad om samtycke till medverkande och inspelning 

av intervjun. Informationen efter intervjun bestod av ytterligare en försäkran om konfi-

dentialiteten, då intervjun kunde ha blivit mer personlig än vad intervjupersonen först tänkte 

sig, samt mer detaljerad information om undersökningens syfte. Intervjuerna inleddes med lite 

kortare, enklare frågor som inte direkt hade med undersökningen att göra, och därför inte står 

med i intervjuguiderna, för att få en god start på samtalet. Början av en intervju kan vara 

avgörande för samtalsklimatet och därför bör kraft läggas på att få en bra start med varje 

intervjuperson (Kvale, 1997).  

     Samtliga intervjupersoner samtyckte till bandinspelning. Motivet till att spela in intervju-

erna var att jag aktivt och uppmärksamt ville fokusera på intervjupersonernas svar för att 

kunna ställa bra följdfrågor (Bryman, 2002). För att öka trygghetskänslan hos intervju-

personerna har intervjuerna ägt rum i lokaler där strävan efter reducering av störande moment, 

såsom ljud, insyn och distraherande ting, varit avgörande. Mitt övergripande intryck var att 

intervjuerna gick bra. Elevintervjuernas längd varierade dock något, mellan 20 till 35 minuter, 

då vissa var mer pratsamma än andra. Lärarintervjun tog 40 minuter. 
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2.4 Material, bearbetning och redovisning av data 

Det insamlade materialet består av bandinspelade intervjuer från sex elever och en lärare. 

Materialet transkriberades noggrant och resulterade i 31 sidors transkriptionsmaterial. 

Därefter utgick jag dels från materialet, dels mitt syfte och mina frågeställningar för att finna 

teman till resultatredovisningen.    

     Analysförfarandet i denna uppsats bygger på ad hoc-metoden för att skapa mening i det 

intervjupersonerna förmedlat (Kvale, 1997). Vid användning av denna metod sammanställs 

och tematiseras data och mönster klargörs och jämförs för att ge en översikt av hur 

intervjupersonernas svar hänger ihop. Jag valde att redovisa mitt resultat i åtta teman som 

belyser och besvarar de fyra frågeställningarna. I huvudsak belyser tema 1–3 frågeställning 1 

och 2, medan tema 4–7 går djupare in på frågeställning 3 och 4. Tema 8 berör samtliga fråge-

ställningar.   

     Intervjupersonerna benämns i uppsatsen som ”elev 1”, ”elev 2” etcetera samt ”lärare”. 

Citaten som belyser resultatet är valda utifrån frågeställningarna, hur intressanta de är utifrån 

en kvalitativ aspekt samt dess tydlighet. Även anmärkningsvärda eller särskilt representativa 

svar har prioriterats. I resultatredovisningen har jag strävat efter att vara så objektiv som 

möjligt även om det finns en implicit tolkningsaspekt redan vid valen av teman och citat.   

      

2.5 Metoddiskussion  

Traditionellt står begreppet reliabilitet för tillförlitlighet och stabilitet i undersökningen medan 

validitet står för giltighet, att undersökningen verkligen mäter det avsedda (Trost, 2005). 

Begreppen tas i vissa fall i anspråk av positivistiska forskare som menar att forskningens roll 

är att finna en objektiv sanning som ska gå att finna som absolut i resultaten, och riktar 

därmed kritik mot en hel del kvalitativ forskning. Exempelvis hörs kritiska röster om att 

urvalets storlek inte gör undersökningen generaliserbar eller att resultatens giltighet ifrågasätts 

på grund av forskarens subjektiva tolkning. Vissa kvalitativa forskare intar istället en 

antagonistisk ståndpunkt och har helt lämnat begreppen då de, enligt deras mening, hindrar 

och begränsar den fria kvalitativa forskningen (Kvale, 1997). En inställning som befinner sig 

mellan dessa båda är att föra in begreppen validitet och reliabilitet i den kvalitativa diskursen 

och därmed anpassa begreppens innebörd för den kvalitativa forskningens ändamål (Bryman, 

2002). Med detta menas att begreppen finns kvar som en del av forskningens kvalitetssäkring, 

men dess mätande, kvantitativa, egenskaper reduceras för att mer passa kvalitativa under-
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sökningar. Själv har jag valt att ansluta min metoddiskussion till den sistnämnda inställning-

en.  

 

2.5.1 Reliabilitet och validitet 

En kvalitativ intervjus reliabilitet kan diskuteras utifrån ett flertal aspekter. Intervju-

personernas trovärdighet kan ifrågasättas då en viss risk för social önskvärdhet finns (Bryman, 

2002). Detta kan alstra svar där intervjupersonerna säger det de tror intervjuaren vill höra, att 

de svarar politiskt korrekt eller på olika sätt vill ge ”rätt” svar, vilket också kan påverka 

undersökningens validitet. Framför allt tror jag att risken för social önskvärdhet ökar vid en 

lärarintervju då lärare kan sträva efter att vilja ge en så bra bild av sin undervisning som 

möjligt. För att minska denna risk fick inte intervjupersonerna ta del av frågorna i förväg och 

dessutom fick de väldigt stram information om vad intervjuerna skulle handla om.  

     Jag själv har förberett mig inför intervjuerna genom att vara påläst, dels kring metodiska 

frågor, dels kring teorier och undersökningar angående intervjuämnet, vilket stärkt min 

reliabilitet som intervjuare. Genom att undvika ledande frågor men ändå ställa kontrollerande 

frågor för att inte missförstå intervjupersonerna har jag försökt uppnå en välavvägd balans för 

att öka reliabiliteten på undersökningen. Dock har det visat sig att väl så små omformuleringar 

av frågor kan mynna ut i olika svar (Kvale, 1997). Medvetenhet om att en nick från inter-

vjuaren kan uppfattas som en positiv stimulans och leda till att intervjupersonen fortsätter 

längre på ett visst spår enbart på grund av detta, bör vägas mot intervjuarens önskan om att få 

en bra kontakt med intervjupersonen. Hos vissa intervjupersoner kan en uppmuntrande nick 

bekräfta att deras tankar är värda att lyssna på.  

     En undersöknings validitet bygger inte bara på dess resultat, utan är en process genom hela 

arbetet, från början till slutet (Kvale, 1997). Genom hela undersökningen har det funnits en 

strävan mot att stärka validiteten genom väl avvägda beslut om urval, utformande av 

intervjuguide, val av teori, genomförande vid intervjun, transkribering samt bearbetning av 

datainsamlingen.    

     Validiteten i undersökningen kan diskuteras utifrån urvalet. Anne Ryen (2004) poängterar 

dock att i kvalitativa intervjuer behöver inte ett större urval betyda bättre resultat, eller mer 

giltigt resultat, utan det viktigaste är det intervjupersonerna har att säga och förmedla. När det 

gäller min studie bör hänsyn tas till att de elever som anmälde sitt intresse kanske inte är 

representativa för hela klassen. Det är troligt att urvalet består av pratsamma och 

studiemotiverade elever som är intresserade av religionsämnet. Detta är värt att beakta, men 
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jag ser dock inget större problem med det då en kvalitativ undersökning inte har samma krav 

att vara generaliserbar, som en kvantitativ undersökning har (Ryen, 2004). Ett helt 

slumpmässigt urval brukar inte rekommenderas vid kvalitativa intervjuer då målet inte är att 

välja ut elever som ska representera en population, utan att tränga djupare i personernas 

upplevelser och tankar samt meningen bakom dessa (Ryen, 2004). Alternativet till att 

eleverna valde sig själva hade varit att låta läraren rekommendera ett urval för att sedan ställa 

en direkt förfrågan till eleverna. Då även läraren deltog i undersökningen fanns emellertid 

uppenbara risker med att låta en av intervjupersonerna styra urvalet, vilket skulle kunna leda 

till resultatstyrning. Att eleverna valde sig själva var därför det bästa alternativet för att 

säkerställa validiteten. Urvalet blev begränsat så till vida att det utgår från elever som alla 

präglats av samma lärare.  

     Jag menar även att lärarintervjun ökade både reliabiliteteten och validiteten då den gav 

undersökningen dels ett vidare perspektiv genom konkreta exempel på arbete med livsfrågor i 

religionsundervisningen, dels extra kunskap om vilken typ av undervisning eleverna blivit 

präglade av. Dessutom var det av intresse att få med lärarens perspektiv då det inte alltid är så 

att lärarens intentioner når fram till elevernas upplevelser av undervisningen. 

 

2.5.2 Generaliserbarhet 

Kan resultatet av en kvalitativ undersökning verkligen vara generaliserbart? Utifrån det som 

Kvale (1997) kallar för den statistiska generaliseringen, en kvantitativ aspekt av begreppet, är 

resultatet i denna undersökning inte generaliserbart ur den synvinkeln att det kan appliceras på 

vilken skola, klass eller elev som helst. Urvalet i en kvalitativ undersökning styrs av helt 

andra kriterier och därför är inte en statistisk generaliserbarhet ens önskvärd i detta 

sammanhang. Däremot är en analytisk generaliserbarhet tillämpbar på en kvalitativ 

undersökning (Kvale, 1997). Denna typ av generalisering innebär att genom en väl 

genomtänkt bedömning av en undersökning kan indikationer även ges på resultat i en annan 

situation. Dock är detta beroende av en genomarbetad analys som bygger på en logik i de 

påståenden som förs fram.  

     Min undersökning kan alltså sägas vara generaliserbar ur ett analytiskt perspektiv. Den går 

inte att överföra till vilken annan kontext som helst, utan först vid en djupare analys av 

likheter och skillnader kan paralleller dras och teorier överföras.  
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2.6 Etiska överväganden 

Min undersökning byggde naturligtvis på frivillighet och därför var det av vikt att intervju-

personerna förstod vad de samtyckte till. Avvägningar bör här göras av hur mycket 

information som ska lämnas för att intervjupersonerna ska kunna ge ett välgrundat samtycke 

(Kvale, 1997). Jag valde att bara kort introducera vad intervjun skulle handla om, utan 

närmare specificeringar, för att inte styra intervjuerna för mycket. Istället återknöt jag till 

undersökningens syfte i slutet av intervjun för att ge intervjupersonerna ytterligare infor-

mation om vad de valt att ställa upp på. Samtliga gav sitt samtycke till att delta i under-

sökningen och eftersom eleverna var över 18 år så krävdes inget samtycke från målsman.  

     Intervjupersonernas konfidentialitet är något som jag har beaktat under hela under-

sökningsförfarandet, vilket innebär att all personlig information som kan röja intervju-

personernas identitet har uteslutits ur resultatsredovisningen (Kvale, 1997).  

     Särskilt hänsyn bör tas till att det kan komma upp känsliga frågor i intervjun, något som 

intervjuaren måste vara förberedd på (Trost, 2005). I denna studie gäller detta framför allt 

elevintervjuerna, där eleverna knöt an till personliga exempel, vilket kunde ha väckt starka 

känslor hos dem. Min bedömning är dock att eftersom undersökningen inte syftade till att 

aktualisera specifika livsfrågor hos eleverna minskade risken för att eleverna skulle ha svårt 

att hantera de tankar och känslor som väckts. Oenighet om huruvida man bör informera om 

intervjuns eventuella inverkan på intervjupersonen finns mellan olika metodforskare. Kvale 

(1997) menar att intervjuaren bör informera om deltagandets för- respektive nackdelar och 

vilka konsekvenser intervjun kan föra med sig, vilket möts av kritik från Trost (2005) som 

menar att det är omöjligt att förutse en intervjus positiva och negativa inverkan på personerna. 

Jag valde att efter intervjuerna med eleverna konstatera att samtalet kan ha väckt olika 

funderingar samt att de gärna fick kontakta mig om de hade några frågor om det vi talat om 

eller om undersökningen i stort.  

     Det är även av vikt att reflektera kring intervjuarens roll i förhållande till intervju-

personerna. Ryen (2004) lyfter fram vikten av en god relation mellan intervjupersonen och 

intervjuaren, och att tillit till intervjuaren är av betydelse för vad som kommer fram vid 

intervjun. Då jag själv har undervisat i den specifika klassen så kände samtliga 

intervjupersoner till mig och detta kan ha ökat chanserna för att de vågade öppna sig och vara 

personliga.    
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3. Teori 
I det här kapitlet presenteras de religionsdidaktiska teorier som är av betydelse för tolkningen 

av empirin. Den engelske religionspedagogen Michael Grimmitt intar en särställning i teori-

kapitlet. Övriga forskare som tas upp gör det i egenskap av att de antingen ställt sig i polemik 

till honom i vissa frågor eller att Grimmitts tankar fått en viktig roll i deras sätt att se på 

religionsdidaktik. Kapitlet tar först upp hur man kan se religion som uttryck för något genuint 

mänskligt. Ett stycke går djupare in på hur skillnaden mellan att lära om respektive lära av 

religion ser ut. Här behandlas livsfrågornas roll i undervisningen, det personliga mötets 

betydelse samt hur relationen mellan de objektiva kunskaperna och den personliga subjektiva 

förankringen ser ut. Det sista stycket redogör för livstolkningsprocessen.   

 

3.1 Religion som genuint mänskligt  

Teologen Paul Tillich (1958) menar att människan i västvärlden har gått miste om något 

väsentligt i jakten på framgång. Hon har förlorat den så kallade djupdimensionen och ställer 

sig inte längre de stora livsfrågorna, såsom varifrån vi kommer, vart vi är på väg och hur vi 

bör leva. Tillich menar att vara religiös är att ställa sig dessa frågor och att kunna ta emot 

svar, även när det blir svårt för en själv. Religion blir då i författarens ögon något universellt 

mänskligt. Om människan ska finna djupdimensionen krävs det att hon återgår till de frågor 

som djupast angår henne, de som obetingat angår henne, det vill säga livsfrågorna. Vårt 

samhälle har med slagorden mer, bättre och större gjort att vi strävar horisontellt på 

bekostnad av det vertikala, det djuplodande, vilket har lett till en nedstämdhet, en ångest som 

vi inte förstår oss på (Tillich, 1958). Även religionspedagogen Bo Dahlin (1989) resonerar 

kring samhällsförändringarna och menar att religionsundervisningen bör vara ett komplement 

till den alltmer teknik- och naturvetenskapsbaserade livstolkningen som präglar det 

västerländska samhället. Författaren anser inte att vi ska ignorera förnuftet, utan i stället 

integrera de teknik- och naturvetenskapliga tolkningsmönstren med de metafysiska, och för-

hålla oss ödmjuka inför de frågor vi inte har svaren på för att inte helt tappa kontakten med 

djupdimensionen. 

     Religionspsykologen Owe Wikström (1993) hävdar att trots sekulariseringsprocessen finns 

upplevelsen av helighet fortfarande kvar hos människor. Uttrycken för helighet byter bara 

skepnad och får nya former. Särskilt är det inför livsfrågorna människor söker svar bortom det 

vardagliga. Uttrycksmedel för helighetsupplevelsen behöver numera inte bara sökas inom 
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kyrkan, utan också i skönlitteratur, musik, intresse för mystik och engagemang i etiska 

värden. Wikström (1993) menar att om vi tidigare hade institutioner som gav svar eller 

vägledning inför de stora frågorna, så kan det nu finnas ett tomrum, vilket kan skapa en slags 

ångest. Människor riktar sig därför inåt och relaterar sin tro till sig själva i högre utsträckning. 

Detta fenomen bukar benämnas som privatreligion och i människors personliga upplevelser 

finner heligheten en plats (Wiktröm, 1993). En förklaring till detta kan vara att de 

individualistiska och demokratiska idealen i vår tid stimulerar människor i vår tid att upptäcka 

och välja själva, inte följa hierarkier. En annan anledning till privatreligiositetens framväxt, 

som författaren tar upp, är att det mångkulturella samhället genom möten frambringar en 

utvärdering av den egna upplevelsen av andlighet. Det finns dock konsekvenser av de 

egenskapade livshållningarna, enligt Wikström (1993) som anser att dessa inte är lika 

organiserade eller genomtänkta som befintliga livsåskådningar och att man även går miste om 

den sociala dimensionen och identifieringsmöjligheterna som livsåskådningarna kan erbjuda.   

       Det finns en koppling mellan Wikströms (1993) tanke om att heligheten inte försvinner, 

utan bara byter skepnad, och den jungianska religionsdidaktik som bland annat Dahlin (1989) 

utforskat. Dahlin menar att det måste finnas en öppning mot det okända som yttrar sig i det 

som psykoanalytikern Carl Gustav Jung (1875–1961) kallar det kollektivt omedvetna. Med 

detta menas att religion finns hos alla människor och visar sig i det omedvetna genom inre 

bilder, drömmar och fantasier. Med detta perspektiv blir religion ett allmänmänskligt fenomen 

och möjligheterna blir goda att enas, oavsett kulturella preferenser, kring de gemensamma 

spörsmålen. Detta borde, enligt Dahlin (1989), leda till en religionsundervisning som mer 

lägger fokus på människans relation till det okända och därmed ha sin utgångspunkt i de 

gemensamma livsfrågorna än på faktakunskaper.  

 

3.2 Lära om/ lära av 

Religionspedagogen Michael Grimmitt har arbetat med att utveckla en typ av religions-

didaktik där eleverna i första hand inte ska lära sig om utan av olika religioner och livs-

åskådningar. Att lära om religion innebär att lära sig ämnesstoff utan direkt kopplig till 

elevernas egen livsvärld och personliga utveckling. Grimmitt (1987) proklamerar istället en 

religionsundervisning som bidrar till elevernas egen utveckling på såväl personlig som social 

och moralisk nivå, något han kallar för PSME (Personal, Social and Moral Education), vilket 

ska göra att elever lär av religion. Denna ska leda till en process som ger humanare 

människor, vilket framför allt är av vikt genom de samhällsförändringar med pluralistiska 
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förtecken som de flesta länder i Europa har genomgått. Här blir kopplingen mellan ämnesstoff 

och elevernas livsvärld tydlig. För att förstå Grimmitts religionspedagogiska idéer är följande 

citat klargörande: 
What I am proposing is that as a consequence of young people investigating religious 
education´s field of enquiry, they should be helped to ’re-enter’ their personal life-words – 
especially as they impinge upon their self-identity – so that they are enabled to become 
critically self-conscious and aware of the need to participate consciously in the re-
formulation of self, not in terms of the other-dependent (as in childhood), nor in terms of 
irresponsible and unbridled individuality, but as a unique person in relationship to others. 
(Grimmitt, 1987, s. 207)   

 

Enligt Grimmitt (1987) har den västerländska undervisningen präglats av en kunskapssyn som 

premierar en så kallad objektiv och opersonlig kunskap som inte förankrats hos eleven. Enligt 

den kunskapssyn som författaren själv förespråkar är kunskaper relaterade till och relativa till 

en specifik kontext. Grimmitt menar att alla måste skapa mening i sitt liv, men samtidigt är 

det mänskliga medvetande som åstadkommer detta ett resultat av den kulturella påverkan i det 

egna samhället. Delvis är därför människor meningsskapande en återkoppling av specifika 

sociala och kulturella miljöer. Dock finns också universella delar av meningsskapandet. 

     I människors meningsskapande figurerar således flera komponenter, både universella och 

sociokulturella. Grimmitt (1987) tar upp fem sådana och startar i det som är gemensamt för 

oss alla, i det han kallar det mänskligt givna, såsom frihet, ansvar och ett ömsesidigt beroende, 

samt i de universella mänskliga erfarenheter som alla människor tar del av under livet. 

Grimmitt skriver också om de grundläggande värden som kan vara av både universell och 

sociokulturell karaktär. Vidare har innehållsbestämda religiösa kategorier, såsom specifika 

uppfattningar om sakrala platser och ting, gudstjänster och ritualer, en betydelse för hur vi tar 

oss an upplevelser och tolkar fenomen. Dessa hör till det som förmedlas sociokulturellt, precis 

som traditionella trossystem. Dessa fem komponenter, av såväl universell som sociokulturell 

karaktär, påverkar varandra inbördes och präglar människors uppfattningar om verkligheten 

och deras meningsskapande. Ett antagande som är primärt för Grimmitts (1987) tankar om en 

meningsskapande process är att alla människor har någon form av värderingar och tro, oavsett 

om de delar ett religiöst trossystem eller inte.  

     Den norske religionspedagogen Geir Skeie (1998) har skrivit en avhandling om en 

kulturmedveten religionsundervisning och ser pluralismen som avgörande för den socio-

kulturella kontext som religionsundervisningen måste anpassas till. Både Grimmitt (1987) och 

Skeie (1998) lyfter fram och ser således fördelar med en religionspedagogik som har en 

sociokulturell utgångspunkt. Trots likheter mellan Skeies kulturmedvetna religionspedagogik 

och Grimmitts tankar riktar den norske religionspedagogen viss kritik mot sin engelske 
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kollega och menar att det blir problematiskt när ämnesmål i religionskunskap blir knutna till 

bestämda värden som inte alla upplever som lika relevanta. Målet med Grimmitts 

undervisning är humanisering av människan genom personlig, social och moralisk utveckling 

och detta kanske inte är idealet ur ett konservativt teologiskt perspektiv (Skeie, 1998). Enligt 

Skeie undervärderar Grimmitt konflikten mellan religionernas faktainnehåll och en peda-

gogisk teori som ser religionerna som instrument för allmänmänsklig utveckling. Här finns en 

spänning som inte låter sig överbryggas så lätt då man i religionsundervisningen måste ta 

hänsyn till att religion inte bara fungerar som pedagogisk praxis, utan även som religiös praxis 

för vissa elever. Skeie (1998) menar därmed att Grimmitts pedagogik främst fungerar utifrån 

en pluralistisk teologi och inte utifrån en konservativ teologi. Religionspedagogen Björn 

Wiedel (1999) kan kopplas till resonemanget då han ser att det finns en konflikt i vissa 

religioners sanningsanspråk och mötet dem emellan, vilket skulle försvåra en religions-

pedagogik där religion blir till en pedagogisk modell för en humaniseringsprocess.          

     Kjell Härenstam (2000), religionspedagog, problematiserar Grimmitts tes om att lära av 

genom att koppla det till skolans objektivitetskrav. Religionsundervisnings historia gör sig här 

påmind, då det tidigare så tydligt har handlat om att lära sig av kristendomen i en 

fostransförmedlande religionspedagogik (se kapitel 1.4). Efter det att man 1962 lämnade den 

konfessionella religionsundervisningen, finns en påtaglig strävan mot att vara så objektiv som 

möjligt och allt som kan ses som påverkan får en negativ klang (Härenstam, 2000). 

Härenstam (2000) menar dock att det inte handlar om att förmedla en sanning utan att se 

kunskap som en ständigt fortgående process, en hermeneutisk kunskap som leder till nya 

upptäckter och synsätt.  

     Härenstam (2000) presenterar två kunskapssyner som påminner om Grimmitts (1987): en 

analytisk/positivistisk kunskapssyn som innebär att fakta kan förmedlas objektivt som 

sanningar och en hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn som innebär att man tar hänsyn till att 

eleverna har en förförståelse när mötet med andra värderingar sker. Det finns någonting före 

startpunkten av kunskapsförmedlingen, innan mötet med oliktänkande, som tar sig uttryck i 

form av en fördom. Syftet med en hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn är således inte ”att nå 

fram till någon absolut sanning utan att hela tiden vidga sin förståelsehorisont” (Härenstam, 

2000, s. 142f). Carl E. Olivestam (2006), religionspedagog, presenterar två motsatta 

didaktiska modeller för religionsundervisningen som i stort är jämförbara på Grimmitts 

begrepp lära om/lära av. Den förmedlingsdidaktiska modellen fokuserar på att lära om, där 

läraren har en tydlig position som kunskapsförmedlare. Stoff ska förmedlas från läraren till 

eleverna. Den hermeneutikdidaktiska modellen syftar till att väcka ett intresse hos eleven 
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genom att ämnesinnehållet ska utformas så att det bidrar till elevens egen livstolkning. Detta 

påminner väldigt mycket om Grimmitts (1987) teorier kring lära av och framför allt om hans 

meningsskapande process där nya kunskaper leder till utvärdering och omvärdering av 

värden. 

     Härenstam (2000) diskuterar även möjligheten att bredda synen på det vi kallar för 

kulturarv. Ett steg är att lyfta fram ett gemensamt abrahamitiskt-humanistiskt kulturarv, vilket 

skulle innebära att judendom och islam inte exkluderas som de gör när man talar om ett kristet 

arv. Vidare kan kultursynen vidgas ytterligare genom att tala om ”ett mänsklighetens kultur-

arv”. Med den synen på omvärlden blir följden av tesen att lära av inte att indoktrinera 

eleverna i en bestämd trosuppfattning, som tidigare varit fallet i Sverige, utan att låta eleverna 

bli rikare genom att ta del av religioner och andra livsåskådningar, något som är möjligt för en 

icke-konfessionell religionsundervisning enligt Härenstam (2000).      

  

3.2.1 Livsfrågor som gemensam grund 

För att arbeta utifrån att lära av religion kan livsfrågorna fungera som en universell och 

gemensam grund då de bland annat tar sig uttryck utifrån människors gemensamma 

erfarenheter. Grimmitt (1987) ser livsfrågor, etik och religion som ett uttryck för något som 

redan finns i människan, i den bemärkelse att hon ständigt söker finna svar på de eviga 

livsfrågorna: vi har en önskan att skapa mening i vårt liv, vi vill se ett värde i oss själva och så 

vidare. Paralleller kan här dras till Dahlins (1989) uppfattning att religion är något som finns i 

det kollektivt omedvetna och till Tillichs (1958) idé om religion som det som ytterst angår 

oss. Eftersom livsfrågorna till stor del tycks vara generella kan de fungera som utgångspunkt 

för en undervisning som syftar till att eleverna ska lära sig av religion (Grimmitt, 1987). 

Grimmitt (1987) menar att genom att i religionsundervisningen ställa de yttersta frågorna så 

utmanas elevernas strategier för meningsskapande och de antaganden som de tidigare tagit för 

givna hotas. De yttersta frågorna vidgar meningsperspektivet och eleverna tvingas utvärdera 

sin egen livsvärld, vilket gäller såväl religiösa som icke-religiösa elever. För att religions-

ämnet ska kunna bidra till elevernas egna personliga utveckling är det således av största vikt 

för religionsundervisningen att finna beröringspunkter som stimulerar eleverna till kunskap 

om sig själva, vilket är ett första steg i deras utveckling. 

     I ett tematiskt arbete med utgångspunkt i delade mänskliga erfarenheter, där livsfrågor är 

en del, kan flera trossystem integreras och relateras till elevernas egen livsvärld, vilket ger 

dem både kunskap om andra och om sig själva (Grimmitt, 1987). Här bör religionernas praxis 
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få en viktig roll där man betonar det gemensamma i fester, riter, traditioner och gudstjänst-

firande.  

     Sjödins (1995) undersökning visade att elevernas intresse i första hand gällde livsfrågorna 

medan livsåskådningarnas svar på dessa inte fick särskilt gehör. Wikström (1993) anser att 

livsfrågorna idag ofta ställs mer personligt, ärligt och oreserverat än tidigare. De gamla svaren 

håller inte alltid längre och det förklarar varför en privat syn på religionen vuxit fram. Hans 

tes kan tala för att ungdomar inte ser etablerade religioner och livsåskådningar som en hjälp 

vid bearbetning av egna livsfrågor. Grimmitt (1987) framhåller dock att religionsunder-

visningen i större utsträckning bör utgöra ett tillfälle för att stimulera elevernas granskning av 

sin tro och sina värderingar och på så sätt ge dem nya tankar om olika livsfrågor och bidra till 

meningsskapandet.  

 

3.2.2 Möten som verktyg för reflektion och utvärdering 

En förutsättning för att elever ska lära av religion är att något stimulerar till reflektion och 

utvärdering och just möten med oliktänkande kan ha en sådan funktion. Grimmitt (1987) ser 

en koppling mellan utvecklingen av kunskap om sig själv och en religiös, moralisk och andlig 

medvetenhet. Alla processer som resulterar i en kritisk hållning till de egna värderingarna 

stimulerar en sådan. Framför allt ger möten med oliktänkande, med andra värderingar samt 

med andra religioner och livsåskådningar den önskade konflikt som behövs som stimuli för 

personlig reflektion och självutvärdering (Grimmitt, 1987). Grimmitts (1987) modell för 

utveckling av självkännedom (se figur 1) visar en cyklisk rörelse med olika steg i processen. 

Det första steget, identity, visar hur man ser sig själv, medan acceptance är hur man känner 

för sig själv eller värderar sig själv. Illumination är förståelse för hur man har blivit den man 

är. Bakom dessa tre steg av självkännedom ligger ideal, adjustment och evaluation som 

rekonstruerar självet. Vid möten tar man del av nya ideal, man förhåller sig själv till dessa 

genom adjustment, inordnandet av idealen i det egna systemet, och värderar sedan sin 

hållning genom evaluation. Processen tar sedan åter vid kring frågan om identiteten och 

fortsätter i ett utvecklande av självet. Detta bidrar till en ständig process och utveckling av 

självkännedom, som i Grimmitts ögon är nära förenat med moraliskt, religiöst och andligt 

medvetande. Genom att religionsundervisningen ställer eleverna inför nya ideal kan religions-

undervisningen genom den cykliska rörelsen bidra till PSME. 
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Figur 1 – Grimmitts utvecklingssteg för självkännedom 

 
Religionspedagogen Sven-Åke Selander lyfter fram mötets roll i undervisningen genom att 

”[m]öten markerar vikten av att arbetet i religionskunskap bereder möjligheter för eleverna att 

konfronteras med nya och annorlunda sätt att utforma livstolkningsprocessen på än vad de 

själva dittills gjort” (Selander, 1994, s. 19). Att träffa personer och besöka miljöer är exempel 

på möten, men även genom att läsa texter och lyssna på musik sker betydande och 

inspirerande möten med andra. 

 

3.2.3 Subjektiv förankring och faktakunskaper 

Med Grimmitts (1987) pedagogik följer inte ett förkastande av faktakunskaper, det vill säga 

att lära av utesluter inte att lära om. Religionsundervisningen ger eleverna dels kunskaper om 

olika sätt att tolka livet genom att studera diverse livsåskådningar, dels redskap att utvärdera 

olika värden och synsätt som har betydelse för deras eget meningsskapande. På detta sätt 

används och integreras både faktakunskaper och den enskilde elevens livsvärld, vilket ger en 

subjektiv förankring. Däremot förespråkar Grimmitt (1987) en religionsundervisning som mer 

utgår från humaniseringsprocesser genom PSME än förmedlar varje religions innersta princip. 

Vid undervisning efter tesen att lära av religion uppmuntrar läraren eleven att ställa 

personrelaterade frågor kring religionerna (Grimmitt, 2000). På detta sätt kopplas ämnesstoff 

ihop med elevernas egen livsvärld och blir en del i den personliga reflektionen och 

utvärderingen. Religionsundervisning i form av att lära om religion inbegriper få kopplingar 

till eleverna och därmed går den subjektiva förankringen om intet.   

 

3.3 Livstolkningsprocessen  

Grimmitts figur för utveckling av självkännedom är även betydelsefull för livstolknings-

processen då den leder till en personlig hållning och därmed påverkar en person i fråga om 
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hur upplevelser och livet tolkas. Sven G. Hartman (2003), forskare i pedagogik, har utvecklat 

en modell för hur livstolkningen utvecklas och kommer till uttryck (se figur 2).  

 

 
Figur 2 - Hartmans livstolkningsprocess 

 
Hartman (2003) menar att livet är fyllt av upplevelser som ibland kan tolkas och förstås 

utifrån den egna livstolkningen, men som ibland medför att man måste ifrågasätta och 

problematisera den. Navet i processen är reflektion, vilket är en förutsättning och påverkar 

alla steg i den cirkelformande utvecklingen. Upplevelserna stimulerar, genom reflektion, 

uppkomsten av livsfrågor samt sökandet efter svar på dessa. Personen formar därefter en egen 

livstolkning och försöker med hjälp av den strukturera upp tillvaron för att göra den begriplig. 

Livstolkningen kommer till uttryck genom ord och handling och får därmed betydelse för 

personens privata liv och funktion i samhället. 

 

4. Empiri – resultatredovisning 
I kapitlet redovisas det resultat jag har kommit fram till genom undersökningen. Åtta teman 

belyser de fyra frågeställningarna som återfinns i inledningskapitlet. Tematiseringen går tvärs 

igenom frågorna, men tema 1–3 är mer inriktade på frågeställning 1 och 2, medan tema 4–7 

mer behandlar frågeställning 3 och 4. Tema 8 går att relatera till samtliga frågeställningar. 

Varje tema består av en kort presentation och därefter redovisas resultatet.   

 

4.1 Tema 1 – Religionsämnets funktion att väcka livsfrågor 

Var väcks egentligen livsfrågorna? Har religionsundervisningen en del i detta eller är det 

främst i andra sammanhang och inom andra kontexter som gymnasieungdomar börjat fundera 

kring dessa? Detta är av betydelse för hur man i religionsundervisningen bör närma sig 

livsfrågorna. 
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De flesta av eleverna anser att livsfrågorna redan finns hos var och en och väcks i andra 

sammanhang än vid religionsundervisningen. Olika faktorer har istället en betydelse för när, 

hur och varför livsfrågorna väcks. Mognad och ålder är något som tas upp av några, som 

upplever att frågorna varit aktuella redan innan tredje året på gymnasiet, då man börjar läsa 

religionskunskap: 
Dom har väl alltid funnits där. Det är ju så när man är 14-15 då funderar man ju ganska 
mycket kring det där. Så det fanns ju där redan innan.  (elev 3, flicka) 
   
Men eftersom vi läste religion så sent kan jag ju inte säga att det har förändrat särskilt 
mycket. Det vi har gått igenom nu har jag ju tänkt på tidigare. (elev 6, pojke) 
 

En annan bidragande faktor är uppväxtförhållande och tidigare bakgrund. Här handlar det 

framför allt om hur en kristen bakgrund har bidragit till att ungdomarna har funderat kring 

livsfrågor:  
Jag tror inte jag hade funderat på frågorna om jag inte var kristen. För då hade jag ju säkert 
bara varit ’what-ever’, likgiltig. Men nu känner jag ändå att det är en så viktig del av mitt 
liv så då måste jag veta varför jag tror det. Om det stämmer, varför gör det det? Varför 
stämmer inte andra religioner? Varför tror jag på kristendomen? (elev 5, flicka) 
 
Ja, men det vet jag att jag gjorde [funderade på livsfrågor före religionsundervisningen]. 
Det är, som min mamma och farmor är kristna men inte pappa, så då börjar man ju själv 
fundera liksom vem har rätt och vem har fel. Det är ju frågor som ständigt är i fokus. (elev 
3, flicka) 

 

Kunskapstörst är en tredje bidragande faktor som förklarar intresset för livsfrågor hos 

eleverna. Två elever uppger således att denna kunskapstörst bidragit till att de sökt 

information om olika livsåskådningar redan innan religionsundervisningen började på 

gymnasiet och på den vägen har livsfrågor väckts. De är dock intresserade av olika slags 

kunskaper. Elev 1 söker faktamässiga svar och är intresserad av vad andra tänker om olika 

frågor, medan elev 6 är intresserad av en filosofisk kunskap för att tillfredställa sitt eget 

sökande. Andra ämnen, som filosofi, nämns också som stimuli till livsfrågor. 

     Elevernas lärare menar att det är viktigt att introducera eleverna inför nya livsfrågor och 

inte bara ta upp dem som de redan bär på. Hon upplever att det ofta varierar hur mycket 

eleverna har tänkt på olika frågor. En elev har ungefär samma tankegång och menar att ”[d]et 

är många som har börjat tänka på det [olika livsfrågor] som inte har tänkt på det innan” (elev 

2, pojke). 
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4.2 Tema 2 – Religionsämnets funktion vid bearbetning av livsfrågor 

Detta tema går djupare in på religionsämnets roll för elevernas bearbetning av livsfrågor. 

Oavsett om frågorna har väckts tidigare eller inte, så borde religionsämnet ha en möjlighet att 

vara en arena för fördjupande reflektioner. 

     Intressant är att flera elever uppger på en direkt fråga att religionsundervisningen inte har 

bidragit i stor utsträckning till bearbetning, utveckling och fördjupning av livsfrågor. Men hos 

samtliga nämns dock positiva följder av religionsämnet som faktiskt har sin grund i livsfrågor, 

till exempel ökad förståelse och respekt för oliktänkande. Detta kan exemplifieras genom elev 

3 som först besvarar frågan om hon tycker att hon har fått chans att utveckla sina egna tankar 

om olika livsfrågor i religionsundervisningen med: ”Nej, jag vet inte, jag tycker inte att dom 

har utvecklats. Nej, det tycker jag inte.” (elev 3, flicka) Ändå tycker samma elev att religions-

undervisningen har gett henne ett annat perspektiv på livsfrågor och ökat hennes förståelse för 

andra religioner. 

     Livsåskådningar och religioner har en central roll i hur religionsämnet kan vara ett bidrag 

till bearbetningen av livsfrågorna. De flesta elever ser en tydlig koppling mellan religionerna 

och livsfrågorna. Två personer ser i första hand till faktaaspekten i religionerna och kopplar 

inte ihop dessa med livsfrågor, medan övriga fyra gör självständiga kopplingar mellan 

religioner och de egna livsfrågorna, till exempel: 
[…] man söker ju svar i religioner också. Det är väl ganska lika skulle jag tro. Jag vet inte, 
jag är inte så insatt i hur man tänker när man är religiös, det vet inte riktigt jag vad det är. 
Men jag antar att samma frågor dyker upp där med, att det hör ihop på något sätt. Skulle jag 
tro. (elev 3, flicka) 
 
Eftersom vissa av livsfrågorna handlar om vad som händer efter döden och eftersom många 
av religionerna har tankar kring vad som händer efter döden så blir ju det ganska naturligt, 
och anknyta till det. Eller vad man själv tycker och tror och hur man ska vara, det är ju 
ganska naturligt att man diskuterar det. Och det är väl ganska bra för att ofta när man 
diskuterar så får man ju en tankeställare, ’jaha, den tänkte på det sättet’ och då kan man … 
man får hela tiden fundera igenom sina egna, hur man själv tycker och tänker. Och när man 
hör att någon annan ’ja men jag tänker såhär’ och då kanske inte jag har tänkt på det sättet 
innan och då kan det ge mig en tankeställare också. (elev 4, flicka) 

 

Exemplen visar hur eleverna resonerar sig fram till sambandet mellan religioner och 

livsåskådningar och sökandet efter svar på livsfrågor. Det sista exemplet visar även hur andra 

elevers synsätt ger en direkt inverkan på det egna tanksättet. Att eleverna inte enbart 

associerar livsfrågor till specifika religioner, utan till något alla bär på, borde ge goda 

förutsättningar för dem att fördjupa sina egna reflektioner kring livet. De kan ta del av andras 

synsätt utan att uppleva att de ansluter sig till en livsåskådning. Läraren arbetar utifrån att 

integrera livsfrågorna med religioner och livsåskådningar i undervisningen och framhåller att 
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det är viktigt att eleverna ser kopplingen mellan det egna sökandet och livsåskådningarnas 

försök att ge svar på livsfrågor. Läraren poängterar att det är nödvändigt att se till att eleverna 

inte får uppfattningen att en viss religion har patent på en livsfråga bara för att den diskuteras i 

anslutning till den specifika religionen.  
Jag tycker ju mycket om att göra så, att när jag presenterar en religion eller vi går igenom 
en religion, att jag försöker lyfta intressanta livsfrågor i dom religionerna. För det är ju så 
att det är tacksamt att diskutera ondskans problematik eller människans frihet eller ofrihet 
när man pratar om judendom, kristendom och islam, tycker jag. För att dom frågorna de är 
så återkommande där. Och när man har de här genomgångarna då är det väldigt tacksamt att 
bryta en stund och kanske ge dom ett exempel eller något fall eller så. (lärare) 

      

Flera elever tar upp diskussionerna som en viktig del i hur livsfrågorna kan bearbetas under 

lektionstid. Det finns två olika synsätt kring detta. Det ena är att det mest är för sin egen skull 

man bör diskutera eller formulera sina tankar. Det handlar alltså inte så mycket om att berika 

någon annan, utan snarare att formulera sig för att själv börja tänka mer eller för att bli mer 

säker på sina tankar: 
Jag tror ändå att det som kanske är bra, det är ändå att vi har… vi har haft små lappar som 
man kan fylla i  ’vad tror du på’ eller ’tror du på andliga ting’ och så, och såna grejer kan ju 
ändå vara bra för då får man ju ändå  läsa och tror jag detta? Även om man inte visar det i 
klassen så får man ju ändå det för sig själv… och då får man ju ändå tänka till. Och jag tror 
ändå att det är viktigt att man tänker vare sig man är religiös eller inte, för det är ju ändå 
viktiga frågor. (elev 5, flicka)  
 
Även om jag går runt och tänker på det stup i kvarten och jag tycker det är väldigt roligt 
och jag läser om det också, så är det ju fortfarande lite annat att man kan diskutera det. Man 
kan ju ge varandra lite av den här växelverkan, så att man ger och tar också. Även om inte 
det ger så mycket, så bara det här med att sitta och prata högt med nån annan. Även om nån 
annan inte förstår så är det fortfarande ganska härligt. Ungefär som att, som att gå till en 
terapeut nästan, fast det är mer på en intellektuell nivå. […] Sen om folk förstår eller inte, 
det tycker jag, det är inte särskilt viktigt. Det viktigaste är bara att man får säga. (elev 6, 
pojke) 

 

Det andra synsättet är att man i diskussionerna bearbetar livsfrågorna just genom att man hör 

vad kamraterna säger och därmed får sig en tankeställare och funderar vidare kring dessa 

frågor. Nästan alla elever lyfter fram religionsundervisningens bidrag till fördjupad förståelse, 

tolerans och respekt för oliktänkande. Ett tydligt och konkret exempel på detta kommer till 

uttryck i följande citat:  
Vi har ju en del kristna i klassen och det märks ju att innan vi hade religion, då när Gud 
kom upp, så hade vi ju en del ’anti-christs’ i klassen som direkt anföll väldigt hårt på 
religion att det hade med allt krig och göra. Men efter religion så märker man ju att de har 
betonat, dom anklagar inte lika starkt längre, för de har ju märkt att en del människor tror 
på det och att de inte vill såra. (elev 1, pojke) 

 

Detta är även en del av lärarens syfte med livsfrågepedagogiken. Hon menar att syftet är 

tvådelat: 
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Det är både det att de själv ska ha en chans att reflektera, utifrån sig själva. Men det är 
också att få dom att upptäcka att människor som nu har en annan livsåskådning än man 
själv är vanliga människor som också brottas med de här frågorna. Att det på nåt sätt skapar 
förståelse för den religionen tänker jag mig. (lärare) 

 

Slående är således att eleverna uppfattar att det i första hand är genom diskussioner som 

bearbetning av livsfrågor sker. Även läraren lyfter fram diskussioner som ett sätt att bearbeta 

och fördjupa dem, men tar även upp skrivuppgifternas fördelar där eleverna kanske vågar vara 

ärligare då åsikterna inte recenseras på samma sätt som vid en öppen diskussion. 

     Religionsämnet har kanske en särskilt viktig funktion för vissa elever som saknar 

möjlighet att behandla existentiella frågor i andra fora. En elev (elev 5) uppger att hon 

diskuterar mycket med sin familj, men för övriga elever blir religionsundervisningen en viktig 

plattform för samtal kring livet och ett ställe att möta oliktänkande: 
Med mina vänner och så, vi snackar ju knappast om, vi väljer ju inte att ta upp meningen 
med livet och sånt. Eller döden. Eller religion överhuvudtaget. Så det är ju bra att det finns 
tillfälle och göra det. (elev 1, pojke) 
 
Det är ju bra att om man diskuterar en sån sak så får man ju ett annat perspektiv, ja men på 
det här sättet. Det är ju inget man diskuterar med sina kompisar men om man måste 
diskutera det i skolan så får man kanske ut något, så det är bra tycker jag. Absolut. (elev 3, 
flicka) 

 

Läraren menar även att det är viktigt att stanna upp och låta religionslektionerna bli en tid för 

reflektion för att på det sättet bli ett bidrag till de egna tankarna. Hon anser att ibland är det 

avskalat enkla bästa sättet att få elevernas uppmärksamhet. 
Vi har ju ett svårt uppdrag i skolan också för att dom översköljs av information och intryck 
från morgon till kväll från alla möjliga håll. Och den här lilla lektionen på 40 minuter som 
jag har den konkurrerar ju med hemskt mycket annat. Men jag tänker så här att vad är det vi 
har att erbjuda som motvikt. Det är lätt att lura sig och tro att undervisning som är lite 
häftig, tekniskt avancerad, alltså progressiv undervisning på olika sätt är det vinnande 
konceptet. Men jag tror inte det, utan jag tror att det vi kan göra det är att vi har chansen till 
de här diskussionerna, till den här efter eftertänksamheten. Och faktiskt lugna ner tempot 
lite, att det är tillåtet att fundera här faktiskt. (lärare) 

 

4.3 Tema 3 – Religionsämnets funktion att ge svar på livsfrågorna 

Huruvida eleverna anser att religionsämnet kan ge en relevant belysning av livsfrågorna har 

troligtvis betydelse för deras uppfattning om religionsämnet i allmänhet. Elevernas tankar om 

vad de får ut av de olika synsätten som de introduceras inför är därför relevanta. 

     Ingen av eleverna uppfattar direkt att de får svar på livsfrågorna genom religions-

undervisningen. Däremot kan religionsämnet ge ett bidrag till att komma in på nya tanke-

gångar:   
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Det är ju just den här österländska filosofin, som jag för tillfället i alla fall finner väldigt 
intressant. […] Och det har vi väl främst kommit in på i år. Och det är väl det spåret jag 
följer starkast just nu. Och det är ju till stor del att tacka religionen för. (elev 6, pojke) 

 

Lärarens syfte är inte heller att eleverna ska skaffa sig svar på de existentiella frågorna genom 

religionsundervisningen, utan att eleverna ska börja fundera genom att möta olika tankar och 

åsikter för att på det viset utvecklas. Flera elever upplever att religionsämnet inte ger färdiga 

svar, men att man kan plocka olika tankar från olika livsåskådningar och ta till sig dessa, 

oavsett egna preferenser, som en integrerad del med andra tankegångar.  
Alltså även fast man kanske inte anammar en hel religion så kan man tycka att ’ja den där 
grejen som dom tycker, det tycker jag också är bra’ och så. Det var som vi diskuterade igår 
att nu vill man göra saker till sitt eget så man plockar lite från alla. Så blir det som ens egen 
lilla religion. (elev 4, flicka) 
 
Ja, bara för att jag inte är buddhist så betyder ju inte det att allt de gör är dåligt. Jag tror det 
är viktigt i alla fall att se hur andra tänker och att försöka förstå varför de tycker så och det 
kan ju vara en bra grej att leva efter oavsett om man tror på nåt. (elev 5, flicka) 

 

Ett par elever lyfter även fram religionsundervisningen som ett stöd, då den kan tydliggöra att 

det finns fler som tänker i samma banor som de själva. Även om det inte ger ett klart svar på 

livsfrågorna så stärks eleverna i sina tankar genom att veta att andra människor tänker på 

samma sätt. En elev (elev 4) uppmärksammar att livsfrågorna oftast diskuteras i anslutning till 

livsåskådningar, vilket gör att hon känner sig bunden av dessa. Hon vill hellre diskutera 

utifrån sina egna erfarenheter och bilda sig en egen uppfattning innan hon tar del av idéer 

inom livsåskådningar. Två elever (elev 1 och 2) ser dock inte alls religionsundervisningen 

som ett bidrag i deras funderingar kring livsfrågor, men att religionsundervisningen genom 

faktakunskaper leder till ökad förståelse för andra kulturer.  

 

4.4 Tema 4 – Möten 

Ett tydligt tema som kunde kopplas både till läraren och eleverna är att religionsämnet har en 

viktig funktion i att bidra till möten av olika slag. Möten är av betydelse för att religions-

undervisningen kan bidra till den egna livstolkningen och därmed ge eleverna personlighets-

utveckling.  

     Ur intervjusvaren kan utläsas att religionsämnet kan ses som bidrag till den egna 

livstolkningen genom möten på olika nivåer. Samtliga elever tycker att det är viktigt att möta 

människor som tänker på ett annat sätt än de själva, dock har de lite olika uppfattningar om i 

vilken grad detta påverkar dem. Det finns två olika slags möten inom religionsundervisningen 

som eleverna tar upp, dels de som sker genom att läsa om olika religioner, dels de som 



   

  31
  
  
 

uppstår vid diskussionerna med klasskamraterna. Mötet med olika religioners syn på 

livsfrågor kan få eleverna att tänka i en annan riktning och ge ytterligare perspektiv, vilket 

exemplifieras genom följande citat: 
I med när man ser såna här filmer, om döden till exempel, så är det ju ändå verkliga 
personer som berättar om varför de tror på saker och ting. Och dom lever ju helt efter sin 
religion och… om man inte hade sett dom filmerna då är det ju inte säkert att man hade 
tänkt såna saker. (elev 5, flicka) 
 
Religionerna är ju väldigt begrundade. Ja, begrundade filosofisk, det är väldigt djupa 
tankar. Det är många som har tänkt på det. Man kan ju ta många influenser från det, även 
om man då inte säger sig vara eller tillhöra en viss religion så finns ju fortfarande väldigt 
många intressanta tankar. Och väldigt skilda tankar också. (elev 6, pojke) 
 
 

Flera elever tar upp att de kan integrera det de lär sig om olika religioner med sig själva och 

att mötet därmed blir fruktbart. Andra lyfter mer fram att när de läser om andras synsätt får de 

kunskaper som ökar förståelsen för oliktänkande.  

     Även läraren pratar om möten som viktiga för religionsundervisningen, men tar också upp 

hur bemötandet av elevernas tankar spelar en stor roll. 
Om man ska revidera sina egna åsikter eller tänka vidare, då måste man ju få en utmaning 
att möta en annan ståndpunkt. Så är det ju absolut. Och ifrågasätta behöver man ju inte 
göra, men ändå är det ju åt det hållet. Sen får man ju aldrig, aldrig få dom att känna att de 
tycker fel. Det är ju förödande. Då är det bättre att säga ’ja, men har du tänkt på det här… 
hur blir det om…’ Eller använda orden ’jag förstår vad du menar’. För det tror jag många 
behöver, att få respons på det dom tänker och tycker också. För det är först när man har fått 
det som man kan tänka vidare tror jag. Man måste få bekräftelse. (lärare) 

 

Här ser man hur läraren försöker ge eleverna möten utan att peka ut någon ståndpunkt som 

bättre eller sämre än någon annan, men att möten ändå kan stimulera till fördjupande 

reflektioner genom att ge eleverna nya perspektiv. 

     De flesta av eleverna anser att möten med andra klasskamraters tankar och åsikter ger ett 

bidrag till hur de själva tänker: 
Det är väl att man fått, ja men hur andra tänker. Att man har fått ta del av det så det har man 
ju fått, hur de resonerar kring saker. […] Ja, man märker ju vilka dom som är troende eller 
nåt, dom har ju … vad ska man säga, dom har ju liknande åsikter och så. Och eftersom jag 
inte har umgåtts i dom kretsarna innan så kan ju dom ge mig en syn på hur dom tänker. 
(elev 3, flicka) 
 
I religion blir det mycket diskussioner i klassen. Det är jättebra. Det är ju intressant för man 
kan växla tankar. (elev 1, pojke) 
 
Man kanske liksom har en åsikt som man vet att man har fast man egentligen inte vet 
varför, och får lite mothugg. Det kan ju vara nyttigt. Och liksom ’varför tycker du så’ eller 
’varför tänker du så’. Jag tror alltid att det är bra att kunna få diskutera för att bara ha en 
åsikt utan att egentligen veta varför, det hjälper ju inte så mycket. Utan att få diskutera och 
höra vad andra tycker och tänker det kan ju hjälpa mycket. (elev 5, flicka) 
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Det finns också de som menar att klasskamraternas tankar inte ger så mycket. Dessa två 

elever anser dock att läsa om eller diskutera livsåskådningar berikar dem själva: 
Nej det är sällan det finns någon riktigt poäng i det som sägs som gör att man tänker vidare 
på det sen. Om man har hört det innan och så, så tänker man inte vidare på det. […] Nej, 
klassen det är inte så mycket man har tagit åt sig av. Det är inte så många som har kommit 
med så bra åsikter i klassen tycker jag. Det är väl nån kanske.  (elev 2, pojke) 
 
Ja, eller jag tycker ju om att lyssna på vad dom säger. Men… det är fortfarande… alltså det 
ger mig inte så överdrivet mycket. (elev 6, pojke) 

 

Det tycks vara så att vissa elever ser det som viktigare att lära sig vad ”riktiga” livs-

åskådningar har att säga om olika livsfrågor och sätt att tolka livet, än att ta del av 

klasskamraters tankar.  

   

4.5 Tema 5 – Omprövning 

Om eleverna ska kunna lära av religion krävs att någonting händer med dem vid mötet med 

andra, att de lär sig något genom mötet. Att ompröva sina egna tankar, åsikter och stånd-

punkter är att lära sig av religion. 

     Flera av eleverna uppger att det sker något vid mötet med oliktänkande. Mötet kan både 

stärka dem i deras tankar genom att de får formulera sig, ställas till svars och finna argument, 

men också bidra till en omprövning av den egna övertygelsen. De flesta exemplifierar utifrån 

diskussionerna och framhåller starkt att ens åsikter kan omvärderas när man samtalar med 

andra: 
För det har ju hänt flera gånger att man har en tanke och sen när man pratat med en annan 
så ändras den ju. Och det är ju bra. (elev 1, pojke) 
 
Ja det händer väl att det påverkar. Att man tänker ’jaha dom tänker så, ja men det kan ju 
vara rätt smart för att…’  och då kanske det passar in i hur jag tycker om något. Och då kan 
man ju på nåt sätt ta åt sig det. Mycket lättare. (elev 4, flicka) 
 
Att man kanske själv har en tanke, men om man får ventilera den och får höra andra så 
kanske man får en större uppfattning om vad andra tycker och tänker. Ja men ’den kanske 
har rätt eller den kanske’. Att man även får höra lite annat och att det kanske hjälper en på 
vägen. (elev 5, flicka) 
 

Två elever tycker dock att klasskamraternas tankar och åsikter inte är så givande för dem 

själva och tar därmed inte till sig av dem, vilket visade sig i föregående tema. Hos dessa 

verkar inte diskussionerna leda till omprövning av de egna synsätten. Då eleverna utvärderar 

sina uppfattningar går de ett steg längre än att bara tycka något, de får begrunda och avgöra 

huruvida de står fast vid dem eller om de integrerar tankegångarna med andras. Detta gör att 

eleverna lär sig något både om andra och sig själva. Ett par elever nämner även att det ibland 
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kan räcka att höra sig själv formulera sina idéer för att inse att de faktiskt inte var så 

genomtänkta, vilket kan leda till en frivillig reträtt. Diskussionerna kan också leda till att den 

som talar blir uppmärksam på sina åsikter och därigenom blir stärkt i sina antaganden genom 

att tillkännage dem:  
Men jag tror ändå det är viktigt att man kanske berättar även om det är läskigt ’ja men ska 
jag berätta det här’ så är det kanske viktigt för en själv att höra en själv säga det, så att man 
typ tänker på vad man tycker och tänker. (elev 5, flicka) 
 

Så istället för å tänka så om man säger det högt så… ja, det blir tydligare på nåt sätt, när 
man säger det högt. Eller om man diskuterar det. Ställningstagandet blir tydligare tror jag, 
och framför allt också reaktionerna. Även om reaktionerna inte betyder så mycket. Men 
även om man tänker en tanke så är fortfarande reaktionerna, det ställer ju en mot väggen 
ändå, för man ser verkligen vad man tycker och att man faktiskt tycker ganska olika. (elev 
6, pojke) 

 
Det sista exemplet är intressant då eleven under intervjun för ett längre resonemang om att 

andra aldrig riktigt kan förstå fullt ut vad en annan människa säger; allt består av subjektiva 

tolkningar. På grund av detta känner eleven att diskussioner av livsfrågor mest ger något till 

dem som pratar, då de får formulera sina tankar för sig själva. Andra kan däremot komma 

med frågor eller reaktioner som gör att man får tänka vidare och fundera djupare, men han ser 

inte att de egna ståndpunkterna direkt omvärderas. De personer (elev 5 och 6) som ansåg att 

formulerandet av tankar och ståndpunkter framför allt resulterar i att de blir mer stärkta i sina 

egna resonemang var de som mest uttalat var ganska klara med var de själva står i olika 

frågor, som ett resultat av en egen tro. Det var också dessa som i störst utsträckning menade 

att de tänker på eller diskuterar dessa frågor i andra sammanhang. Man kan således se att 

diskussioner om livsfrågor har betydelse både för dem som funderat relativt lite på olika 

frågor och för dem som kommit längre i sina tankar. Elev 6 tenderar dock att se det positiva 

med att diskutera livsfrågorna enbart utifrån en egoistisk ståndpunkt. Om bara de personer 

som inte har en egen klar livstolkning eller funderar kring livsfrågorna känner att de kan lära 

sig något av andra så är det naturligtvis ett problem för såväl elever som lärare. Elev 5 

upplever det dock inte på samma sätt utan anser att det också är viktigt att lyssna på andra och 

ta till sig deras åsikter.          

     Även läraren uppger att religionsundervisningen väcker tankar hos eleverna som borde 

medföra att de reflekterar och utvärderar sin ståndpunkt. Hon exemplifierar med de elever 

som har en kristen tro: 
Jag märker ju ibland att elever blir provocerade av ämnen man tar upp och då tänker jag 
ändå att då går de ju och reflekterar. Och ifrågasätter sin världsbild. Det har oftast handlat 
om människor som är mycket engagerade i kristna sammanhang. Det kanske är typiskt för 
X som ort, att religionsämnet kommer nära. Att de upptäcker att okej det finns andra sätt att 
tolka Bibeln på och vissa tar det ju positivt men vissa ser det som hotfullt. Där tror jag 
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verkligen att det griper in. I deras egna tankar och reflektioner och så, men sen vet man ju 
inte vad det blir av det. Om de har någonstans att gå med sina funderingar eller om det 
lämnar dem med någon slags ångest. Det kan jag ibland fundera på faktiskt. Vart tar det 
vägen? För de kommer ju inte till mig om det. (lärare)     

 

4.6 Tema 6 – Att ”ta med religionsämnet hem” 

Med begreppet att ”ta med religionsämnet hem” avses att religionsundervisningen kan 

påverka eleverna även i kontexter utanför skolan, att de funderar på det som behandlas under 

religionsundervisningen även vid andra tillfällen och påverkas av det. Detta är av vikt för 

huruvida religionsundervisningen verkligen kan bidra till elevernas livstolkning. 

     Läraren har en önskan att undervisningen ska ge ett bidrag till elevernas personliga 

utveckling, samtidigt som hon ser svårigheter med att förmedla värderingar. Hon tycker att 

frågan om medmänsklighet dock ger en chans till att förmedla värderingar som har med 

skolans fostransuppdrag att göra. 
Man hoppas ju det på nåt sätt, för ämnet känns ganska meningslöst om det inte skulle 
påverkar på ett lite djupare plan. Det handlar ju om det här med kunskapssynen, att man vill 
ju inte bara fastna i det här ytliga. Utan att det ska vara något som man tar in i sin person. 
Sen är det ju svårt för att skolan ska ju inte vara… Alltså att vara värderingsfri men att 
förmedla värderingar, det är en knepig balansgång. Och det syns mycket i religionsämnet. 
Jag menar vi ska förmedla humanistiska värderingar. Det är faktiskt en knepig fråga... 
Egentligen tycker jag ju rätt illa om att vara alltför dogmatiskt. Men jag börjar väl se mer 
och mer att skolan har ett slags uppfostrande syfte också. Att man kommer in på frågor som 
handlar om medmänsklighet och att man faktiskt har en chans att påverka. (lärare)   

 

En förutsättning för att religionsämnet ska påverka eleverna i andra sammanhang är att 

momenten i undervisningen ses som intressanta, men även att de har en personlig anknytning. 

Om eleverna uppfattar religionsundervisningen som något som angår dem ökar chanserna för 

att det får en inverkan i personernas liv. Två uttalanden kan exemplifiera detta:  
Men oftast, om det inte är något som har berört en under lektionen så glömmer man ju det. 
Eller inte glömmer, men man tänker ju inte på det förrän nästa gång man kommer till 
lektionen. […] Det är la inte så berörande när läraren går igenom olika religioner. Det är la 
inte deras syfte heller riktigt. De vill väl mest sprida kunskap om vad det handlar om 
liksom.  (elev 2, pojke) 
 
Men inte sådär jättemycket. Kanske är det för att man inte har gått in på saker som blir mer 
personliga. Om man diskuterar sånt som blir, som gör att det intresserar just mig för att det 
handlar om mer mig, så blir det ju att man funderar över det sen även efter lektionen på ett 
annat sätt, än om man läser om buddhism, ’ja det är dom där borta’. (elev 4, flicka) 

 

De elever som i störst utsträckning ”tar med sig religionsämnet hem” är de som menar att de 

redan tidigare har tänkt mycket på livsfrågor, religion och livsåskådningar. Det finns två olika 

sätt för eleverna att relatera till religionsundervisningen vid andra tillfällen. En elev (elev 1) 

ägnar mycket tid åt att fundera på moment från religionsundervisningen även hemma. Han är 
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mest intresserad av att ta reda på fakta om olika livsåskådningar. Eleven tillbringar mycket tid 

åt att läsa om religioner och är besviken på att han inte fått ut mer faktakunskaper ur 

religionsundervisningen. Om det handlar om livsfrågor finner han religionernas trosläror 

intressanta, men har inget behov att koppla dessa till sig själv. Detta kan ses som ett exempel 

på att lära om religion. Två andra personer (elev 5 och 6) som för över religionsämnet till 

andra kontexter, gör det mer på ett personligt sätt genom en subjektiv koppling: 
Alltså religion det är inte som vilket ämne som helst utan det berör ju… Alltså det är 
annorlunda frågor. Det är inte bara politik utan det är verkligen såhär personligt. Ja, jag 
tänker nog mycket på det och kanske tar till mig argument som nån annan har sagt och 
försöker liksom, om jag inte håller med så kanske man kollar upp varför tycker inte jag det. 
Också diskuterar jag med mina föräldrar gör jag väldigt mycket. (elev 5, flicka) 

 

Detta stycke visar hur religionsämnet kan bli en del i den egna livstolkningen och hur man 

kan lära av religion. De elever (Elev 1, 5 och 6) som ”tar med religionsämnet hem” är mycket 

intresserade av religion antingen ur en faktaaspekt eller ur en mer filosofiskt sökande aspekt. 

Man kan undra om inte denna typ av elever hade sysselsatt sig med dessa frågor även utan 

religionsundervisningens bidrag. De elever som däremot inte i särskilt hög grad drog 

paralleller mellan frågor som behandlas i religionsundervisningen och andra kontexter 

behöver en mer personlig koppling. Här kan man se att bristen på subjektiv förankring 

framför allt får betydelse för de elever som inte i lika stor utsträckning begrundar religion, 

livsåskådningar och livsfrågor.  

     Flera elever upplever, som jag tidigare redogjort för, att de fått ökad tolerans och mer 

respekt för andra genom religionsundervisningen. Detta visar på religionsämnets betydelse för 

sammanhang utanför skolan och är kanske en av undervisningens viktigare, långsiktiga 

effekter. 

   

4.7 Tema 7 – Faktakunskaper 

Inom flera föregående teman har jag kommit in på begreppet faktakunskaper. Anledningen till 

att detta tas upp som ett enskilt tema är att vissa elever återkommande anknyter till 

faktakunskaper som en väldigt viktig del inom religionsämnet, medan andra inte alls ser det 

som angeläget. Vilken roll har egentligen faktakunskaperna för livsfrågorna och livs-

tolkningen? 

     Två synsätt kan sägas representera ytterligheterna i denna fråga. Det ena är att religions-

undervisningen i betydligt större utsträckning borde använda sig av påtagliga, konkreta och 

helst bevisbara fakta (elev 1), det andra är faktakunskaperna inte ger någonting alls för en 
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själv och att de delarna av religionsundervisningen i princip är meningslösa (elev 6). Övriga 

elever hamnar mellan dessa ytterligheter. Fakta kan enligt eleverna ge upphov till reflektion 

och skapa tolerans, respekt och motivation. Läraren ser istället livsfrågorna som motivation 

till att lära sig om religionerna, och då får livsfrågorna mer en funktion som ingång till 

faktakunskaperna. 

     Två citat får exemplifiera de som ser kunskap om andra religioner som fakta utan koppling 

till en själv: ”När jag läser, det känns mest som kunskap liksom. Det är så det blir. Man lär sig 

det och kommer ihåg det, men sen tänker man inte så mycket mer på det.” (elev 2, pojke) och 

”Jag tycker att religion är väldigt intressant, men jag vill själv betrakta det utifrån hellre.” 

(elev, 3, flicka). Det första exemplet visar att religionsundervisningen kan ge faktakunskap 

som man lär sig för stunden, utan att den integreras med en själv. Det andra exemplet visar 

även det avsaknad av integration med de egna tankarna. Eleven lär sig om religion likt en 

åskådare utan att själv kopplas till ämnet. En elev har en annan intressant tankegång: 
Alltså, en mix av båda är väl bra. För man måste ju ändå ha någon slags basfakta. Eller det 
känns som om man ska veta vad som, vad kristendomen, judendomen och hinduismen står 
för och vad de är och så. Det känns ju ändå som man måste ha någon basfakta, men sen är 
det ju inte fel, diskuterar man livsfrågor så har ju jag mina och du har dina och då är ju 
liksom inte det fel heller och diskutera även om man inte har så stor koll. (elev 4, flicka) 

 

Eleven ser att det finns två olika synsätt på faktakunskaper. Kunskaper om andra religioner är 

bra på sitt sätt, men samtidigt kan funderingar kring livsfrågorna vara så individuella att 

förkunskaper inte krävs för att utbyte ska ske. 

     Detta tema visar att hos vissa elever är faktakunskaperna väldigt förankrade i 

förväntningarna om religionsämnet och det kan bidra till att de ser livsfrågor och personlig 

koppling som sekundärt i förhållande till faktakunskaperna, medan andra elever ser de 

existentiella inslagen som mer primära i förhållande till dessa. Viktigt att inte förglömma är 

att faktabaserade kunskaper även kan leda till reflektion, förståelse, tolerans och respekt, 

något som är viktiga värden i livstolkningen. Om de mer faktabaserade kunskaperna 

förmedlas så eleverna kan förankra dem i sig själva och ge ett bidrag till deras 

personlighetsutveckling så är faktakunskaperna ett viktigt inslag i att lära av religion. 

 

4.8 Tema 8 – Problem och förutsättningar 

Intervjupersonerna är väl medvetna om förutsättningarna för en berikande livsfråge-

undervisning. I detta tema exemplifieras sådant som elever och lärare ser som svårigheter med 

livsfrågepedagogiken. 
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En klar majoritet av eleverna (5 av 6) ser olika svårigheter med att diskutera livsfrågor i 

klassen. Faktorer som tas upp är att det kan bli för personligt, att man kan bli påhoppad av 

andra, att det är svårt att tala om livsfrågor, att det finns en risk att såra någon samt att det kan 

bli missuppfattningar om vad man själv tycker. Till en del beror dessa problem på att gruppen 

består av elever från tre olika klasser som inte känner varandra, vilket flera elever tar upp. De 

menar att det är lättare att tala om personliga saker om man känner varandra väl. Läraren 

lyfter fram samma sak och delar därför in klassen i mindre grupper där eleverna först får 

diskutera med varandra, men avslutar sedan med helklassdiskussion. Detta tar även flera 

elever upp som en positiv sak. Läraren ser ibland en svårighet i att eleverna inte alltid 

engageras och att det i dessa fall kan vara svårt att få igång klassen. Utifrån ett lärarperspektiv 

kan det även vara svårt att inte styra diskussionen för mycket. Läraren menar att hon ibland 

vill förmedla vissa synsätt och därmed styr eleverna i en viss riktning. Hon exemplifierar 

genom ett fall:  
Till exempel när vi har pratat om islam har vi haft den här frågan ’Hur vore det om 
muslimer skulle bygga en moské här i X [ortens namn]?’. Det är ju en slags livsfråga som 
handlar om tolerans. Då vill man ju såklart som lärare att dom ska komma fram till att det 
är bara fördomar som gör att vi säger nej till ett moskébygge. Det är ju knepigt med såna 
frågor där man har svar på nåt sätt, så det tycker jag att det får man fundera mycket på hur 
man hanterar det. För det är ju viktigt att de faktiskt får tycka vad de vill, men att man 
kanske ifrågasätter det möjligen då. (lärare) 

 

Flera elever tar upp lärarens engagemang och undervisningsstil som en förutsättning för att 

religionsämnet ska kunna ge något till de egna funderingarna. Samtliga elever talar om 

skillnaderna mellan Religion A och Religion B och menar att Religion A enbart tog upp fakta 

om olika religioner medan B-kursen har inneburit betydligt fler diskussioner och anknytningar 

till elevernas egna funderingar. Vissa verkar tro att upplägget för kurserna är sådant att A-

kursen ska ge fakta medan man i B-kursen mer ska öppna för personliga reflektioner. Andra 

lyfter fram lärarens roll i detta och menar att man hade kunnat anknyta till sig själv och 

livsfrågorna även i den tidigare A-kursen. En elev (elev 6) återkommer flera gånger till att det 

är för sent att läsa religionskunskap tredje året på gymnasiet då man redan har brottats med 

frågorna länge och därmed fått söka svar själv. Eleven menar att man redan har bildat sig en 

uppfattning angående de här frågorna när religionskunskapen väl börjar. 

     Läraren ser också att det kan bli svårt med betygsättning av vissa uppgifter som är väldigt 

förankrade i elevernas egna åsikter, men påpekar att alla uppgifter inte heller behöver 

betygsättas. 
Jag tycker att det är väldigt kul och bra att jobba med det här, men det finns ju vissa fällor 
man kan gå i. En sak är ju det här med betygsättning. Om man jobbar mycket med 
elevernas tankar och åsikter så får man verkligen vara uppmärksam på sig själv så att man 
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inte betygsätter utifrån vad dom tycker. Det är viktigt, och kanske att man talar om det för 
eleverna också så att de är uppmärksamma på det. (lärare)  

 

5. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras resultatet och kopplas till studiens bakgrund och teori. Stycket är 

disponerat efter de fyra frågeställningarna för överskådlighetens skull och tanken är att 

kopplingen mellan frågeställningarna och tematiseringen här förtydligas.  

 

5.1 Religionsundervisningens bidrag till bearbetning av livsfrågor – 

ett elevperspektiv 

Att de flesta eleverna uppger att de börjat tänka på livsfrågorna innan tredje året på gymnasiet 

där religionsundervisningen ofta placeras, aktualiserar tanken om det universella med 

livsfrågorna som bland andra Tillich (1958), Dahlin (1989) och Grimmitt (1987) lyfter fram. 

Dock har eleverna funderat i olika grad över de här frågorna och mognad/ålder, 

uppväxtförhållanden/bakgrund samt ett eget intresse i form av en kunskapstörst spelar in. Här 

kan man se att livsfrågorna delvis är kontextuellt bundna, vilket Selanders (1997) 

undersökning visade. Att livsfrågorna både är universella och kontextuella blir dock 

paradoxalt och därmed är Grimmitts (1987) komponenter för meningsskapande som både är 

av universell och sociokulturell karaktär mer applicerbara på gymnasieeleverna i denna under-

sökning.   

     Flera av eleverna drar självständiga paralleller mellan livsfrågorna och livsåskådningar 

som lyfts fram i religionsundervisningen och ser att de behandlar ungefär samma ämnen. 

Sjödins (1995) föreställning om att ungdomar inte ser livsåskådningarnas svar på livsfrågorna 

som relevanta för dem själva, verkar här inte stämma med den bild eleverna ger. Här är det 

snarare ett par elever som menar att kamraternas tankar inte kan ge något bidrag till den egna 

livstolkningen. Flera orsaker kan ligga till grund för detta synsätt. Det kan handla om att 

eleverna uppfattar att livsåskådningars resonemang om livsfrågor ligger närmare en fakta-

aspekt än kamraternas tankar och genom en inneboende föreställning om att det är fakta-

kunskaper som värderas högst i skolan och utifrån betygsperspektivet så läggs mer vikt på 

detta. Det kan också vara så att vissa elever ser sig ha kommit långt i tankarna och menar sig 

ha passerat sina kamrater eller att de helt enkelt ser livsåskådningarna som mer genomtänkta. 

Om man applicerar Grimmitts (1987) teori att alla människor har någon form av tro, innebär 
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detta att alla har något att bidra med när det gäller existentiella frågor, då alla perspektiv som 

kan leda till omprövning av egna tankar eller ökad förståelse för andra är önskvärda.  

     Wikströms (1993) teori om den ökade framväxten av privatreligionen är tydlig i resultatet. 

Flera av eleverna upplever att de kan plocka tankegångar från olika håll, både bland 

kamraterna och bland livsåskådningarna. Wikströms föreställning om att eleverna inte längre 

finner svar i etablerade livsåskådningar, utan väljer att skapa något eget, betyder dock inte att 

eleverna i denna undersökning inte kan hitta tilltalande tankar i etablerade livsåskådningar, 

även om de inte tar dem till sig som ett färdigt paket. Att religionsundervisningen inte direkt 

uppfattas leda till svar på livsfrågorna är bra då det inte är dess syfte, i en icke-konfessionell 

skola, vilket också Härenstam (2000) påpekar. Att däremot finna intressanta tankegångar i 

olika livsåskådningar och integrera dem i sin personliga livvstolkning är förenligt med hans 

hermeneutiska kunskapssyn som ständigt leder till nya upptäckter. Här kan olika idéer som 

eleverna stöter på under religionsundervisningen ge något till deras sökande, något som flera 

elever lyfter fram.  

     Enligt undersökningen menade flera elever att diskussionerna har en framträdande roll i 

bearbetningen av livsfrågor, dels genom att man får ta del av andras tankar, dels genom att 

man får uttrycka sig. Om religionsundervisningen handlar om det som djupast angår en, med 

Tillichs (1958) termer, har den goda möjligheter att nå eleverna med nya tankar om livsfrågor 

som berör och ses som aktuella. Eftersom kyrkan inte längre är en gemensam institution för 

bearbetning av livsfrågor (Wikström, 1993) kanske istället skolan i allmänhet, och religions-

undervisningen i synnerhet, kan bli en arena för eleverna att mötas och ta del av olika tankar 

om livsfrågor.   

 

5.2 Religionsundervisningens bidrag till bearbetning av livsfrågor – 

ett lärarperspektiv 

Den intervjuade läraren arbetar ofta med att stanna upp och diskutera livsfrågor där de 

aktualiseras utifrån en livsåskådning. Både Skolöverstyrelsens rapport (1974) och Sjödins 

undersökning (1995) genererade slutsatsen att religionsundervisningen bör lämna sin tyngd-

punkt på livsåskådningarna till förmån för livsfrågorna, och Wikström (1993) instämmer i 

deras misstanke om att ungdomar inte finner livsåskådningarnas svar på livsfrågor som 

aktuella för dem själva. Om en lärare tar upp livsfrågor i anslutning till moment om 

livsåskådningar är det av absolut prioritet att eleverna uppfattar att deras egna tankar om 

livsfrågor är väsentliga, att de inte bara ses som ett medel att väcka intresse för 
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livsåskådningar. Detta kan vara en risk om livfrågor alltid tas upp i anslutning till etablerade 

livsåskådningar. Samtidigt är det betydelsefullt att eleverna ser att livsåskådningars olika svar 

på livsfrågorna också kan ge något till det egna sökandet efter svar.  

     Lärarens syfte med livsfrågepedagogiken harmonierar med Härenstams (2000) 

hermeneutiska/dialektiska kunskapssyn och Olivestams (2006) hermeneutikdidaktiska modell 

som båda har hämtat mycket från Grimmitts (1987) modell att lära av religion. Livsfrågorna 

ska dels ge ett bidrag till elevernas tankar och därmed ge dem en chans att reflektera, något 

som kan bidra till elevernas personliga utveckling, dels ge förståelse för oliktänkande, något 

som kan bidra till elevernas sociala och moraliska utveckling. Lärarens syfte med 

livsfrågepedagogiken har förutsättningen att leda till det Grimmitt (1987) benämner PSME. 

När livsfrågorna blir ett bidrag till eleverna själva sker en allmänmänsklig utveckling utifrån 

Grimmitts (1987) sätt att se på religionsundervisningen. Tillichs (1958) idéer om den 

förlorade djupdimensionen som lämnar människan med en slags ångest, och Dahlins (1989) 

idéer om att religionsundervisningen måste bli ett alternativ till den naturvetenskapsbaserade 

livstolkningen i samhället, där även de metafysiska frågorna tas på allvar och tillåts 

diskuteras, påminner om lärarens tankar om sin undervisning. Hon menar att religions-

undervisningens chans att konkurrera med det ständigt ökande informationsflödet är att sänka 

tempot, fundera och diskutera, och därmed ge ett alternativ till tidsandan i stort.  

     Något som kan vara svårt utifrån livsfrågepedagogiken är betygssättningen. Detta lyfter 

även läraren fram och poängterar att man aldrig kan betygsätta elevernas tankar och åsikter. 

Eftersom Grimmitts pedagogik inte bara ska ge en chans till bearbetning av livsfrågor, utan 

även bidra till elevernas medmänsklighet, kan betygsättning bli ett stort problem utifrån hans 

visioner. Om religionsundervisningen ska bli ett instrument för allmänmänsklig utveckling 

krävs en ny syn på betyg. Faktakunskaper är trots allt mer mätbara och används därmed i 

större utsträckning som underlag för betyg och mer reflekterande uppgifter kanske får en 

annan roll. Skeies (1998) kritik mot Grimmitt känns här väldigt befogad, då det blir problem 

när ämnesmål i religionsundervisningen knyts till bestämda värden.  

   

5.3 Religionsundervisningens bidrag till livstolkningen 

Om religionsundervisningen ska fungera som ett bidrag till elevernas livstolkning krävs det 

att den får en inverkan på dem. Både läraren och flera av eleverna ser att det i religions-

undervisningen finns en unik chans till möten som dessutom i flera fall leder till omprövning 

av den egna ståndpunkten. Dessa möten kan översättas med Grimmitts ideal i hans utveck-
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lingssteg för självkännedom (se figur 1, s. 24). Mötet kan då ge ett bidrag till hur eleverna 

uppfattar och känner inför sig själva. Flera elever menade att det sker en reflektion vid mötet 

och att de kan integrera olika tankesätt med det ursprungligt egna, vilket i mycket påminner 

om Hartmans (2003) livstolkningsprocess (se figur 2, s. 25) där upplevelser genom reflektion 

stimulerar till livsfrågor, som leder vidare till livstolkning, och tar sig uttryck genom ord och 

handling. Genom att läraren försöker uppmuntra till vidare funderingar, utan att kritisera 

elevernas egna livstolkningsmönster, kan religionsundervisningen på så sätt vara ett bidrag till 

en dynamisk process, där eleverna utmanas till att reflektera, och sedan omvärdera eller stärka 

sina antaganden.  

     Grimmitts (1987) tankar om att den meningsskapande processen som är beroende av både 

universella och sociokulturella komponenter, innebär att det bör finnas delar i religions-

undervisningen som kan visa på det universella för alla, såsom vissa värden och erfarenheter. 

Dock kan vissa livsfrågor ges olika vikt i olika kulturer och svaren eller sätten att bearbeta 

dem är sociokulturellt knutna. Skeies (1998) kritik mot Grimmitt innebär att hans pedagogik 

lättare harmonierar med en pluralistisk teologi än en konservativ teologi, vilket kan innebära 

problem för alla inblandade parter. Det finns svårigheter med att låta religionsämnet bli ett 

bidrag till elevernas livstolkning, som även läraren i denna undersökning har upptäckt. Hon 

menar att det främst är de elever som är starkt knutna till kristna sammanhang som ibland 

provoceras av diskussioner, och ser vissa upptäckter och erfarenheter som hotfulla istället för 

som ett bidrag till något positivt. Detta kan lämna eleverna med en ångest, om deras 

världsbild och livstolkning plötsligt sätts på spel. Samtidigt upplever jag det vara oerhört 

viktigt att man vid delaktighet i homogena kontexter, exempelvis ett samfund eller en familj, 

även deltar i sammanhang som i högre utsträckning präglas av oliktänkande och där är kanske 

skolan enda exemplet. På grund av den kristna frireligiösa utbredningen på den aktuella 

skolan blir det den kristna tron som i det här fallet blir överförbart på Skeies (1998) tal om 

konservativ teologi, men jag vill poängtera att alla religioner kan ha grenar som står för en 

konservativ teologi.  

     Studien visar en tydig distinktion mellan de elever som ”tar med religionsämnet hem” och 

de som inte gör detta. Eleverna som fortsätter reflektionen kring frågor eller ämnen som 

introducerats under religionsundervisningen är de med intresse för livsåskådningar, religion 

och livsfrågor. Övriga elever kräver en djupare subjektiv förankring för att ämnet ska beröra 

dem på ett djupare plan. Här väcks frågan om vilka möten som egentligen stimulerar till 

reflektion då alla uppenbarligen inte bidrar till influens till att vidga elevernas livsvärld. 

Kanske krävs det att religionsundervisningen ger nya spännande möten som känns aktuella 
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och betydelsefulla för de elever som inte är så intresserade av religionsämnet. Jag tror att 

möten genom uttrycksmedel som ofta är en del av elevernas livsvärld, till exempel 

skönlitteratur och musik som Selander (1994) tar upp som alternativa möten, kan ge en helt 

ny dynamik till samtal om livsfrågor och värden.  

 

5.4 Att lära av religion  

Samtliga elever i denna undersökning uppger att religionsundervisningen leder till ökad 

tolerans och mer respekt för oliktänkande, vilket absolut är en essentiell del. Jag tänker mig 

dock att undervisningen skulle kunna bidra till något ytterligare, en hjälp till eleverna att 

komma djupare i sina innersta tankar, att sätta igång en process som fortskrider på andra 

arenor än skolan. Denna undersökning visar att flera av eleverna vid mötet med andras tankar 

antingen omvärderar eller förstärker den egna övertygelsen. I dessa fall ser man att eleverna 

lär av religion. Dock verkar det som om de elever som verkligen ”tar med sig religionsämnet 

hem” gör det på grund av att de redan är engagerade av existentiella frågor och inte på grund 

av religionsundervisningen. Eleverna uppger att en förutsättning för att religionsämnet ska få 

en långsiktig betydelse för dem är att det berör på ett personligt plan, vilket är precis det som 

Grimmitt (2000) och Härenstam (2000) poängterar. Om elever ska lära av religion krävs 

därför att ämnesstoffet kopplas ihop med elevernas egen livsvärld och att eleverna 

uppmuntras att ställa personliga frågor. För att få den subjektiva förankringen hos samtliga 

elever borde lärare verkligen starta i de universella livsfrågorna istället för i det socio-

kulturella, det vill säga livsfrågor som tar uttryck utifrån Grimmitts (1987) kategorier det 

mänskligt givna, gemensamma mänskliga erfarenheter samt vissa grundläggande värden.  

     De elever som lär av religion är de som tar till sig av mötet med andra, vare sig det gäller 

livsåskådningar eller kamraters tankar, och relaterar sina egna uppfattningar till dessa. 

Religionsundervisningen kan hos dessa elever bidra till personlig utveckling genom nya och 

fördjupande tankar, upplevelsen av att de egna tankarna har betydelse och ökad medmänsklig-

het. Religionsämnets bidrag till deras sociala utveckling sker genom ökad förståelse för 

oliktänkande, att de lär sig lyssna och ta in andras tankar och kan relatera dem till sig själva. 

På detta sätt ges eleverna möjligheter att överbrygga de meningsskiljaktigheter som en 

pluralistisk kontext kan innebära. Moralisk utveckling, till sist, sker om elevernas förståelse 

för olika kulturer och andra människor inverkar på deras sätt att bemöta och tänka om andra.  
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6. Slutord 
Efter att ha ägnat en längre tid åt detta arbete och frågor som berör religionsdidaktik, 

livsfrågor och livstolkning har flera tankar om vidare undersökningar börjat spira. Något 

intressant efter denna undersökning berör genusaspekten på livsfrågor. Tidigare under-

sökningar har visat att flickor, i förhållande till pojkar, både funderar mer kring livsfrågor och 

tycker i högre utsträckning att det är ett viktigt inslag i religionsundervisningen. Vad får det 

för betydelse för flickors och pojkars livssyn att de i så olika utsträckning reflekterar kring 

metafysiska frågor? Får det någon betydelse för de könsmönster som finns i samhället?   

     En intressant aspekt, som kommer ur just det elevklientel på den aktuella skolan för denna 

undersökning, är att titta närmare på kristna elevers tankar om livsfrågor. Mycket intressant 

skulle vara att se om konservativt troende grupper av exempelvis kristna och muslimer har 

mer gemensamt i tankarna om livsfrågorna, än konservativt kristna etniska svenskar och 

sekulariserade etniska svenskar.   

     Vid flera tillfällen under arbetets gång har en tanke om religionsämnets placering i 

gymnasieskolan återkommit hos mig. Upprepade undersökningar har visat ungdomars stora 

intresse för livsfrågor och i denna studie framkommer det att eleverna har kommit ganska 

långt i sina tankar när de väl inleder religionsstudierna. Å ena sidan kan det vara bra då 

eleverna börjar reflektera på egen hand och sedan går djupare och längre tillsammans med 

andra. Å andra sidan kan funderingar på livsfrågor innebära en svår tid med ångest och ibland 

kan mer destruktiva livstolkningar bli resultatet i sökandet efter värden och mening. Ofta 

hänvisas till ungdomarnas mognad vad gäller religionsämnets placering i tredje året, men 

kanske bör en undersökning göras om vad en tidigarelagd religionsundervisning i gymnasie-

skolan skulle innebära för elevernas värderingar, attityder till oliktänkande, livsfrågesökande 

och livstolkning.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide till elevintervjuerna 

1) Vad tycker du om religionsämnet? Vad tycker du är viktigt? Mindre viktigt? 
Intressant? Mindre intressant? 

 
2) Kan du berätta om något lektionstillfälle i religionsundervisningen som du har tyckt 

varit särskilt intressant och engagerande? 
• Vad var det som gjorde att det blev så intressant?  

 
3) Vad tycker du om att diskutera eller anknyta till livsfrågor i samband med 

religionsundervisningen? 
• På vilket sätt? Kan du ge exempel? 
• Upplever du att man i religionsundervisningen ofta anpassar innehållet till 

elevernas egna tankar och funderingar? På vilket sätt? Kan du ge ett exempel.   
• Hur tycker du att det är/skulle kännas att diskutera eller anknyta till egna 

livsfrågor i klassen, med tanke på kamraterna? Hur känns det/skulle det kännas 
att berätta om något personligt inför andra? 

  
4) Kan du berätta om någon gång när du har funderat på olika saker ni läst om/diskuterat 

i religionsundervisningen även vid andra tillfällen, såsom när du är ensam eller vid 
diskussioner med andra? 

• Händer det att du funderar mer på saker som ni talat om i 
religionsundervisningen i jämförelse med andra ämnen?  

 
5) När man läser om olika religioner så lär man ju sig mycket om dem.  Men tycker du 

även att religionsundervisningen ger ett bidrag till dig själv, till dina egna tankar, ditt 
sätt att leva ditt liv osv.? Får du chans att utveckla dina egna tankar om olika livsfrågor 
genom religionsundervisningen? 

• På vilket sätt?/ Varför inte? 
• Om nej – skulle religionsämnet kunna vara ett bidrag till dina egna tankar? 

Hur? 
• Sedan du började läsa religion har du märkt om du har funderat mer eller på ett 

annat sätt angående olika livsfrågor? 
 
6) Kan du ge exempel på om du har mött frågor/åsikter i religionsundervisningen som du 

inte tänkt på så mycket tidigare eller kanske inte alls stött på tidigare? 
• Vilka?  
• Hur har de påverkat dig och dina egna tankar? 
• Hur reagerar du när du möter en motsatt åsikt? 
• Vad händer med din egen ståndpunkt? 
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Bilaga 2. Intervjuguide till lärarintervjun 

1) Hur tänker du kring religionsämnet? Vilka är dina mål med undervisningen och vad vill du 
att eleverna ska få med sig. 
 
2) Vilken roll spelar elevernas egna livsfrågor i din undervisning? 

• Hur tar det sig uttryck? 
• Hur gör du? På vilket sätt arbetar du med livsfrågorna? 
• Vilka är målen med denna del av din religionsundervisning? 
• Hur får du kunskap om vad som är livsfrågor för eleverna? 
• Ser du några svårigheter med att diskutera livsfrågor i klassrumsmiljön? 
• Har du själv fått nya perspektiv och insikter genom att diskutera livsfrågor med 

eleverna? Vilka? Har det påverkat din undervisning? 
 
3) Försöker du knyta an livsfrågorna till olika religioner och livsåskådningar?  

• På vilket sätt?  
• Använder du tankar från andra religioner för att ge eleverna nya perspektiv på deras 

egna livsfrågor? 
• Vilka fördelar finns med detta? Vilka svårigheter? 

 
4) Kan du berätta om och hur du upplever att religionsundervisningen kan bidra till elevernas 
personliga, moraliska och sociala utveckling? 

• Hur arbetar du? 
• Hur kan man uppnå detta? 

 
5) Hur kan religionsundervisningen bidra till att stimulera eleverna till självreflektion, att ge 
dem verktyg för att utvärdera sig själv, sina uppfattningar och sitt sätt att tolka livet? 

• Arbetar du medvetet med detta? 
 


