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ABSTRACT 
 

Syftet med denna undersökning har varit att få en övergripande uppfattning om ungdomars 

förhållningssätt till Gud, religion, livsfrågor och tro, samt att se om deras tankar möjligen visar 

influenser av ett genusperspektiv. Alltså om deras svar och förhållningssätt gentemot dessa 

ämnen skiljer sig beroende på om de är flicka eller pojke. För att nå fram till dessa resultat har jag 

använt mig av en kvantitativ metod där jag genom enkäter med öppna svar låtit ungdomarna 

besvara ett antal frågor i ämnet. Jag har även använt mig av hermeneutiska tolkningsläran då jag 

genom den tolkat respondenternas enkätsvar. Resultatet har visat att de allra flesta ungdomar har 

frågor kring Gud, religion, livsfrågor och då speciellt meningen med livet. Deras svar och 

skillnader på svar kunde på ett antal punkter kopplas ihop med könstillhörigheten och vi kan se 

att livstankar och gudstro till viss del skiljer sig åt pojkar och flickor emellan. I sin helhet har 

uppsatsen svarat på frågeställningarna jag ställt angående livsfrågor så väl som religion bland 

ungdomar.  

 

Nyckelord: Ungdomar, religion, livsfrågor, meningen med livet.
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1 INTRODUKTION  

 

För mig som blivande lärare är det intressant att veta vad som intresserar ungdomar kring religion 

och livsfrågor. Hur de ser på ämnet är viktigt för att kunna ge en undervisning som tilltalar och 

passar dem. Hur ungdomar ser på religion och utövandet av det är på flertalet platser förbisett, 

inte minst på skolor och högskolor
1
. Frågan om Gud är för många en av livets stora frågor. Vem 

är Gud? Finns Gud? Kan jag tro på Gud? På dessa frågor söker ett antal personer svar, och svaret 

följs ofta av, och kopplas samman med svaret på frågan om livets mening och döden. Ämnet 

religion innefattar livsfrågor och därför tar jag även upp detta. I Lgr 80 heter skolämnet 

”Människans frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap”. ”I den nuvarande Kursplan 2000 

har livsfrågor och etik en central ställning”
2
. Vi har sedan 70-talet sett statistik på hur antalet 

religiöst aktiva minskat och att färre besöker gudstjänster. En stor del av dessa är ungdomar. Av 

den anledningen vill jag söka större förståelse för dagens ungdomar och deras förhållningssätt till 

religion, religiositet och livsfrågor. Jag vill även söka svar på om förhållningssättet visar 

influenser av ett genusperspektiv. Detta vill jag göra då man genom statistik sett att kvinnor är 

mer religiösa än män samt att det är fler kvinnor som besöker gudstjänster
3
. Ett av syftena med 

religionskunskap är att uppmuntra diskussioner kring livsåskådning och väcka nyfikenhet för 

religion
4
. För att kunna göra detta anser jag att det är av vikt att vi förstår hur de unga ser på 

dessa frågor. För att kunna skapa ett klimat i klassrummet som främjar diskussion och samtal så 

tror jag att det kan vara av vikt att vi tittar närmare på hur, och om elevernas svar kan kopplas till 

genus. Just genusperspektivet i mitt arbete kommer att vara underställt huvudfrågan som är: Vad 

betyder Gud och livet för dagens ungdomar? En vidare förståelse för eventuella skillnader tror 

jag kan bidra till ökad standard i undervisningen. Skolan skall i sin undervisning i 

religionskunskap sträva efter att få eleven att reflektera över etiska, existentiella och religiösa 

frågor som berör hans eller hennes liv. För att kunna göra det så kan det underlätta om man vet 

vad som faktisk intresserar denne. Denna uppsats hoppas jag ska kunna ge viss klarhet och hjälp 

för andra lärare, eller blivande lärare i ämnet.  

                                                
1 Larsson, Göran Talande tro – ungdomar, religion och identitet (2003), s.13f Filosofie doktor i religionsvetenskap 

vid Göteborgs universitet. 
2 

www.skolverket.se (2010-05-16) 
3 Gustafsson, Göran Tro, samfund och samhälle (2008), s.37 Professor i religionssociologi vid teologiska 

institutionen i Lund. 
4
 www.skolverket.se (2010-04-15) 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats har varit att söka större förståelse för ungdomars förhållningssätt till 

religion, Gud, livsfrågor och tro. Att kvinnor idag anses vara mer religiösa/troende än män bidrog 

till att jag utgått från ett genusperspektiv i uppsatsen. Ännu en anledning är att skolan ska utgå 

ifrån att behandla flickor och pojkar lika.  

Med syftet i åtanke kommer jag att ha följande frågeställning: 

 Hur tänker tonåriga flickor och pojkar kring Gud, livsfrågor, religion och tro? 

Denna frågeställning har jag för att klargöra vad jag vill säga med hela uppsatsen.  

 

1.2 Avgränsningar 

Undervisningsaspekten kommer jag inte ta upp i bakgrunden eller i resultatet utan det är något 

jag kommer ta upp i diskussionen under Egna tankar. Anledningen till detta är att jag vill 

avgränsa mig till ungdomars syn på gud, livsfrågor, religion och tro, och inte göra undervisningen 

till den viktigaste delen. Jag har också avgränsat mig till Sverige när jag skriver om 

sekularisering och andra ämnen i bakgrundsdelen. Även tidigare forskning gäller Sverige och blir 

på så vis lättare att relatera till.  

 

1.3 Material och materialproblem 

Eftersom min uppsats är av undersökande karaktär så grundar sig materialet på litteratur men 

även på enkäter. Bakgrunden byggdes upp av litteratur och med ett fåtal internetsidor. Jag har 

använt mig av såväl nyare som äldre litteratur och läst de kapitel som är relevanta för mitt valda 

ämne. Jag har i den mån jag kunnat gått till förstahandskällor och bara i enstaka fall gått till 

andrahandskällor, mestadels på grund av tidsbrist. Då ämnet jag skriver om undersökts tidigare så 

är det ganska lätt att få tag i relevant litteratur. Det finns dock begränsat med litteratur om just 

ungdomar och religion medan det finns mycket mer om mindre barn. Barn och Gud, barn och 

religion, och barn och livsfrågor vore onekligen lättare att hitta litteratur till. För att hänvisa till 

källor och litteratur använder jag mig av Oxfordsystemet. Ibland anser jag att vissa begrepp 

behöver förklaras, detta gör jag i noterna.  
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1.4 Exempel på tidigare forskning  

Under detta avsnitt tar jag upp tidigare forskning kring ungdomar och religion, livsfrågor, tro och 

Gud. Jag har funnit två C-uppsatser som tar upp ämnet och som visar olika resultat.  

 

Engvall fann i sitt examensarbete att ungdomar inte bryr sig så mycket om Gud. 72 % av 

kvinnorna och 81 % av männen påpekade att Gud inte spelade så stor roll för dem i deras liv. 

Dock kan vi läsa ut av detta att fler kvinnor än män anser att Gud faktiskt spelar en roll i deras 

liv
5
. Engvall fann också att 50 % av kvinnorna och 43 % av männen trots allt bett till Gud någon 

gång. Även här ser vi att procenten är högre bland kvinnor. Dock visar det också att det är lika 

många som ber till Gud som det är som inte gör det
6
. Hon finner också att ungdomarna varken 

tror att Gud är en bestraffare eller belönare och detta tolkar hon som att det är svårt att veta om 

Gud är bestraffare eller belönare
7
. I undersökningen visade det sig också att ungdomarna inte 

visste om de trodde Gud var ond eller god
8
. Därtill kan vi utläsa att 38 % av männen och 19 % av 

kvinnorna var helt säkra på att Gud över huvud taget inte finns. Av de som tror att Gud trots allt 

finns så tror majoriteten att det är någon som hjälper oss när vi har det svårt
9
. I samtliga svar vad 

gäller tro på Gud och Gud som verklig och positiv ser vi att kvinnorna ligger högst. 

 

Mimoza och Senay undersökte också vad Gud och livet betyder för ungdomar och kom där 

istället fram till att alla flickor utom en av de tillfrågade sade att de inte var troende. Den enda 

flickan som var religiös berättar om att hon växt upp i den religionen hon tillhör och att den är 

mycket viktig för henne. Denna flicka menar att utan gud finns ingenting. Trots att de övriga 

flickorna sade att de inte var troende så kunde de ändå ibland finna tröst hos Gud och genom 

bönen. Även bland pojkarna är det bara en som säger sig vara troende, men han tror inte att hans 

familj är troende. Andra pojkar av de tillfrågade säger bland annat att de känner sig kritiska till 

gud eller att de tror på något men inte vet vad det är. Någon säger sig även tro på andar. 

Majoriteten i gruppen kallar sig alltså icke religiösa men alla har något slags förhållande till 

                                                
5 Engvall, Elisabeth utbildad och examinerad vid högskolan i Växjö - En undersökning om små barns och 

ungdomars gudsbild (2010), s.29f  www.uppsater.se Sökord,  livsfrågor ungdomar 

6 www.uppsater.se En undersökning om små barns och ungdomars gudsbild s.31 
7 www.uppsater.se En undersökning om små barns och ungdomars gudsbild (2010), s.28f 
8 www.uppsater.se En undersökning om små barns och ungdomars gudsbild (2010), s.27f 
9 www.uppsater.se En undersökning om små barns och ungdomars gudsbild (2010), s.26f 

http://www.uppsater.se/
http://www.uppsater.se/
http://www.uppsater.se/
http://www.uppsater.se/
http://www.uppsater.se/
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religion, Gud och tro enligt Mimoza och Senay. Relationen till dessa kan ta sig i uttryck i böner 

vid behov, tro på andar eller att bara säga sig tro på ”något”
10

. 

1.5  Begreppsdefinitioner 

Det är viktigt att definiera begreppen Gud, religion, livsfrågor och tro innan vi går vidare med 

dessa, så att vi får en förståelse för orden i sig. Jag kommer även definiera begreppet genus då 

även det har betydelse i uppsatsen. 

1.5.1  Gud 

Det finns otaliga namn man kan använda för. Men jag kommer i följande text använda begreppet 

Gud. NE beskriver ordet Gud som ett övernaturligt väsen som har inflytande över tillvaron. Dock 

på olika sätt i olika religioner
11

. Begreppet Gud existerar i så gott som alla kulturer men på olika 

sätt. Gud är inte densamma någonstans men det finns något som förenar begreppet, och det 

brukar vara just ”högre makt”. Det är alltså någon som står över oss eller är mäktigare än oss. 

Einhorn beskriver Gud i några av religionerna;  

 

Religionernas mystiktraditioner menar att Gud finns i varje människa. Judendomen talar om en 

aspekt av vår själ, Neshama, som är en del av Gud. Kristendomen hänvisar till den heliga 

Anden, som det finns ett rum för i varje själ. Sufierna talar om att Allah finns i allt och därmed i 

människan. I hinduismen kallas det gudomliga i människan för Atman, medan buddhisterna 

talar om Nirvanaelement eller Buddhanatur12.  

 

Det finns alltså flera olika namn som beskriver ungefär samma sak. Gud existerar ju i flera olika 

kulturer fast med vissa skillnader och ovan nämnda citat får kortfattat stå för hur. Einhorn ger 

ännu en definition av det gudomligas centrum när han säger att Gud är en allomfattande kraft 

som vi inte alltid är medvetna om och som inte kan beskrivas i ord. Genom bön, kontemplation
13

 

och meditation kan vi uppleva den Gud som vi också är i behov av. Ord som kärlek, visdom och 

godhet är kopplade till Gud och beskriver denne
14

. Det finns de som menar att Gud är ett 

                                                
10 Berisha, Mimoza & Sahin, Senay examinerade vid Malmö högskola lärarutbildningen – Vad betyder Gud och livet 

för tonåringar?  (2009), s.31ff.  www.uppsatser.se Sökord, ungdomar religiositet 
11 http://www.ne.se (2010-04-15) Sökord, Gud 
12 Einhorn, Stefan, En dold Gud- Om religion, vetenskap och att söka Gud (1998), s.179f Professor i molekylär 

onkologi vid Karolinska institutet. 
13 Kontemplation – kan översättas med djup begrundan eller försjunkenhet.  
14 Einhorn (2008), s.194 

http://www.uppsatser.se/
http://www.ne.se/
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mänskligt påfund och inte verklig. Einhorn menar att skeptikerna ser på Gud som något som är 

skapat av människan. De anser att vi behöver ett samvete, en tröstare, en fadersfigur och ett löfte 

om evigt liv, annars kan vi inte fungera som människor
15

. Utan en Gud är vi ensamma om att 

styra våra liv och världens öde. Religioner brukar beskriva det gudomliga som det centrala i 

tillvaron och utan andlighet kan en människa känna sig vilsen. Vi behöver alltså en mening i 

livet
16

. Det finns många fler definitioner av Gud än det finns religioner på jorden. Gud har liknats 

vid bland annat solen, himlen för att vi ska få en förståelse av vem denne är. Gud kan också 

jämföras med en fader eller en domare
17

. Vi kan sammanfattningsvis säga att Gud är en 

benämning som används på den högre makt och fadersgestalt som vi än idag funderar över. 

1.5.2  Religion 

Definitionen av religion går isär och är baserade på olika förklaringsmodeller som vi inte behöver 

fördjupa oss i för denna uppsats. Eftersom alla religioner är olika men ändå står under 

beteckningen religion så finns det något som binder dem samman. NE beskriver ordet ”religion” 

som nedanstående;  

 

religion, begrepp utan heltäckande definition. Försök att definiera begreppet religion möter 

problem då det rymmer så många olika fenomen: monoteism, polyteism, andetro eller, som 

buddhismen, en religion utan högsta gud. Symbolik, myter och riter hör till religionens 

kännemärken. Religionerna kan ses som olika svar på frågor om livets mening och mål och om 

moraliska krav och plikter mot medmänniskorna18. 

 

De menar alltså att man över huvud taget inte kan ge en heltäckande definition av vad religion 

faktiskt är men att man ändå kan se vad som kännetecknar en religion. Däribland nämner de 

symbolik och riter. Två andra viktiga definitioner av religion nämns av Furseth & Repstad som är 

relevanta. Den substantionella religionsdefinitionen samt den funktionella religionsdefinitionen. 

Den substantionella säger vad religion är, alltså exempelvis deltagande i riter eller kontakt med 

                                                
15 Einhorn (2008), s.11 
16 Einhorn (2008), s.16 
17 Einhorn (1998), s.12  
18 http://www.ne.se Sökord, religion 

http://www.ne.se/
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det övernaturliga. Det kan också vara att man tror på Gud. Den funktionella säger vad religion 

gör, det kan vara de funktioner som religionen fyller i samhället eller/och för individen
19

.  

 

Det handlar alltså om såväl tro som handlingar, som på olika sätt försöker skapa en mening för 

människan i livet. Einhorn ger en annan definition som jag låter få avsluta definitionsdelen av 

vad som är religion. Religion är en typ av tankesystem som ämnar bringa kunskap om sådant som 

vi med våra sinnen och vårt rationella tänkande inte kan uppleva
20

. 

 

Religion kan alltså sammanfattningsvis sägas vara ett system som människan kan välja att tro på 

för att få en förklaring på livets yttersta frågor
21

. Alla religioner skiljer sig på något sätt åt men 

ställs ändå under samma benämning, alltså ”religion”, och man kan inte ge en heltäckande 

definition av vad det faktiskt innebär
22

. Det man däremot kan göra är att titta på religionens 

kännetecken för att söka finna en någorlunda korrekt definition. Det viktiga är dock att man 

förstår att begreppet inte är så enkelt som man kanske kan tro utan att det ändå är ganska 

komplext.  

1.5.3  Livsfrågor 

Vi har nog alla frågor kring livet och dess mening eller andra stora frågor som egentligen inte har 

ett definitivt svar. Men vad betyder egentligen begreppet livsfrågor och vad är det? Livsfrågor är 

bara ett bland många ord som egentligen beskriver samma sak, som till exempel livssyn, 

verklighetsuppfattning och trosuppfattning
23

. I stort så är det dock bara olika ord på samma 

fenomen. Livsfrågor ställer frågor om vad man har för perspektiv på livet och på samhället. Vilka 

frågor man ställer som har med just livet att göra. Det är ofta existentiella frågor som exempelvis. 

Vad är meningen med livet? Kommer det ett liv efter döden? Finns ödet? Dahlin inriktar sig på 

pedagogikens existentiella och filosofiska aspekter och förklarar begreppet livsfrågor som frågor 

som vi ställer till tillvaron som helhet eller till oss själva. Dessa frågor saknar alltså rationella 

svar och vi får själva välja om vi vill tro eller inte 
24

. Allt man kan göra är att tro och därför måste 

                                                
19 Furseth, Inger & Repstad, Pål Religionssociologi – en introduktion (2008), s.28ff. Furseth är sociolog och forskare 

knuten till Stiftelsen Kirkeforskning. Repstad är professor i religionssociologi vid Högskolan i Agder. 
20 Einhorn (1998), s.21 
21 Yinger se Gustafsson (2008), s.13 
22 www.ne.se/religion 
23 http://www.philosophy.su.se/texter/livsaskadningar.htm (2010-04-28) 
24 Dahlin, Bo Om undran inför livet (1998), s.48 Bo Dahlin är docent och lektor i pedagogik 

http://www.philosophy.su.se/texter/livsaskadningar.htm
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var och en ta ställning till vilken princip som är rimlig, och vilken som inte är det. Hartman säger 

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

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

av den egna personen i relation till världen och livet i stort”
25

. 

 

Hartman säger också att man för att tänka på och diskutera livsfrågor inte alls behöver vara någon 

typ av vishetslärare utan att det räcker att fråga för att man vill veta, och detta kan vem som helst 

göra. Livsfrågor är frågor som söker sitt mål och de speglar reflektioner över saker man sett och 

upplevt. Men livsfrågan behöver inte alltid ställas som just en fråga, utan kan också uttryckas 

genom exempelvis ett provokativt påstående, som sedan i sin tur kan ifrågasättas. Hartman håller 

också med om beskrivningen av begreppet Livsfrågor som han menar brukar förekomma i 

läroplanssammanhang;  

 

Livstolkning är ett sätt att organisera upplevelsevärlden; den ger människan mönster för att tyda 

tillvaron och förhålla sig till den. Att utveckla en livstolkning är en process som pågår hela 

livet. 26   

 

Att utveckla en livstolkning, menar Hartman, kräver att man ställer sig livsfrågor för att bearbeta 

världen och de personliga värderingarna. De nya händelser som ständigt kommer till oss i våra liv 

tvingar oss kontinuerligt att reflektera så att vi ändrar förhållningssätt till livsfrågorna
27

. Jeffner 

säger att ”Med en persons livsåskådning menas personens centrala värderingssystem och 

personens grundhållning och den del av det personen anser sig veta om sig själv och sin omvärld 

vilket påverkar hans centrala värderingssystem eller grundhållning på ett sätt som personen är 

beredd att acceptera”
28

.  

 

Det är alltså det som är livsfrågor. Frågor vi söker svar på och svarar på för att skapa ett mönster 

om vilka vi är och hur vi tolkar vår värld. Detta kan vem som helst göra men det är också viktigt 

att inse att det inte finns något slutgiltigt svar på dessa frågor.  

                                                
25 Hartman, Sven G. Livstolkning och värdegrund (2000), s.71 Sven G, Hartman är professor i pedagogik vid 

Lärarhögskolan i Stockholm. 
26 Hartman (2000), s.69ff.  
27 Hartman (2000), s.72 
28 Jeffner, Anders se http://www.philosophy.su.se/texter/livsaskadningar.htm#n3 (2010-04-20), Anders Jeffner är 

professor i tros- och livsåskådningsvetenskap 

http://www.philosophy.su.se/texter/livsaskadningar.htm#n3
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1.5.4  Tro 

De flesta av oss, om inte alla har en tro av något slag. Det behöver inte vara något religiöst utan 

det kan vara en politisk tro. Men i detta sammanhang är det vid den religiösa tron tonvikten läggs, 

och det är ur det religiösa perspektivet man bör förstå ordets förklaringar. NE har tre olika 

beskrivningar på ordet tro beroende på i vilket sammanhang man talar om det i. De är ”Tro 1 

förmodan att viss information om sakförhållanden är sann. 2 tillit riktad till viss person. 

3 religiöst bestämd livshållning och livstolkning”
29

.  

Den som tror vet alltså inte, men lägger trots detta sin tillit till det som tron, eller religionen säger. 

Man kan vara övertygad om sin tro men sanningen är den att det bara är tro och inte veta. Det är 

ju just det som definierar ordet tro. 

 

1.5.5  Genus 

Genus är latin och betyder slag, sort, släkte, kön. Simone de Beauvoir var en fransk författare, 

filosof, existentialist och feminist förklarar att, ”Man föds inte till kvinna, man blir det”. Hon 

menade att man växer in, eller uppfostras in i sin könsroll och könsidentitet. När vi inser och 

förstår att samma sak gäller män kan vi börja förstå det samspel av makt samt klassificering som 

sker i såväl samhälle som religionen
30

. Beauvoir är idag långt ifrån ensam om att tycka så vilket 

Sky påvisar då hon säger att; 

 

Biologiskt kön är medfött. - Vi är födda som män eller kvinnor… Till det biologiska könet 

läggs också uppfattningar om könens innehåll, skillnader dem emellan som skapas och 

upprätthålls av kulturen… Ett historiskt perspektiv visar oss att genus och det innehåll vi ger 

begreppet inte är statiskt och stabilt, utan snarare skapat och kontextuellt baserat
31

. 

Genus är alltså ett begrepp som vi använder för att förstå och urskilja de föreställningar som 

sammantaget formar människors sociala kön. Inte vad som är kvinna och man utan snarare vad 

som formar oss till kvinna och man.  

                                                
29 http://www.ne.se (2010-04-13), Sökord, tro 
30 http://plato.stanford.edu/entries/beauvoir/ (2010-04-28) 
31 http://www.ne.se (2010-04-20), Sökord, genus 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Frankrike
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfattare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Filosof
http://sv.wikipedia.org/wiki/Existentialism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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2 METOD 

Metoddelen innehåller en beskrivning av undersökningens genomförande. Detta kapitel tar upp 

undersökningsmetod, förberedelser, undersökningsgrupp, genomförande, bearbetning och 

metodproblem.  

2.1 Undersökningsmetod 

Jag har använt mig av en kvantitativ metod för att få svar på frågorna och samla in materialet. 

Kvantitativ metod betyder att man mäter datainsamlingen och gör olika analysmetoder
32

. Att 

använda en kvantitativ metod är väsentligt vid studiet av en större mängd personer. Jag har alltså 

använt mig av enkäter för att samla in information
33

.  

 

Den hermeneutiska tolkningsläran har också legat till grund för min tolkning av enkäterna. 

Hermeneutiken idag står för kvalitativa tolknings- och förståelsesystem som kan hjälpa oss att 

skaffa oss kunskap. Hermeneutiken menar också att man kan förstå andra människor genom att 

tolka hur deras liv kommer till uttryck i det skrivna och det talade språket. Det handlar om att 

hitta helheter och delar samt att tolka och förstå
34

. 

2.2 Undersökningsgrupp 

Då min undersökning gäller ungdomar, såväl pojkar som flickor så tog jag kontakt med en lärare 

på en gymnasieskola. Av denne blev jag tilldelad en religionsklass som var blandad med pojkar 

och flickor. Klassen bestod av 18 ungdomar, tio flickor och åtta pojkar. Vilka åldrar som faktiskt 

räknas till ungdomar skiljer sig åt beroende på vem man frågar och begreppet blir därför oklart. 

Av den anledningen bestämde jag mig för att då jag talar om ungdomar i uppsatsen så syftar jag 

på åldrarna under gymnasietiden då detta passar mitt syfte bäst. Det gäller alltså ungdomar 

mellan 15-19 år.  Då alla ungdomarna jag intervjuade var över 18 år behövde jag inte intyg från 

föräldrarna. Alla uppgifter och svar från ungdomarna är anonyma då jag inte vet vem som svarat 

vad.  

                                                
32 Patel, Runa & Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder (2010), s.14 
33 Patel & Davidson (2010), s.69 
34 Patel & Davidson (2010), s.29ff. 
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2.3 Förberedelser 

För att testa så att frågorna i enkäten fungerade som jag tänkt mig så lät jag två testpersoner 

besvara den innan de delades ut i klassen. Detta hjälpte mig att formulera om en del frågor så att 

jag fick ut mer av svaren. Jag kunde också genom testpersonernas svar och samtal efteråt ändra 

ord som kunde anses som för svåra för att förstå och fackuttryck
35

.  Dessa testpersoners är inte 

med i uppsatsen då syftet med dem enbart var att testa och förbättra själva enkätens utformning 

och upplägg. Jag utformade enkäten med öppna frågor så att ungdomarna kunde svara 

någorlunda utförligt på varje fråga i egna ord. Frågorna utformades med låg grad av struktur, 

vilket innebär att man lämnar svarsutrymmet helt fritt och att det inte är ”ja” eller ”nej” frågor. 

Hög grad av strukturering medför att det blir förutsägbara svar vilket jag inte var intresserad av
36

. 

Kryssfrågor anser jag kan bli för stereotypa och ge för lite utrymme åt oväntade svar. 

 

Standardisering handlar om frågornas ordning, och eftersom jag använder mig av enkäter som 

metod så har jag en hög grad av standardisering. Alla enkäter innehöll samma frågor och i samma 

ordning. Detta underlättar när man ska generalisera och jämföra.  

 

För att man ska kunna ta undersökningen på allvar så är det viktigt att den har hög reliabilitet. 

Kvalitén på en studie av mitt slag står och faller med den insamlade informationens sanningshalt 

och vi måste därför veta att vi utför studien på ett tillförlitligt sätt. Att få deras åsikter och tankar 

nerskrivet på papper gör att tillförlitligheten ökar. Vi kan gå tillbaka och titta så att det är korrekt 

skrivet och tolkat. Men det krävs ju också att frågorna är så pass väl utformade att man får ut det 

man vill ha. Detta kontrollerade jag genom testpersonerna
37

.  

2.4 Genomförande 

Jag delade ut enkäterna i en klass vid ett tillfälle då jag ansåg att den klassen var tillräckligt stor 

och innehöll tillräckligt med pojkar och flickor. Jag berättade vem jag var och stannade i ungefär 

40 minuter så att alla skulle få den tid de behövde för att besvara frågorna så utförligt som 

möjligt. För att vara säker på att validiteten i enkätsvaren skulle bli så bra som möjligt så gick jag 

innan jag delade ut enkäterna igenom vissa saker. Jag klargjorde syftet med intervjun, varför just 

                                                
35 Patel & Davidson (2010), s.75 
36 Patel & Davidson (2010), s.73 
37 Patel & Davidson (2010), s.98 
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deras bidrag var viktigt samt att det var anonymt
38

. Validitet innebär alltså hur väl man mäter det 

man vill mäta
39

. Under tiden som de skrev var det ibland någon som undrade om enkäten och 

frågorna. Det kunde vara att de inte förstått en fråga eller inte visste vad de skulle svara. Vid 

sådana tillfällen rekommenderade jag dem att hoppa över den frågan så länge och börja på nästa 

för att kanske i det svaret finna svaret på den tidigare. Genom att tala med dem så visade jag 

intresse för dem och ökade på så vis deras förtroende för mig.  Detta ökar reliabiliteten vilket 

innebär att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. Efter hand som enkäterna lämnades in så 

småpratade jag även med några elever om frågor och svar. 

2.5 Databearbetning 

Databearbetningen är kvantitativ då jag jämför flickor och pojkar. Jag använder mig av deskriptiv 

statistik då jag i siffror ger en beskrivning på det insamlade materialet. Dock använder jag mig 

också av hypotesprövande statistik då jag som bekant även tittar på om kvinnor är mer religiösa 

än män
40

. Då jag fått in alla enkäter började jag med att läsa igenom svaren noggrant och försökte 

finna likheter och skillnader dem emellan. Först gick jag igenom alla flickornas svar och letade 

samband samt försökte tolka deras svar och se en helhet i detta. Sedan gick jag igenom pojkarnas 

och gjorde samma sak. De blev på så sätt indelade i grupper, som bland annat troende, icke 

troende och liknande. Därefter tittade jag på hur religiositet och tro skiljde sig pojkar och flickor 

emellan och om jag kunde koppla detta till genusfrågan eller inte. Jag utgick ifrån kategorierna i 

bakgrunden då jag valde kategorier till resultatet. I resultatet och diskussionen kommer jag låta P 

stå för pojke och F kommer stå för flicka. Jag kommer alltså ha med F1-F10 och P1-P8. 

Informationen jag fått fram från ungdomarna är till viss del reducerad för att skapa en större 

förståelse. Jag är även medveten om att även ett ickesvar är ett svar. 

 

2.6 Metodproblem 

För att kunna utvecklas i sitt skrivande och sitt sätt att undersöka är det viktigt att reflektera över 

vad som skulle kunna ha gjorts bättre. Under arbetets gång märker man hur och var svagheter i 

materialet visar sig, och även hur det skulle kunna stärkas. I början av mitt uppsatsskrivande var 

                                                
38 Patel & Davidson (2010), s.70 
39 Patel & Davidson (2010), s.98f 
40 Patel & Davidson (2010), s.109 
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jag till exempel inställd på att göra intervjuer med ett antal ungdomar för att kunna gå djupare i 

svaren och frågorna. Dock ändrade jag mig till enkäter då jag tyckte att vi hade alldeles för lite tid 

för att intervjua nästan 20 elever, vilket jag tyckte var ett lagom antal för att representera en större 

grupp, ungdomar. Hade jag använt mig av intervjuer hade det kanske blivit ungefär sex elever 

som blivit intervjuade, vilket jag ansåg vara för lite. Så här i efterhand, när jag läst de svar som 

jag fått genom enkäterna så inser jag att det är många saker jag hade velat fråga vidare om men 

som jag inte kunde göra med enkätmetoden. Detta var jag dock medveten om när jag valde 

metod, men trots det så hade jag antagligen fått ut ännu mer intressanta svar med intervju som 

metod.  

 

Uppsatsen handlar ju som bekant om ungdomars förhållningssätt till Gud, religion, livsfrågor och 

tro. I min uppsats låter jag 18 ungdomar representera ungdomar i stort. Detta kan inte ge ett 

fullgott svar för hur ungdomar i Sverige faktiskt tänker, utan bara hur flickor och pojkar just i den 

valda klassen tänker. Detta leder till vissa begränsningar. Hade jag haft mer tid hade jag nog 

föredragit att göra stickprov då detta på ett mer rättvist sätt kan representera en hel population.  

 

En annan nackdel jag kan se är att testpersonerna jag använt mig av för att testa enkätens 

utformning och duglighet var äldre än respondenterna. Detta medför att de antagligen både tänker 

olika och har en annan lust att förstå frågorna innan de svarar. Detta visade sig i att jag i båda 

fallen med testpersonerna fick något utförligare svar än i majoriteten av respondenternas fall.  
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3 BAKGRUND 

I bakgrunden tar jag upp relevant fakta om Gud, religion, livsfrågor, tro och ungdomar. Det är 

också väsentligt att nämna tidigare forskning kring genus då arbetet behandlar den frågan. Vissa 

delar av litteraturen jag använt mig av kunde knytas direkt till mina frågeställningar medan andra 

delar bara har använts som kunskapskälla i ämnet jag skriver om. All vald litteratur har dock 

bidragit med något som förbättrat och underlättat uppsatsens tillblivelse. Jag tar upp följande 

ämnen, sekularisering, minskad religiositet, ungdomar och påverkan utifrån, religiös eller icke 

religiös samt genus i religion.  

  

3.1 Ungdomar och religion  

Religionerna har idag inte samma inverkan eller påverkan på människan som den en gång hade 

vilket har lett till att det är en annan relation mellan människa och religion. För att vi ska förstå 

vad som påverkar oss i vårt sätt att förhålla oss till religion idag är det lämpligt att se på vad som 

har omgivit oss och vad som omger oss än idag. Genom att granska religionen i samhället, vilket 

jag gjort genom studier av litteratur ser vi också varför man som människa över huvud taget blir 

religiös. 

3.1.1 Sekularisering  

Genom att man har gjort enkätundersökningar sedan 1970 har man idag statistik på att antalet 

människor som är religiösa och besöker gudstjänster har minskat och denna minskning gäller 

även ungdomar. Man säger ofta att detta är ett tecken på att människan blivit mindre religiös, 

vilket inte måste vara fallet. Människan besöker emellertid gudstjänster mindre, men detta 

behöver inte betyda att hon inte tror på Gud.
41

 Den ”minskade religiositeten” i sig kan ha sitt 

ursprung i det sekulariserade samhället. Man säger oftast att Sverige började sekulariseras i 

samband med andra världskrigets slut, alltså även vid industrialiseringens tid. I och med 

sekulariseringen så försvagades religionens roll i samhället. I övrigt blev det mer och mer att 

statens och samhällets värderingar i allt högre grad skiljde sig från kyrkans.  

 

                                                
41 Gustafsson (2008), s.15 
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Det var först 1964 som man ändrade ämnesbeteckningen på religionsämnet i skolan från 

kristendomskunskap till religionskunskap. Kristen uppfostran var nu heller inte längre 

undervisningsväsendets uppgift att utföra, och inte heller samhällets.
42

  

 

Många forskare menar att sekularisering är ett västerländskt problem medans andra säger att det 

är något alla moderna samhällen går igenom.
43

 Andra forskare menar att sekulariseringen kan ses 

om en samtida myt, den existerar alltså inte enligt dem. Detta hävdar främst Luckmann som 

menar att människan faktiskt fortfarande är religiös, fast på ett annat sätt. Han menar att 

religiositet är en grundläggande egenskap hos människorna och att vi alla på sätt och vis är 

religiösa44. 

3.1.2 Förändrad religiositet 

Det finns olika teorier och tankar om människan faktiskt slutat tro eller inte. Dock finns idag i 

västvärlden enligt Luckmann ingen allmänt accepterad uppfattning utan individen ställs att bilda 

sin egen världsbild. Det är ifrån denna tanke som han talar om ”den osynliga religionen”, den 

religionsform som han ser som den dominerande idag. Eller som den också kallas 

”privatreligion”. Man betecknar också den här typen av religiositet ”tro utan tillhörighet”, eller 

”tro utan kyrkoengagemang”
45

. Denna typ av religiositet återfinns ofta i storstäderna och anses ha 

föga intresse för religionens sociala sida samt dess kunskapssida. Sedan har vi även de som kallar 

sig ”kristen på egen hand”, eller ”kristen på eget sätt” som inte anser att de behöver besöka 

gudstjänster eller liknande
46

. 

 

Att sättet att vara religiös på har ändrats kan delvis bero på att man idag har större valmöjlighet 

och även större frihet att välja, vilket man inte hade förr. Idag kan man nästan inte undgå att få 

kunskap om andra livstolkningar och åskådningar. Kanske har detta bidragit till att människan 

har gått ifrån att få en tro genom ödet till att göra egna val. Man avgör idag om religionen är sann 

genom den egna känslan till den, inte längre hur en yttre auktoritet säger att det är. Man kan alltså 

vara religiös på flera olika sätt men ”Det är hon som är på väg, fritt sökande efter mening och 

                                                
42 Gustafsson (2008), s.236f 
43 Gustafsson (2008), s.20 
44 Luckmann, Thomas se Gustafsson (2008), s.15 Thomas Luckmann är religionssociolog 
45 Luckmann se Gustafsson (2008), s.180 
46 Gustafsson (2008), s.176f 
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spiritualitet, som dominerar många framställningar av dagens religiösa människa
47

.” Trots att den 

individuella religiositeten kan tyckas vara individuell, alltså någonting som är unikt för var och 

en, så är även denna typ av religiositet konstruerad utifrån sociala erfarenheter. Sociala 

erfarenheter är till viss del personliga, men samhället är detsamma för även de runtom oss och 

skickar samma signaler till alla. Alltså är inte den individuella religiositeten så individuell som 

man skulle vilja tro
48

. 

 

Samhällsforskaren Inglehart hävdar att efterhand som västerlänningarna uppnår högre grad av 

ekonomisk trygghet och välstånd så vänder de sig allt mer mot självförverkligande, estetik och 

miljömedvetet tänkande. Detta menar Inglehart bidrar till att det blir allt mindre uppslutning 

kring konventionella, religiösa, organiserade traditioner. Istället blir spiritualitet, sökande och 

intresse för ”det heliga” i fokus.
49

 

 

Det finns ett flertal teorier som behandlar frågan kring varför man som människa blir religiös. 

Två centrala teorier som anses vara de främsta. Dessa är relevanta då kunskap om de båda är 

essentiella för en större förståelse för människors religiositet. De kallas deprivationsteorin och 

socialisationsteorin. Efter jag förklarat dessa tar jag även upp teorin om rationella val och religion 

som jakt på mening och tillhörighet. Deprivationsteorin innebär att människor som är 

depriverade, alltså uppfattar sig själva som sämre ställda än andra blir religiösa. Man kan också 

säga att detta är människor som känner att de på ett eller annat sätt känner att de saknar något. 

Glock menar att det är främst kvinnor, de mindre begåvade, de åldrande samt de som inte lever 

ett normalt familjeliv som engagerar sig mest i kyrkan. Glock har systematiskt delat upp olika 

typer av deprivation som beskriver vad de olika delarna innebär. Ekonomisk deprivation innebär 

att man känner att man saknar något ekonomiskt, Social deprivation innebär att samhället inte 

värderar ens insats och organisk deprivation betyder att man känner sig sämre än andra på grund 

av sjukdom eller funktionshinder. Etisk deprivation innebär att man inte har samma värdesystem 

som samhället och psykisk deprivation betyder att man saknar ett tolkningssystem utifrån vilket 

man kan tolka samhället. Deprivationsteorin menar att de människor som är depriverade kan 

                                                
47 Furseth & Repstad (2008), s.167 
48 Furseth & Repstad (2008), s.165ff. 
49 Inglehart, Roland se Furseth & Repstad (2008), s.105 Roland Inglehart är samhällsforskare och studerar alltså 

samhällsföreteelser. 
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finna en tröst i det religiösa livet som en slags kompensation för någonting annat som de saknar. 

Kritik finns dock mot denna teori som ifrågasätter Glock och menar att han inte har tagit i 

beaktning att man faktiskt kan bli religiös enbart av religiösa skäl. Denna tendens, att svårigheter 

skulle leda till religiositet gör sig bara gällande ifall personen redan har religionen som en 

möjlighet i sitt undermedvetna, alltså att hon varit religiöst engagerad som liten.
50

  

 

Socialisationsteorin hävdar att människan blir religiös därför att hon utan att riktigt vara 

medveten om det vänjer sig vid det. Teorin menar att vi tänker, men också handlar på ett visst sätt 

därför att vi under en lång och successiv uppfostran vant oss vid det. Vi har under vår uppväxt, 

medvetet eller omedvetet påverkats och fostrats till att tänka och agera som vi gör. Man kan kort 

säga att socialisation är en process där människan steg för steg växer in i samhällets roller
51

. Den 

tredje teorin är teorin om rationella val, vilken betyder att människan blir religiös när det lönar 

sig. Hon vill alltid uppnå mesta möjliga med minsta ansträngning och kan religionen hjälpa så är 

det en enkel väg.  De blir alltså religiösa för att de anser att de kan ha fördelar av det
52

. Att vara 

religiös kan också vara en jakt på mening och tillhörighet. Människan är en varelse som ständigt 

söker mening och ordning i sitt eget liv såväl som i samhället och i världen. Hon söker också 

gemenskap och social förankring vilket också kan vara en anledning till varför man blir religiös.
53

 

Enskilda människor har alltså olika anledningar till varför de är religiösa. De fyra förklaringarna 

som nämnts ovan till just varför människan blir religiös är de mest framträdande och därför de 

mest relevanta.  

3.1.3 Ungdomar och påverkan utifrån 

Hallgren skriver att man vid intervjuer med gymnasieelever sett att det är ovanligt att de har en 

tydlig kristen uppfattning om saker och ting och att tron är mindre homogen än den tidigare var. 

Ungdomarna lånar idag föreställningar från andra traditioner, vilket är lättare idag då vi har större 

tillgång till kunskap om andra religioner och kulturer
54

. Sky diskuterar en möjlighet som visar på 

detta. Hon menar att invandringen fört med sig flera nya traditioner till oss. Däribland nämns 

islam, hinduism och buddhism som exempel på detta. Det har i sin tur lett till att nya rörelser 

                                                
50 Glock, Charles se Furseth & Repstad (2008), s.152ff. Charles Glock är Amerikansk sociolog 
51 Furseth & Repstad (2008), s.155ff. 
52 Furseth & Repstad (2008), s.159 
53 Furseth & Repstad (2008), s.162f 
54Hallgren, Roland På jakt efter livets essens (2003), s.145 Roland Hallgren är religionshistoriker samt professor i 

religionsvetenskap vid Högskolan i Kalmar. 
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uppstod under 1800-1900 talen. Förändringar i vårt kulturella och religiösa landskap har också 

förändrat sättet att tala om den religiösa tron, men undersökningar har visat att vi trots 

förändringar håller fast vid vår syn på Gud som den traditionelle kristna guden
55

. I och med att 

invandringen blivit större har vi fått en större etnisk mångfald som bidragit med nya tankar och 

värderingar. Dagens ungdomar tar till sig och lånar av andra kulturer och släpper på så vis den 

traditionella kristna uppfattningen och bildar sig en egen. Även Larsson menar att själva utbudet 

av livsåskådningar och religioner har ökat i takt med den ökande globaliseringen och 

migrationen. Även den nya informationsteknologin har bidragit till större valmöjligheter för 

individen. Han säger att populärkulturen i stort fått ett större inflytande bland ungdomar.  Sådant 

som film, böcker och musik, som ju kännetecknar populärkulturen har alltid behandlat religion 

och livsåskådningsfrågor. Populärkulturen har bidragit till att det idag är ”trendigt” att diskutera 

religion
56

.  

 

Piaget som var barnpsykolog och teoretiker under 1900-talet intresserade sig mycket för barns 

olika utvecklingsfaser. Faserna börjar vid barnets födelse och beskrivs fram till ungdomsåren. 

Han menar att adolescensen
57

 präglas av bland annat en högre jämvikt mellan tanke och 

känsloliv. Barn behandlar problemet allteftersom det dyker upp medan ungdomarna intresserar 

sig för problem som inte rör vardagen och de utformar abstrakta teorier för sig själva. De nöjer 

sig att grubbla i avskildhet men alla har idéer som på ett eller annat sätt förändrar världen. Det är 

denna fria och spontana reflektion som skiljer adolescensen från barnet. Ungdomen tror på 

tankens frihet och tror att jaget är allt som behövs för att bygga upp sitt eget universum. Det är i 

och med att man utvecklar en egen ”livsplan” som man kan tala om att personen har en 

personlighet. Men för att man ska kunna ha en livsplan förutsätter det att man har förmåga till fri 

reflektion och förmågan till fritt tänkande. När vi talar om den unga människan kan vi enligt 

Piaget se en slags messianism, då hon tilldelar sig själv en viktig roll i kampen för människans 

frälsning. Av den anledningen är det intressant att se på den religiösa utvecklingen under dessa 

år.
58

 Bovet kopplar det lilla barnets religiösa känsla till föräldrarna, som blir tilldelade rollen som 

gudom med alla dess drag av fullkomlighet. Med tiden märker barnet att föräldrarna inte är 

                                                
55 Sky, Jeanette Genus och religion (2009), s.49f Jeanette Sky är doktor i religionshistoria vid universitetet i 

Trondheim. 
56 Larsson (2003), s.18ff. 
57 Adolescensen – övergångsperioden mellan barn och vuxen. 
58 Piaget, Jean Barnets själsliga utveckling (2007), s.72ff. Jean Piaget var psykolog och filosof. 
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fullkomliga och då överför de dessa känslor på övernaturliga varelser. Dock är det först under 

ungdomstiden som den mystiska känslan kommer in och de blir intensivt religiösa. Dock tar 

känslan för religion ibland också en fientlig riktning. Den religiösa känslan handlar till stor del 

om det självtilldelade messianska uppdrag ungdomen tagit på sig. Hon har enligt Piaget lovar att 

tjäna Gud in i det sista i kampen för det heliga
59

.  

3.2 GENUS  

Jag tar här upp relevant fakta ur litteratur för att få en helhetsförståelse för genus och religion. 

Samhället är byggt på normer och värderingar med rötter långt tillbaka i tiden och genom att titta 

på hur dessa ser ut kan vi också förstå vad som är manligt respektive kvinnligt.  

3.2.1 Genus och religion  

Kvinnor påstås alltså som jag nämnt tidigare vara mer religiösa än män. Tidigare i arbetet 

beskrev jag också deprivationsteorin och förklarade att man kan använda sig av denna teori för att 

förklara varför just kvinnor har visat sig vara mer religiösa. Glock menar att kvinnor till större del 

än män är depriverade och saknar något eller känner sig sämre ställda än andra
60

. Genom enkäter 

har man också tagit reda på att kvinnor är både mer intresserade av religion (kvinnor 58% och 

män 44%) och har större gudstro än män (kvinnor 47% och män 36%), men också ber mer 

regelbundet (kvinnor 35% och män 19%) samt besöker gudstjänster oftare (kvinnor 16% och män 

12%)
61

. Oberoende av vilken av dessa fyra frågor som är viktigast så har kvinnorna högre 

procent. Det ska dock klargöras att detta bara är en undersökning. Det är många aspekter som kan 

påverka att en människa blir eller förblir religiös. Den uppfostran som en person fått är en aspekt 

utifrån vilken man kan titta på hennes religiositet. Beroende på vilka religiösa vanor man sett i 

hemmet så påverkas man av det. Efter att man har tittat på material och svar på frågor från de 

som vuxit upp med fast religiös sed, de som vuxit upp med svag religiös sed samt de som vuxit 

upp i ett hem helt utan religiös sed har man kunnat observera sammanhang. De som vuxit upp 

helt utan religiös sed ägnade sig varken åt gudstjänstbesök eller bibelläsning. De med svag 

religiös sed från hemmet besökte enbart tillfälligt gudstjänst och bad bara ibland. De som vuxit 

upp i en religiös familj med fast religiös sed besökte mer frekvent gudstjänster och bad även 

                                                
59 Bovet se Piaget (2007) s.82f Bovet var Psykolog  
60 Gustafsson (2008), s.42 
61 Gustafsson (2008), s.37 
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mest
62

. Att det är könsskillnader kan bland annat förklaras med att förväntningarna på man och 

kvinna inte är desamma. Den religiösa fostran har visat sig skilja sig åt beroende på kön. De 

underkastas alltså inte samma religiösa socialisation vilket påverkar dem på olika sätt. Det har 

dock visat sig att de med religiös fast sed i hemmen har minskat allt mer och är idag nere på 9% 

för alla, såväl kvinnor som män
63

.  

 

Man brukar säga att det finns två huvudgrupper av teorier som försöker förklara varför kvinnor är 

mer religiösa än män. Den första lägger tonvikten på det sociala sammanhanget och inflytandet 

som skapar olika förhållningssätt till religion kvinnor och män emellan. Man talar där om 

könsrollssocialisering och strukturella lokaliseringsteorier. Könsrollssocialiseringen talar för att 

kvinnor är uppfostrade att vara mer passiva, underordnade, omsorgsfulla och lydiga än män. 

Denna typ av egenskaper kopplas också samman med högre grad av religiositet. De strukturella 

lokaliseringsteorierna säger att det är kvinnans plats i samhällsstrukturen som gör att kvinnan är 

mer religiös än mannen. Det är dels för att hon inte verkar i arbetslivet som hon har mer tid till 

det religiösa livet. Det finns också de som hävdar att det är kvinnans uppgifter med 

barnuppfostran som gör henne religiöst involverad. Den andra teorigruppen fokuserar på att det 

är personliga drag som skiljer kvinnor och män åt. Man finner primärt att religiösa erfarenheter 

inträffar oftare hos såväl kvinnor som män med feminin orientering. Det är inte bara varför 

kvinnor blir/förblir religiösa man undersöker, utan även vad som upplevs attraktivt med religiösa 

samfund som lockar kvinnorna
64

. 

 

Att ta upp vad Nya religiösa rörelser är och står för anser jag vara relevant då flera av dem är så 

kallade kvinnoreligioner, eller gudinnereligioner där kvinnan sätts i centrum. Flera av 

världsreligionerna sätter tydligt mannen i centrum medans man inom New age helgar moder jord 

och kvinnan. New age, Nya religiösa rörelser och nyandlighet är olika namn på ungefär samma 

sak. De går alla in under paraplybeteckningen Nya Religiösa rörelser. Genusperspektivet inom 

dessa religiösa åskådningar har rötter i 1800-talet men faktum är att just nyandlighet är en 

modern produkt. De som räknar sig till denna tro är övertygade att sanningar kan förändras och 

man tillåts röra sig som man vill på religionsmarknaden. Man kan välja lite som man vill, utefter 

                                                
62 Gustafsson (2008), s.45f 
63 Gustafsson (2008), s.46f 
64 Furseth & Repstad (2008), s.255f 
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hur det känns i ens inre. Nyandligheten i sig är sammansatt av flera olika religioner och kan i sin 

breda definition genomsyra samhället utan att man kanske tänker på det. Se exempelvis horoskop 

i dagstidningar. Den religiösa bilden i väst har förändrats i och med nyandligheten. 

Nyandligheten är en ”jagets” religion, jaget i sig är gudomligt.  Människan är alltså helig och Sky 

frågar sig om då kanske även könsidentiteten är helig?
65

 

 

Som ovan sagt ser många religioner Guden som en man men sätter också mannen högre än 

kvinnan.  Kvinnans position i religionen har nästan alltid varit särställd, om inte underställd till 

mannens. Exempelvis kan vi se hur Eva stod som fresterska och inte var som den lydiga 

undersåte till Gud hon skulle vara. Nunnekloster grundades för att få bort kvinnan ur den 

kringvandrande tillvaron vilket bidragit till att kvinnor och män fått olika erfarenheter av 

religion
66

. I och med nyandligheten kom en annan syn på kvinnan inom det religiösa fram. 1800-

talet innebar en ökad feminisering inom det religiösa. Kvinnligheten genomgick en radikal 

sakralisering och kvinnors religiositet blev mer främjad. Det var dock ändå männen som styrde 

religionens officiella del, medans kvinnorna nu fick den privata sfären. De fick det som handlade 

om etik och moral, känslor, upplevelser och liknande vilket senare kom att associeras med 

kvinnor och kvinnlighet. De sågs som de bästa medierna, de sågs som naturliga länkar till den 

övernaturliga sfären och kopplades även ihop med natur och andlighet. Trots att kvinnan ses som 

starkare så ser ändå nyandligheten olika på mannen och kvinnan. De spelar helt enkelt olika 

roller. Medan kvinnorna knyts samman med naturen, natten och månen så knyts mannen samman 

med dagen, solen och civilisationen
67

. Dan Brown som är en kritiserad men välkänd skönlitterär 

författare av bland annat Da Vinci Koden knyter samman det manliga och kvinnliga nedan: 

 

Gudinnans dagar var över. Pendeln hade svängt. Moder jord hade blivit mannens värld, och 

förstörelsen och krigets gudar skördade sina offer. Det manliga egot hade i två tusen år fått 

härja utan att tämjas av sin kvinnliga motsvarighet. Prieuré de Sion ansåg att det var detta 

utplånande av det heliga kvinnliga från nutidens värld som hade orsakat det som hopiindianerna 

kallade koyanisquatsi - >>liv i obalans<< - en labil situation som präglades av testosterondrivna 

                                                
65 Sky (2009), s.90ff. 
66 Sky (2009), s.72.ff. 
67 Sky (2009), s.98ff. 
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krig, ett överflöd av kvinnofientliga organisationer och en allt större brist på respekt för moder 

jord.68 

 

Denna text visar oss också en nyandlig version med motstånd och kritik mot västerländsk kultur 

och kristendom.
69

 Brown talar om det kvinnliga som ”Gudinnan” och just Gudinnerörelsen är en 

viktig del inom den kvinnliga religiositeten då den som namnet berättar helgar just gudinnan, 

alltså det kvinnliga. De som tillhör rörelsen anser att i varje kvinna finns en manifestation av 

gudinnan. Hon finns här i det vardagliga livet och inte så som flera av de monoteistiska gudarna i 

en himmel långt borta. Gudinnan finns i menstruationen, sexualiteten och förlossningen. Allt det 

som förr var skamligt för kvinnan blir nu heliggjorda.
70

 

3.3 Sammanfattning 

Jag har i föregående avsnitt förklarat hur ungdomar förhåller sig till religion, livsfrågor, Gud och 

tro. Med kunskap om sekulariseringen, deprivationsteorin och religionssocialisering kan vi få 

hjälp att förklara varför och hur man blir/är religiös. Jag har utöver detta beskrivit 

genusperspektivet i religion och visat på att de olika synerna på man och kvinna har bidragit till 

att påverka hur vår kultur idag ser ut och hur den påverkar oss. En förklaring av hur man kan 

socialiseras in i religion och religiositet beroende på könstillhörighet har också givits under 

genusdelen.  

                                                
68 Brown, Dan Da Vinci Koden (2006), s.145 Dan Brown är författare.  
69 Sky (2009), s.107 
70 Sky (2009), s.113 
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4 RESULTAT  

I resultatet redogörs för de likheter och skillnader jag funnit i enkäterna. Jag har utgått från 

frågeställningen då jag kategoriserat och valt rubriker. I resultatet förekommer det citat från 

respondenterna. Jag har valt att redovisa resultatet på detta sätt då jag anser det är mest lämpligt 

med tanke på den variation jag fått i svaren. Då arbetet ska ses genom genusglasögon så redovisar 

jag flickor och pojkar var för sig. Först redovisas alltså flickornas svar och därefter pojkarnas. 

Som tidigare nämnt kommer jag trots detta fokusera främst på ungdomarnas förhållningssätt till 

Gud, religion, livsfrågor och tro och bara låta genusperspektivet ligga vid att se om svaren skiljer 

sig åt flickor och pojkar emellan. Eleverna har jag valt att benämna F1-F10 och P1-P8. Jag 

kommer att ta upp gudstro, religiositet och livsfrågor, och även ha dessa som överskrifter. 

Enkätfrågorna finns i bilaga 1.  

4.1              Flickors 

4.1.1  Gudstro 

Tre av flickorna, F1, F2, F3 berättar att de tror på Gud, vilken dom beskriver vid namn, Allah och 

F2 förklarar att det är Islams Gud, den Guden man har när man är muslim, men hon frågar sig 

samtidigt om Gud verkligen finns. Hon menar att hon märker av Gud vid högtider som firas av 

muslimerna samt genom olika ”tecken” som hon tror på. ”Allting sker av en anledning” säger 

hon. F1 är också muslim men anser dock att hon inte vet om hon märker av Gud. Inte heller F3 

märker av Gud, ”det skulle kanske vara genom att mina tankar påverkas i så fall” säger hon.  Två 

andra flickor, F4 och F5 tror att det finns något där ute som kan liknas vid Gud men att det inte är 

vad till exempel kristendomen säger. F4 förklarar det genom att säga ”jag tror på kärlekens kraft 

och liknar det vid Gud”. Hon klargör också att det inte är någon skäggig farbror som sitter i 

himmelen. Den enda relationen som hon har till kristendomen är när hon går i kyrkan, vilket inte 

är ofta. Hon säger att det händer ca en gång vart fjärde år och då är det antingen dop, 

konfirmation, bröllop eller begravning. F5 har en liknande idé om Gud och säger att denne är ”en 

kraft eller en energi” dock märker hon inte av Gud eftersom att det inte är någonting hon dagligen 

går runt och tänker på säger hon. Hon menar också att hon inte heller har någon relation till 

denne. Fyra andra flickor, F7, F8, F9 och F10 menar att de är säkra på att det inte finns någon 

Gud och att de inte har någon relation till det som inte finns. Dock säger F7 att hon tycker att det 
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är intressant att man säger sig ha kunnat bevisa att Gud finns. Hon säger att inte heller hon har 

någon relation till Gud. Däremot har hon sett att de pratar mycket om Gud i filmer vilket hon 

irriterar sig på då hon inte tror på Gud. Hon säger att ”Gud är bara luft och han fixar inte allt åt 

människor. Dör man så gör man! Det har ingenting med Gud att göra”. Ingen av dessa fyra 

flickor vet varför de inte tror på Gud, men F8 tror ändå att man kanske återföds efter döden. F9 

anser sig inte heller märka av Gud av den anledningen att hon inte tror på denne. En enda flicka, 

F6 säger sig vara tveksam till om hon tror på Gud eller inte. Det enda stället där hon anser sig 

”märka av Gud” är i kyrkan.  

 

Det är alltså fem flickor som på något sätt tror på någon form av högre makt om de så väljer att 

kalla det Gud, energi eller annat. Fyra flickor är säkra på att de inte tror på. En flicka är osäker 

och står lite mitt emellan, då hon säger sig vara öppen för tro men inte övertygad. Sex stycken av 

de tio flickorna säger att de över huvud taget heller inte märker av Gud eller har någon relation 

till denne. Det är alltså fler som inte märker av Gud på något sätt än vad det är som är icke 

troende. En av de andra flickorna är troende men menar att hon inte riktigt vet hur hon erfar Gud 

och hon visste inte heller vad hennes relation till Gud var. Enbart tre flickor påstod att de märkte 

av Gud i sin vardag.  

 

Bara tre av de tio flickorna, F1, F3 och F10 säger att de tycker att det hade spelat stor betydelse 

om det hade bevisats att Gud finns eller inte finns. F1 menar att det spelar stor roll och att om det 

bevisats att Gud finns hade bidragit till att alla börjat tro, men om det hade bevisats att Gud inte 

finns hade det betytt att alla blivit fria från sin religion. F3 tror att det hade förstört mångas liv om 

Guds existens eller ickeexistens bevisats. Två av de övriga flickorna, F8 och F2 anser sig inte 

kunna besvara frågan. Resten av flickorna, F4, F5, F7 och F9 alltså fem stycken anser att det inte 

hade spelat någon roll vad som händer. F5 menar att hon bara hade tänkt, ”jaha, okej, Gud finns” 

men att det inte hade spelat någon roll alls för henne. Dock inser hon att det säkert hade fått en 

stor betydelse för de som faktiskt är troende. F7 säger att själva ämnet är intressant men att det 

inte hade spelat någon roll för henne om det bevisats att gud finns eller inte finns. Det är alltså två 

flickor som inte kan svara på frågan om ifall det hade spelat någon roll ifall det hade bevisats 

eller motbevisats om Gud finns eller inte. Enbart tre stycken är säkra på att det hade fått 

konsekvenser och påverkat människan i sin tro eller på så sätt att vi hade blivit fria från vår 
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religion. Fyra av flickorna menade att det inte hade spelat någon roll vad man kommit fram till 

utan att det mer bara hade fungerat som ett slags bevis. Som en av flickorna ovan sade; ”jaha, 

okej, Gud finns” och inget mer med det.  

4.1.2  Religiositet  

Religiositet handlar för dessa tio flickor om att man tror på Gud, man följer en religion, man är 

religionen trogen, samt ber och går på Gudstjänst. Över lag håller alla flickorna med om detta 

men i vissa fall tillkom andra tankar. F7 menar att man är religiös om man tror på något som ens 

släkt och vänner tror på och samtidigt ska man ge upp sin egen väg och istället följa Guds väg. F9 

säger att det handlar om att följa en massa regler. Lite som att följa Guds väg, eller religiösa 

skrifter. F10 tycker att religiositet kan vara både positivt och negativt. Ibland kan det vara bra 

säger hon, ”men för kvinnor, speciellt för muslimska kvinnor kan det vara negativt”. Även om 

alla dessa tio flickor inte är religiösa vet de alla klart och tydligt vad de anser att det innebär att 

vara religiös. En av flickorna menar att det enda man behöver tro för att vara religiös är ” att 

något skapade människan och jorden” säger hon. Hon nämner också att religiösa människor kan 

bli ”överreligiösa” om de ordagrant följer bibeln eller koranen. Detta anser hon är dåligt då det 

kan få en hel del dåliga konsekvenser.  

 

Tre av dessa tio flickor som har fått svara på enkäterna är muslimer. Deras anledningar skiljer sig 

åt en del men de tillhör ändå samma religion och tror på samma Gud. F1 till exempel är muslim 

för att ”det är den mest trovärdiga religionen” säger hon, medans F2 säger sig vara muslim för att 

”Islam är våran religion”. F3 säger att hon inte är religiös, men att hon tror på Gud och låter bli 

att äta griskött. Trots att inte fler än fem stycken ansåg sig tro på en högre makt så är det ändå nu 

sju stycken som bekänner sig till en specifik tro. Fyra stycken bekänner sig som kristna fast att de 

inte ansåg sig tro på Gud, eller ”den kristna guden”. F4 säger sig vara kristen för att hennes släkt 

är det och de andra säger att de är döpta, konfirmerade och skrivna i Svenska kyrkan och därför 

också räknar sig som kristna. De tre resterande flickorna anser sig dock vara helt ointresserade av 

religion och säger att de inte tillhör någon religion. F7 till exempel beskriver det såhär; ”Jag är 

svensk och då har de flesta ingen religion tror jag. Det är mer utlänningar som har det och går i 

deras föräldrars fotspår”.  
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En av frågorna som ställdes på enkäten var om någon i deras närhet var religiösa och hur de i så 

fall märktes på dem. Fyra flickor har religiösa föräldrar och även några vänner som är troende. I 

F1´s familj talar man om att man är troende och man ber också ibland till Gud. F2 säger att alla i 

hennes familj är muslimer och även de flesta vännerna, även om de inte är så högt troende. 

Reglerna för Islam är inte lika hårda här som i arabländerna säger hon. Att familjen är religiös 

märker hon av genom att de tror på Allah och att hennes farmor ber. Hon har även familj som åkt 

till Mecka. En flicka har både religiös familj och religiös släkt, dock är det mest de äldre som ber 

och hon nämner att hennes mostrar bär slöja men av egen vilja. En annan flicka nämner att hon 

tror att några i klassen är religiösa då hon förstått att de är muslimer eller kristna. De kanske bär 

kors eller fastar ibland och då förstår man. En flicka nämner att hon har muslimska vänner och de 

tre sistnämnda flickorna tror sig inte ha några religiösa släktingar vad de vet. F7 till exempel ser 

ingen som ber i sin närhet och ingen i hennes umgänge är troende. Det hon ser av religiositet är 

sådant som visas i filmer och hon berättar att hon blir väldigt irriterad när hon ser folk som ber i 

film. Hon tycker att det låter dumt men att hon ibland kan finna det stötande då hon själv inte 

tror.  F9 som inte heller har någon religiös i sin närhet säger att hennes familj till och med gått ur 

svenska kyrkan.  

4.1.3 Livsfrågor 

De flesta flickorna diskuterar liknande frågor när det kommer till ämnet livsfrågor. Meningen 

med livet, om det finns något liv efter döden, ödet, finns Gud och varför lever man är exempel på 

frågor som förekommer mest. Det är bara två flickor som ställer sig tveksamma till livsfrågor. F1 

säger att hon inte lägger så mycket energi på sådana frågor utan tar livet som det kommer. Ibland 

händer det dock att hon och hennes vänner diskuterar meningen med livet och ödet, men det är 

bara enstaka gånger och mest på skoj. ”Jag har inga svar på denna typ av frågor” säger hon. F5 

svarade att ”OM” jag tänker på livsfrågor, vilket hon säger att hon inte gör, så skulle det vara just 

de frågorna som är ovan nämnda. Det är alltså den typ av frågor som intresserar dessa unga 

flickor idag. Två av de tio flickorna ställer sig även frågan om man över huvud taget kan få ett 

klart svar på dessa frågor. F10 funderar över vad som händer efter döden, men säger att när hon 

berättar för troende att ingenting sker när man dör så blir de arga på henne. De åtta flickor som 

återstår, alltså F2, F3, F4, F6, F7, F8, F9 och F10 menar att livet har någon typ av mening. Vad 

som utgör meningen med livet för just dem personligen skiljer sig dock åt, men handlar till stor 

del om att vara lycklig, att man är den man är och att man har familj och blir accepterad. Enligt 
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F3 är meningen med livet att göra sig själv nöjd. Att, som hon själv uttrycker det ”finna den 

glädje, lycka och kärlek som passar individen och att följa sitt inre”.F1 säger däremot att man 

själv skapar sin mening i livet. Meningen med livet går alltså att såväl finna som att skapa. På 

vissa punkter skiljer sig flickornas svar åt i vad de ska göra med sitt givna liv för att ”följa” denna 

mening i livet. F9 är säker på att det finns en mening. ”man får ju nya drömmar varje dag och 

försöker göra allt för att sedan få uppleva dem” säger hon. Även F10 tror att det finns en mening 

med livet. Hon säger att allt har en mening och att vi alla föds för att hålla jorden igång, tiden vi 

har att göra detta på är redan utsatt. För de två flickorna som ställer sig tveksamma till meningen 

med livet handlar livet för en av dom om att ”bara testa på, att se hur det är”. Men just meningen 

med livet säger hon att hon inte tror på. ”Var det då gud som bestämde att det skulle vara en 

mening med livet?” frågar hon sig. Den andra menar att man nog bara får vara glad att man 

föddes över huvud taget.  

 

Vad som är viktigast i deras liv just nu och vad som de anser vara meningen med livet skiljer sig 

åt lite. Sju av flickorna sätter familjen högst och menar de är de viktigaste. De nämner dock även 

andra saker som utbildning, kärleken, vänner, skolan, jobb efter studenten och ekonomi. F3 

menar att familjen kommer på förstaplats, dock delad med pojkvän och framtidsplaner. ”Utan 

dem hade jag inte varit en stark person” säger hon. F6 frågar sig vad som händer efter hon tagit 

studenten?! Kommer det lösa sig med jobb och liknande. Man har inte riktigt någon koll menar 

hon. Även F8 säger att familjen, vännerna och skolan är det viktigaste. Familjen är oerhört 

stöttande och så är även hennes bra vänner. Hon menar att skolan också fungerar som en slags 

trygghet då man fortfarande har något att sysselsätta sig med. Det är tre av flickorna som tycker 

lite annorlunda än ovanstående. Ekonomi och ett hållbart liv är det viktigaste för en av dem 

medans F9 tycker att det viktigaste av allt är att man ”tar vara på tiden” som hon säger. För allt är 

viktigt här och nu vad det gäller skola och framtid. Det viktigaste för F10 är att hon har kul och 

gör det hon vill. ”Jag skiter i om jag bara har 90 år kvar att leva. Det är mitt liv!” säger hon 

avslutningsvis.  
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4.2              Pojkar 

4.2.1  Gudstro 

Tre av de åtta pojkarna säger sig tro på Gud, en pojke P2, nämner denne vid namn, Allah. Dock 

anser han inte sig själv vara superreligiös, och följer inte allt inom Islam, men han tror på i 

princip allt. Anledningen till att han tror på allt detta, säger han är att det måste finnas en 

anledning till att man finns till som människa och att livet är som ett test. han ber ibland och på så 

sätt har han kontakt med Gud. Han säger också att han inte märker av Gud direkt men ”saker och 

ting som händer är Guds vilja brukar jag tänka” säger han. De två andra pojkarna P3 och P4 säger 

sig tro på ”den kristna Guden”, eller ”den vanliga Guden” som de också uttrycker det. P3 menar 

att han känner att Gud har hjälpt honom vid krissituationer. Han säger sig också ha upplevt en 

näradöden upplevelse. P4 nämner också anledningen till att han tror och det är att han känner sig 

trygg i det. Han märker av Gud genom tryggheten han känner med denne. Han menar att han tror 

att han bryter ganska mycket mot reglerna men att tron ändå alltid finns där. Två andra pojkar, P5 

och P7 säger att de är osäkra på om de tror eller om de inte tror på Gud men att de inte har någon 

relation alls till Gud. En annan pojke P1 säger att han tror bara ibland, i vissa lägen, men att han 

inte vill kalla sig troende. Dock säger han att märker av Gud när han befinner sig i ett jobbigt läge 

och det löser sig. De två sista pojkarna menar att de inte alls tror på någon Gud. P6 säger att han 

inte tror på Gud av den anledningen att han inte har någon direkt tro. Det är alltså totalt tre pojkar 

som är troende, tre som är osäkra och två som inte tror. Vad gäller relationen till Gud så är det 

fyra som anser sig ha en relation, och ber eller på annat sätt märker av eller erfar Gud medan fyra 

inte gör det alls.  

 

Om det idag skulle bevisas att Gud faktiskt finns, eller att Gud inte finns så är det fem av dessa 

åtta pojkar som menar att det skulle påverka dem och/eller samhället på något sätt. P2 ser på gud 

som en trygghet när han funderar över döden. Skulle Guds existens motbevisas så skulle denna 

trygghet försvinna. P4 menar att många hade fått en annorlunda syn på livet om det skulle bevisas 

att han finns. P8 och P1 däremot har lite andra tankar och kopplar samman Gud med krig. Skulle 

det bevisas att Gud inte finns så skulle det få stor betydelse för människan menar de. Alla 

vanföreställningar om att gud existerar skulle försvinna då och dessa förvirrade tankar skapar en 

massa krig. ”Kunde man bevisa att han inte finns så kunde man ta död på alla krig på jorden” 
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menar P8. P5 tror inte att det hade påverkat honom, men att han förstår det hade haft stor 

betydelse för de troende. P3, P6 och P7 säger att det inte hade haft någon som helst betydelse för 

dem ifall Guds existens bevisats eller motbevisats.  

 

Vad gäller Gudstro så kan vi se att flera pojkar faktiskt har både tro och förståelse för religion 

och religiositet. Även några av de pojkarna som inte ansåg sig vara troende ser religionens 

påverkan på samhället och förstår att Guds existens är viktig för de troende. De ser trons ljusa 

sida såväl som den mörka.  

4.2.2  Religiositet 

Religiositet ses av de unga som något negativt såväl som något positivt. Fyra av pojkarna, P1, P2, 

P3 och P6 menar att det handlar om att följa en viss lära och en viss religion. P2 förklarar att det 

är viktigt att följa det viktigaste i religionen. ”Om man tolkar allt på en mild nivå är det bra, när 

det börjar bli för extrema tolkningar av saker och ting då är man inte längre religiös, då är man ett 

extremt psyko”, säger han. Han menar att Islam är ett bra exempel på det för att det i den finns 

folk som tolkar religionen fel och som anses vara extremister, tack vare dem ses Islam som en 

dålig religion av många. P5 och P7 läggen tonvikten vid det man gör som religiös, alltså går i 

kyrkan och närvarar på gudstjänster. P8 på andra sidan menar att det inte handlar om vad man gör 

som gör en religiös, utan vad man själv har för föreställningar. P4 anser att det är när man tror att 

Gud finns. ”Så länge du har tron är du förlåten” säger han. Han menar också att han kanske har 

en annan syn än andra kristna men att han gör det som känns bäst för honom, även om det ibland 

går emot reglerna. 

 

Trots att det bara var tre av de åtta pojkarna som sade sig tro på Gud och tre som sade sig vara 

osäkra samt två som inte alls tror på Gud så är det fem av de åtta som räknar sig som kristna, och 

två som är muslimer. P6 som tidigare nämnt att han inte tror på Gud förklarar nu att han är 

muslim. Han ser dock inte så mycket av religiositeten hemma, han känner några som ber annars 

märker han inte av det. Ännu en av pojkarna säger sig vara muslim, P2, men han säger att han är 

muslim för att han vill ha något att tro på. Han känner många som är religiösa. De gör vad ”man 

bör göra” säger han, ”de ber, dricker inte alkohol och de brukar ha diskussioner kring religion, tro 

och Islam. De fem ungdomarna som kallar sig själva kristna, P1, P3, P4, P5 och P7 har alla växt 

upp med kristendom i familjen. P3 säger att han är ortodoxt kristen, men muslim från sin pappas 
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sida. Han kan se gemensamhet i de båda religionerna. Han märker av religiositet på de troendes 

smycken. T.ex. att de har kors runt halsen. Vissa säger även öppet att de är troende och då märker 

man det också säger han. P1 och P4 är kristna för att det ger trygghet och för att de växt upp med 

det, däremot säger sig P1 inte se någon hemma som ber eller liknande medan P4 märker att 

familjen tror genom deras sätt att bete sig mot andra människor. Ödmjukhet visas och de ber. P5 

säger sig vara kristen, men håller inte speciellt hårt på kristna eller kristen tro. Det han säger sig 

se av religiositet hemma är farmor som går i kyrkan, annars märker man det inte så värst 

mycket.”Visst firar man jul och sånt men till kyrkan går jag inte” säger han. P7 kallar sig kristen 

av den anledningen att han döptes som liten och inte vill gå ut svenska kyrkan. Han har en 

mormor som går i kyrkan på söndagar och hjälper även till mycket där, genom henne märker han 

av tron och religiositeten. Enbart en pojke anser att han inte tillhör någon religion alls, P8. 

Anledningen anser han är att han inte har funnit någon som verkar okej. Han är dock inte säker på 

hur troende de runt honom är men säger att alla konfirmeras och döps och begravs inom kyrkan. 

”Dom kanske är kristna fast dom vet inte om det” säger han. Vi kan alltså se att även om man inte 

tror på Gud så kallar man sig ”kristen” eller ”muslim”. Även pojken som inte tror eller inte säger 

sig tillhöra någon religion talar om religiösa traditioner, riter och ceremonier.  

4.2.3  Livsfrågor 

Angående livsfrågor så svarar tre av de åtta pojkarna att de inte har något svar. Dessa är P1, P2 

och P6. En av dessa tre, P6 menar dock att det finns intressantare frågor än religion att diskutera. 

Emellertid ger han inget förslag på alternativa ämnen. De övriga fem har olika frågor som de 

funderar över och gärna diskuterar. Livet efter döden är dock den fråga som återkommer hos två 

av pojkarna. Det är P7 och P8 som funderar kring detta och P7 funderar även över vad meningen 

med livet faktiskt är Han säger att det vore intressant att veta om det fanns någon speciell mening 

med livet. Andra frågor som kommer upp som intressanta är, varför vi egentligen finns till, vilket 

P3 undrar över. P4 diskuterar gärna lycka och anser att han gör det som känns bäst för honom, 

även om det ibland går emot reglerna. ”Det viktigaste är att jag känner mig lycklig” säger han. P5 

finner frågor om jobb intressanta därför att det har med hans framtid att göra. Det är alltså fem av 

pojkarna som i enkäterna medger att de diskuterar, eller funderar kring livsfrågor och tre stycken 

som anser att de inte kunde besvara frågan. Detta behöver ju inte betyda att de inte bryr sig om 

livsfrågor, eller ens att de inte diskuterar dem, men då vi inte får några svar så kan vi inte med 

säkerhet veta.   
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Det är sex av de åtta pojkarna som menar att livet har någon typ av mening. Vad som är 

meningen med livet för dem skiljer sig dock åt en hel del. Det kan vi vissa fall gå efter en 

gudomlig plan som har tänkt ut något åt dem, eller så kan det vara att få en bra karriär. P2 tror att 

livet är ett slags test på hur du är som människa. Är du en bra människa får du ett bra liv efter 

döden och är du dålig får du ett dåligt liv. Meningen med livet är alltså att ”klara” detta test och 

få ett bra liv. Han menar att just nu så är familjen och deras välbefinnande det som är viktigast i 

hans liv, men också hans egen hälsa. P3 säger att han inte är säker på vad meningen med livet är, 

men han tror att det kan vara att föra mänskligheten vidare genom att skaffa familj, familjen är 

också det som betyder mest för honom. I andra hand kommer framtiden och att göra bra ifrån sig 

och få en bra karriär. P4 tror att lycka är meningen med livet. Att göra det som gör en lycklig och 

få lärdom av kristendomen. Hälsa, familjen vännerna och kärleken är det som är viktigast. Det är 

också dessa saker som får honom att vara lycklig. P5 menar att det finns en mening med allas liv 

men att ingen vet vad det är. Han menar att hans jobb är viktigast för att det är det jobbet han vill 

leva med. Man måste ju jobba för att leva menar han. P7 tror att man skapar sin egen mening med 

livet och att familjen är det viktigaste i livet just nu. P8 tror att meningen med livet är att ha mål 

och sedan uppfylla dem, och även han menar att det viktigaste i livet just nu är familjen.  

 

4.3  Resultatsammanfattning 

Då några av ungdomarna är osäkra på vad det tror, eller bara tror ibland så är det svårt att få en 

fullständig bild av deras religiositet. Dock kan vi se att 50 % av flickorna tror på någon form av 

högre makt, medan bara 37,5 % av pojkarna gör det. Så vi kan alltså utläsa att även i min 

undersökning finner vi belägg för att kvinnor är mer troende än män. Att det i både flickornas och 

pojkarnas fall visar sig att det är fler som säger sig tillhöra en tro än vad det är som säger sig tro 

på Gud kan man dock tycka är lite konstigt. Om vi ser till deras uppväxt så har flertalet döpts, 

konfirmerats eller/och vuxit upp i en troende familj, även om familjen kanske inte visat sin tro så 

öppet. Fem av pojkarna räknar sig som kristna och två som muslimer. Bland flickorna är det fyra 

som kallar sig kristna och tre muslimer. Ska man räkna dessa som säger sig tillhöra en religion 

blir procenttalen lite annorlunda. Då säger 87,5 % av pojkarna och 70 % av flickorna att de tillhör 

en religion.  
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5 DISKUSSION 

Syftet med min uppsats har varit att söka större förståelse för ungdomars förhållningssätt till 

religion, Gud, livsfrågor och tro. Jag kommer att utgå ifrån syftet då jag diskuterar och analyserar 

resultatet mot bakgrunden. I detta kapitel kommer jag ställa resultatet mot bakgrunden och 

tidigare forskning. De slutsatser jag drar kommer att presenteras i detta avsnitt. Den information 

jag fann i intervjumaterialet bidrog till underkategoriernas rubriker, Gudstro och religiositet, samt 

livsfrågor och meningen med livet. Dessa presenteras under huvudrubrikerna. Jag kommer även 

ta med mina egna tolkningar och sedan nämna egna tankar under rubriken egna reflektioner och 

möjlig fortsatt forskning. 

Underfrågan som håller allt samman är: 

 Hur tänker tonåriga flickor och pojkar kring Gud, livsfrågor, religion och tro? 

5.1    Gudstro och religiositet  

I flickornas fall visade det sig att 50 % trodde på någon typ av högre makt. Även om de kallade 

denna vid olika namn, som Allah eller energi så kan vi ändå uppfatta det som att de tror. Som jag 

nämnt i definitionsdelen av begrepp tidigare så finns det otaliga namn på vem eller vad Gud är. 

Gud är inte densamme någonstans och bara för att man inte benämner denne ”Gud” betyder inte 

det att man inte är troende. En av flickorna var osäker medan fyra flickor var säkra på att det inte 

fanns någon Gud. Trots att fem stycken kallar sig troende så var det knappt någon av dem som 

märkte av Gud eller ens hade någon direkt relation till denne. Någon kände av Gud vid högtider 

och någon enstaka gång, ungefär en gång vart fjärde år kunde en av flickorna besöka kyrkan. 

Detta kan vi koppla till vad Luckmann sagt om att minskad närvaro vid gudstjänster inte behöver 

betyda minskad religiositet bland folket. Då de inte heller besöker religiösa byggnader eller 

liknande tycker jag också som Luckmann att vi kan se på denna religiösa hållning som ”tro utan 

kyrkoengagemang” eller ”privatreligion”. Han menar att denna typ av religion är den 

dominerande idag och jag håller med honom utifrån vad jag nu funnit
71

.  

 

Bland pojkarna kunde vi se att totalt tre pojkar var troende, tre som är osäkra och två som inte 

tror.  Det var alltså 37,5% av pojkarna som trodde på Gud eller en högre makt. Genom detta 

                                                
71 Luckmann se Gustafsson (2008), s.15 
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exempel kan vi förstå att detta sätt att mäta religiositet genom att mäta gudstjänstbesök inte är 

korrekt. Eftersom nästan ingen av de troende ungdomarna besöker kyrkan, moskén eller andra 

liknande byggnader mer än någon enstaka gång och ändå är troende så blir det fel resultat. Dock 

kan vi också se att just kristendomen kan ha fått stå tillbaka för andra religioner
72

. Tre av de fem 

troende flickorna är muslimer medan enbart en av de övriga två som är troende anser sig vara 

kristen, men det kallar hon sig enbart för att hennes familj är det. Dock är de inte troende kristna 

nämner hon, vilket kanske kan betyda kulturellt kristna i detta fall. Men trots att enbart en flicka 

räknade sig till kristen tro på frågan om hon trodde på Gud så visade det sig när jag frågade om 

man räknade sig till någon speciell religion att fyra flickor ansåg sig vara kristna, alltså 40 %. 

Bland dessa fyra kristna flickor är det alltså bara en som tror på Gud. De som inte tror på Gud 

men ändå kallar sig kristna säger sig vara kristna för att de är döpta eller/och konfirmerade. 20 % 

av flickorna avsäger sig helt och hållet såväl Gud som tro och religion. Bland pojkarna ser det lite 

annorlunda ut, men även här kan vi se att det är fler som räknar sig till en viss religion än vad det 

är som tror på Gud. Som jag tidigare nämnt är det bara 37,5 % av pojkarna som tror på någon 

högre makt, medans 62,5 % anser sig vara kristen eller muslim. Dock är det nästan ingen som 

själv besöker gudstjänster förutom vid konfirmationer, dop och så. ”Visst firar man jul och sånt 

men till kyrkan går jag inte” säger en pojke. Av detta kan vi kanske dra slutsatsen att denna 

undersökning visar på vad Luckmann säger om att människan faktiskt fortfarande är religiös, fast 

på ett annat sätt
73

. Han poängterar också ”den osynliga religionen” som den religionsform som 

dominerar idag. Eller som den också kallas ”privatreligion”. Man betecknar ofta den här religiösa 

hållningen ”tro utan tillhörighet”, eller som man också kan säga ”tro utan kyrkoengagemang”
74

. 

Vilket ju är passande för vad vi just fått veta om dagens ungdomar. De besöker nästan aldrig 

religiösa byggnader eller besöker andra religiösa sociala organisationer eller liknande. Det har, 

som man kan säga blivit en privat religion även för ungdomar. Detta tycks gälla oavsett om det är 

kristendom, islam eller någon annan form av tro.  

Fem av pojkarna räknar sig som kristna och två som muslimer, trots att det bara var tre som sade 

sig tro på Gud. Bland flickorna är det fyra som kallar sig kristna och tre av flickorna muslimer, 

medans de som trodde på Gud bara var fem stycken. Ska man räkna dessa som gudstroende så 

blir genast procenttalen lite annorlunda. Då blir 87,5 % av pojkarna gudstroende och 70 % av 

                                                
72 Hallgren (2003), s.145 
73 Luckmann se Gustafsson (2008), s.15 
74 Luckmann se Gustafsson (2008), s.180 
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flickorna. Dock kan vi inte dra den slutsatsen, men däremot kan vi se att pojkarna mer än 

flickorna vill bekänna sig till en speciell religion trots avsaknaden av gudstro. Så genom detta 

exempel kan vi också se hur svårt det kan vara att mäta religiositet. Gustafsson säger att kvinnor 

är mer religiösa än män
75

, men här kan vi se att det beror på vad man menar med religiös. Jag 

frågade ungdomarna vad de ansåg om religiositet och fick som bekant olika svar. Att tro på Gud, 

följa en religion och att följa regler var de dominerande svaren hos flickorna. En flicka sade att 

allt man behöver göra för att vara religiös är att tro. Även pojkarna menar att det handlar om att 

följa en viss lära, religion eller att man tror på Gud. Ska vi gå efter detta så kan vi alltså inte räkna 

de som bekänner sig till en viss tro, men inte har, eller inte vet om de har gudstro, som religiösa. 

Kanske kan vi kalla dem ”kristna på eget sätt”
76

 men även det tycker jag känns som en överdrift 

då några av dem inte ens tror på Gud och nämner ingenting om någon högre makt. Dock kan vi 

se att det är få som har en tydlig kristen uppfattning, som Hallgren också visat på
77

. Ingen av 

flickorna har en tydlig klar uppfattning, inte ens de som kallar sig kristna. Antingen tror de inte 

på den kristna guden, eller så anser de inte att man behöver be eller besöka gudstjänster eller 

liknande. Det är kanske mer vad man skulle kunna kalla kulturellt kristna. Två av pojkarna säger 

sig ha gudstro och vara kristna, men inte heller de tycks ha en traditionell kristen syn, en av dom 

säger tydligt att han kanske har en annan syn än andra kristna, men att ”så länge du har tron är du 

förlåten” säger han. Han gör det som känns bäst för honom. Jag håller med Furseth & Repstad 

när de säger att människan idag avgör om religionen är sann och rätt för en själv genom den egna 

känslan till den, precis som pojken jag nämnde ovan
78

. Kanske kan vi koppla pojkens ”jag gör det 

som känns bra” – attityd till nyandlighetens influerande i Sverige. De menar att man väljer lite 

som man vill, utefter hur det känns i ens inre
79

.  

 

5.1.1 Den religiösa omgivningen  

Som vi har sett är det högre procent bland flickorna som tror på Gud än vad det är bland 

pojkarna. Detta kan vi koppla till olika teorier beroende på hur deras uppväxt ser ut. Enligt 

deprivationsteorin skulle man förklara detta fenomen att just flickorna tror på Gud i större 

                                                
75 Gustafsson (2008), s.37 
76 Gustafsson (2008), s.176 
77 Hallgren (2003), s.145 
78 Furseth & Repstad (2008), s.165ff. 
79 Sky (2009), s.90ff. 
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utsträckning än pojkar genom att säga att flickor hör till den grupp som är depriverade. De skulle 

alltså vara troende för att de känner sig sämre ställda
80

. Socialisationsteorin däremot menar att 

flickorna är mer troende för att de socialiseras in i religionen på ett annat sätt än pojkarna
81

. Den 

uppfostran personen fått har betydelse för religiositeten. Detta kan jag ju inte bevisa med den 

information jag har, men däremot kan vi se att 50 % av flickorna har vuxit upp med religiositet i 

familjen och i släkten, medan det är så mycket som 75 % som gjort det i pojkarnas fall. Alltså 

motsäger mitt resultat just denna teori i just denna undersökning. I diskussionen kunde vi läsa att 

Gustafsson påvisat att de med en religiös fast sed i hemmen minskat ner till 9 %, för såväl 

kvinnor som män
82

. Detta stämmer inte överens med siffrorna jag fått fram, men å andra sidan 

kan detta bero på att vi betraktar ”religiös sed” på olika sätt. Jag har räknat med allt ifrån att man 

ser att familjen ber, att de bär smycken till att de talar om sin tro och går på gudstjänster. Och det 

var detta jag fann intressant, om ungdomarna idag över huvud taget kommer i kontakt med tro, 

religion och gudsbegreppet i hemmet eller bland släkt och vänner.  

 

5.1.2  Religiositet som något negativt 

Det var på ett flertal ställen i enkätsvaren som jag kunde uppfatta en ilska eller oro över 

religionernas påverkan på människan och samhället. Det var inte enbart krig som togs upp utan 

även sådant som tvång och fanatism. Även Gud i populärkulturen togs upp av en av ungdomarna 

som någonting negativt. Hon, F7 har sett att de pratar mycket om Gud i filmer vilket hon irriterar 

sig på då hon inte tror på Gud, hon blir också väldigt irriterad när hon ser folk som ber i film. 

Hon tycker att det låter dumt men att hon ibland kan finna det stötande då hon själv inte tror. 

Tyvärr är denne flicka det enda exemplet på Guds förekomst i populärkultur, men jag tycker ändå 

att det ger ett bra exempel på att Gud är populär i populärkulturen. Larsson säger ju att 

populärkulturen i stort fått ett större inflytande bland ungdomar.  Sådant som film, böcker och 

musik, som ju kännetecknar populärkulturen har alltid haft ett stort intresse för religion och 

livsåskådningsfrågor. Populärkulturen har bidragit till att det idag är ”trendigt” att diskutera 

religion
83

. Å andra sidan så visar den här flickan inte direkt gillande över Guds framställning i tv, 

men har onekligen påverkats starkt av det.  

                                                
80 Furseth & Repstad (2008), s.152f.f. 
81 Furseth & Repstad (2008), s.155f.f. 
82 Gustafsson (2008), s.46f 
83 Larsson (2003), s.18f.f 
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Några ungdomar tar även upp fanatism, även om de kanske inte benämner det just med det ordet. 

En flicka, F3 menar att man är vad hon kallar överreligiös om man ordagrant följer bibeln eller 

koranen. Detta är enligt henne inte bra och kan leda till en del konsekvenser. För F10 kan det 

vara både negativt och positivt att vara religiös. Ibland kan det vara bra säger hon, ”men för 

kvinnor, speciellt för muslimska kvinnor kan det vara negativt”. P2 har liknande tankar; ”Om 

man tolkar allt på en mild nivå är det bra, när det börjar bli för extrema tolkningar av saker och 

ting då är man inte längre religiös, då är man ett extremt psyko”, säger han. Han menar att Islam 

är ett bra exempel på det för att det i den finns folk som tolkar religionen fel och som anses vara 

extremister, tack vare dem ses Islam som en dålig religion av många. Dessa ungdomar inser att 

de heliga skrifterna går att tolkas på flera olika sätt och att detta kan få konsekvenser.  

 

Att religion kopplas samman med krig kan vi se exempel på i några av ungdomarnas svar. P1 tror 

att om det skulle bevisas att Gud inte finns så skulle det bli mindre konflikter på jorden. Även P8 

håller med där och menar att han tror att alla vanföreställningar människan har om Gud skapar en 

massa krig. Kunde man bevisa att han inte finns så kunde man ta död på alla krig på jorden menar 

han. Detta skulle man kunna koppla samman med vad Brown säger om att det manliga egots 

framfart genom tiderna, utan att tämjas av sin kvinnliga motsvarighet har präglats av 

testosterondrivna krig. Att kvinnan inte haft samma del i det religiösa som hon har idag skulle 

alltså ha bidragit till att männen haft fritt fram att kriga då han inte balanserats av kvinnan och 

hennes egenskaper
84

.  

5.1.3   Sammanfattning 

Ungdomarna visar tydligt intresse för religion, om än av olika anledningar. Alla tror inte på Gud, 

men frågor kring krig, orättvisor och hat som de anser härstammar ur religionerna visar också på 

något slags förhållningssätt till religionen.  

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Brown (2006), s.145 
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5.2 Livsfrågor  

Livsfrågor är som vi tidigare sett frågor vars svar vi aldrig kan veta
85

. Frågan som förekom mest i 

enkätsvaren var frågan om livets mening, därför kommer jag gå djupare in på den nedan. Jag 

kommer även koppla detta till vad dagens ungdomar anser vara viktigast i livet just nu.  

 

5.2.1  Meningen med livet 

Det var 80 % av flickorna och 62,5 % av pojkarna som tycker att det finns en mening med livet. 

Flertalet av ungdomarna tycks alltså hålla med om att det finns någon mening med livet, i frågan 

om vad denna mening är skiljer sig dock svaren något som vi sett i resultatet. Kärlek, vänner, 

framtiden och lycka är sådant som ligger dem varmt om hjärtat. Vad som är meningen med livet 

och vad som är viktigast i ungdomarnas liv just nu skiljer sig också åt, som vi sett bevis för i 

resultatet. Det som är viktigast just nu kanske också är det som är meningen med livet just nu, 

som en av flickorna, F9 sade ”man får ju nya drömmar varje dag och försöker göra allt för att 

uppleva dem”. Drömmarna är det viktigaste just nu och att uppfylla dem är meningen med livet. 

Furseth & Repstad menar att människan är en varelse som ständigt söker mening och ordning i 

sitt eget liv såväl som i samhället och i världen. Till detta söker hon också social gemenskap
86

, 

vilket kan vara anledningen till att så många nämner familjen som så viktig.  

 

Einhorn talar också om vikten av en mening i livet, men tillägger att utan andlighet känner sig 

människan vilsen
87

. Just Gud eller andlighet som meningen med livet är väldigt ovanligt bland 

ungdomarna i min undersökning. En flicka, F10 säger dock att allt har en mening och att vi alla 

föds för att hålla jorden igång, tiden vi har att göra detta på är redan utsatt. Utsatt av vem kan 

man fråga sig? En pojke P2 tror att livet är ett slags test på hur du är som människa. Är du en bra 

människa får du ett bra liv efter döden och är du dålig får du ett dåligt liv. Meningen med livet är 

alltså att ”klara” detta test och få ett bra liv. Här kan vi ana en andlig eller gudomlig hand som 

styr. P4 tror att lycka är meningen med livet. Att göra det som gör en lycklig och få lärdom av 

kristendomen. Så även han nämner alltså andlighet som en del av meningen med livet. Dessa tre 

är dock de enda som på något vis kopplar samman meningen med livet och andlighet eller en 

högre makt.  

                                                
85 Dahlin (1998), s.48 
86 Furseth & Repstad (2008), s.162f 
87 Einhorn (2008), s.16 
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5.3 Jämförelse med tidigare forskning  

Den tidigare forskning jag har med i uppsatsen visade olika resultat. Engvall fann i sitt 

examensarbete att ungdomar inte bryr sig så mycket om Gud. 72 % av kvinnorna och 81 % av 

männen påpekade att Gud inte spelade så stor roll för dem i deras liv. Dock kan vi läsa ut av detta 

att fler kvinnor är män anser att Gud faktiskt spelar en roll i deras liv
88

. Mimoza och Senay 

undersökte också vad Gud och livet betyder för ungdomar och kom där istället fram till att alla 

flickor utom en av de tillfrågade sade att de inte var troende. Trots att de övriga flickorna sade att 

de inte var troende så kunde de ändå ibland finna tröst hos Gud och i bedjande. Även bland 

pojkarna är det bara en som säger sig vara troende, men han tror inte att hans familj är troende. 

Andra pojkar av de tillfrågade säger bland annat att de känner sig kritiska till gud eller att de tror 

på något men inte vet vad det är. Någon säger sig även tro på andar. Majoriteten i gruppen kallar 

sig alltså icke religiösa men alla har något slags förhållande till religion, Gud och tro enligt 

Mimoza och Senay
89

. Dessa två olika uppsatser visar alltså lite olika resultat. Den första av 

Engvall styrker vad jag tidigare tagit upp, och också funnit om att kvinnor är mer 

troende/religiösa än män, medan den senare av Mimoza och Senay motsäger den tesen. Min 

undersökning har bidragit till kunskapsbanken på så sätt att vi fått en inblick i ungdomars 

förhållningssätt till religion, Gud, livsfrågor, meningen med livet och inte minst vad som är 

viktigast för ungdomarna idag.  

 

5.4  Egna tankar och vidare forskning  

Då jag inser att det är en relativt liten grupp jag undersökt så anser jag att det vore av intresse att 

göra liknande undersökningar på större ungdomsgrupper för att få en mer korrekt bild av deras 

förhållningssätt. Att se på ungdomar med olika livsstilar och i olika städer finner jag också 

spännande. Resultatet i uppsatsen och även diskussionen kunde nog blivit mer intressant och 

varierande om jag också vänt mig till andra grupper. På sätt och vis så var resultaten ganska 

förutsägbara. Det handlade om kristendom, islam och icke religiositet. Att få se aspekter av 

ockultism och nyandlighet vore av intresse. 

 

                                                
88 Engvall (2010), s.29f 
89 Mimoza & Senay (2009), s.31ff. 
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Det vore också intressant att intervjua religionslärare angående hur mycket man egentligen 

diskuterar livsfrågor under lektionstillfällena. Efter att jag fått in enkätsvaren så diskuterade jag 

med ett par elever angående just detta och de menade att näst intill inga tillfällen gick till att 

samtala kring sådant.  Detta fann de tråkigt och därför skulle det vara bra med intervjuer med 

lärare om hur de handskas med skolverkets text. En god lärare ska uppmuntra till diskussioner 

kring och väcka nyfikenhet för religion.  

 

Då jag arbetat med denna uppsats har jag utgått från en kvantitativ metod, men under arbetets 

gång har jag också reflekterat över att uppsatsen även innehåller kvalitativa delar då den ju är 

såväl tolkande som jämförande. Trots att jag arbetat utifrån den kvantitativa metoden så kan jag 

ändå tycka att jag använt mig av den kvalitativa metoden då jag på sätt och vis tolkat 

ungdomarnas svar.  
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Enkät 

 

Ålder _________                         Kön___________  
 

 

GUD 

 Tror du på Gud? Varför, varför inte? Vad är det för Gud i så fall? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 På vilket sätt märker du av denna Gud? Vad har du för typ av relation 

till denne? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 Har Guds existens någon betydelse? Vad spelar det för roll om det 

skulle bevisas att Gud finns eller inte finns? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 



RELIGION 

 

 Vad anser du att det innebär att vara religiös?  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 Tillhör du någon speciell religion? Varför, varför inte? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 Är någon i din familj eller dina vänner religiösa? Hur märker du i så 

fall det? Talar de om det? Ber de? Eller märker du det på annat sätt? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 



LIVSFRÅGOR  

 Om du tänker på eller diskuterar livsfrågor, vilka frågor är då de mest 

intressanta? Varför? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 Finns det någon mening med livet? Vad tror du i så fall meningen är?  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 Vad är viktigast i ditt liv just nu? Varför? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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