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Abstract  

This report aimed to create a guiding document for teachers and schools regarding 

existential health and existential questions. The purpose was to research the need of 

existential health and existential questions in secondary school students and how it can 

effect the mental health, what the curriculum says about existential questions, how 

teachers can include existential health and existential questions in their education and 

finally, to see if existential health and questions are dealt with as much as it should in 

relation to need and positive effects. The results showed that existential health and 

dealing with existential questions could improve health, mental health and prevent 

mental health issues, which is an ever-increasing problem in Sweden. Existential health 

is included in the united nations convention for children’s rights and in the world health 

organization’s convention for supporting arenas, in which schools are included. 

Existential health is not mandatory in the subject of religion in secondary school, and 

research shows that it is not dealt with as much as it should be in this subject. 

Existential health should be included in the student health programs in Swedish schools, 

because of the positive effects that it can have on student’s mental health but also 

because Sweden is lawfully bound by U. N’s convention to include this. Teachers in 

religion could be an important asset in including existential health in student health 

programs in schools.  
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1. Inledning   
 

Existentiell hälsa och existentiella frågor fångade mitt intresse, både i mitt tidigare 

yrkesliv som behandlingsassistent på ett HVB (Hem för Vård och Boende) hem men 

kanske ännu mer i min lärarutbildning, min praktik och i min yrkesverksamhet som 

lärare. I flertalet år arbetade jag som behandlingsassistent på ett HVB hem för diverse 

olika psykiska diagnoser, posttraumatisk stress, tvång, självskadeproblematik, 

ångestproblematik, ätstörningar osv. Detta är människor som har försökt ta livet av sig 

och/eller som ständigt plågas av självmordstankar. Dessa personer har tappat meningen 

med livet, då jag i många samtal med dessa personer, märkte att de inte upplevde någon 

känsla av samhörighet eller meningsfullhet i livet. Många hade inte ens reflekterat över 

existentiella frågor utan levde i någon form av ständig hopplöshet där målet är att 

dagarna bara ska passera. Detta behandlingshem använde sig av kognitiv beteendeterapi 

(KBT) som är paraplybegrepp för flera olika typer av terapier, huvudsakligen består det 

av att lära sig konstruktiva tanke och beteendemönster för att hantera problematiker av 

olika slag. Terapin kretsar kring att hitta strategier för att hantera negativa känslor och 

handlingsmönster samt kring att tydliggöra det som vidmakthåller destruktiva tankar 

och beteenden (Nationalencyklopedin, 2019). I KBT behandlingen som används på 

detta behandlingshem fanns små drag av det existentiella perspektivet i några 

samtalskort som användes men i övrigt var detta inget som berördes. Dock, på senare 

tid, har i perioder samtalsgrupper med existentiellt perspektiv använts men det finns en 

okunnighet hos personalen som gör att det endast är vissa personer med detta intresse 

som tagit sig an dessa grupper.  

 

I lärarutbildningen märkte jag att existentiella frågor och existentiell hälsa enbart utgör 

en mindre del av en 7.5 poängs kurs. Det är alltså något som endast berörs under ett par 

veckor under hela lärarutbildningen. Väl ute på verksamhetsförlagt utbildning inom 

religionsämnet bestämde jag mig för att göra en kort undersökning i de klasser som jag 

undervisade i. Jag ville undersöka dessa elevers uppfattning kring existentiella frågor 

och undersökningen visade att många elever hade, i sin privata livsåskådning, spirituella 

och andliga drag som delvis utgjorde svar till vissa av elevernas existentiella frågor. Till 

en mycket stor del hade eleverna inga svar, de hade inte reflekterat kring existentiella 

frågor i någon större utsträckning och de hade inte heller berört dessa frågor i någon typ 

av diskussion i skolan eller inom religionsämnet. Vissa elever menade att de hade 
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diskuterat kring dessa frågor under någon enstaka lektion inom religionsämnet, antingen 

på gymnasiet eller i högstadiet.  

 

I min yrkesverksamhet som lärare mötte jag samma sak, existentiella frågor är på sin 

höjd något som eleverna möter under en lektion, under en termin, i ett ämne i skolan. 

Då jag själv skulle försöka undervisa kring existentiella frågor mötte jag ett motstånd, 

ingen ville uttrycka sina egna tankar kring dessa frågor, eleverna uttryckte att det var 

irrelevant och privat. Jag försökte med små och stora diskussionsgrupper men detta 

fungerade inte då eleverna inte ville diskutera detta. De uttryckte religionskritiska 

åsikter istället för att samtala kring de existentiella frågorna som jag hade givit dem.  

 

Jag har alltså sett personer med psykiska diagnoser och problem som har förlorat 

meningen med livet, känner sig fulla av hopplöshet och upplever ingen känsla av 

sammanhang. Elever i skolan får hantera dessa frågor under en liten del av en liten kurs 

och som lärare finns det stora utmaningar i att få eleverna att diskutera och reflektera 

kring dessa frågor. Jag upplever att det är i skolan vi ska förebygga och stärka. De 

personer som bor på behandlingshemmet kanske hade kunnat hantera sin problematik 

bättre om de hade fått diskutera, reflektera och hitta svar på existentiella frågor under 

sin skolgång. Den fjärde dimensionen av hälsa (som existentiell hälsa tituleras som av 

WHO) hade kanske kunnat ökat den totala hälsan, vilket en stor mängd forskning visar 

att den faktiskt kan, till en stor utsträckning. Av alla elever jag har mött så kommer, rent 

procentuellt och empiriskt, ett visst antal att vara eller bli lidande av psykisk ohälsa. 

Den psykiska ohälsan är ett ständigt ökande problem i samhället, speciellt bland unga.  

 

Detta fick mig att i första hand ifrågasätta varför inte existentiell hälsa får mer fokus i 

samhället, i såväl sjukvård som i skolan. Jag ville sätta mig in i, och förstå, behovet av 

existentiella frågor och existentiell hälsa och den skillnad denna del av hälsa kan utgöra 

för hälsan i helhet. I andra hand fick det mig att undra över vad jag själv kan göra, 

vilken kunskap jag och andra lärare behöver, hur jag ska kunna intressera eleverna i 

detta och hur jag ska kunna få dem att öppna upp och börja skapa svar till sina 

existentiella frågor. Då jag började undersöka detta upptäckte jag en brist i forskningen 

om existentiella frågor och existentiell hälsa i skolan. Mycket av forskningen är mycket 

specifikt inriktad på särskilda små områden, så som vad begreppen innebär, hur lärare 

upplever undervisningen kring detta, hur existentiella frågor kan göra religionsämnet 
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mer relevant osv. Den didaktiska forskningen kring existentiella frågor är alltså inte alls 

kopplad till elevens hälsa och ännu mindre folkhälsa. Jag hittar ingen forskning som 

kopplar ihop existentiell hälsa till skolan över huvud taget och jag saknar forskning som 

visar på helheten gällande existentiella frågor och existentiell hälsa, från folkhälsonivå, 

till skolnivå, lärarnivå och elevnivå. Detta är alltså utmaningen som denna undersökning 

antar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna undersökning är att skapa en litteraturöversikt gällande existentiella 

frågor i undervisningen och existentiell hälsa hos gymnasielever i Sverige. Mer 

specifikt syftar undersökningen till att ge en bild av vilket behov som finns hos unga av 

att diskutera och reflektera kring existentiella frågor samt se hur detta kan bidra till att 

minska risken för psykisk ohälsa hos eleverna. Sedan ska detta jämföras med 

styrdokument och forskning för att ta reda på om existentiella frågor och existentiell 

hälsa hanteras i den grad det borde, i relation till behovet och fördelarna. Detta kopplat 

till skolans ansvar gällande att motverka och hantera psykisk ohälsa. Slutligen innefattar 

syftet också till att undersöka hur lärare kan arbeta med existentiella frågor i sin 

undervisning.  

 

Frågeställningarna är följande:  

• Vad säger forskningen om ungas behov kring existentiell hälsa och existentiella 

frågor och hur kan det bidra till minskad risk för psykisk ohälsa?  

• Vad säger den svenska gymnasieskolans styrdokumenten om existentiella frågor 

och existentiell hälsa hos eleverna?  

• Hur kan lärare inkludera existentiell hälsa och existentiella frågor i sin 

undervisning och vilka möjligheter och svårigheter finns det i undervisningen av 

detta? 

• Hanteras existentiell hälsa och existentiella frågor i skolan till den grad som det 

borde i relation till behov och fördelar?  

1.1.1 Målet med undersökningen  

 

Utöver syfte och frågeställningar har jag också formulerat ett mål för denna 

undersökning. Detta för att tydliggöra vad jag vill uppnå med att fylla undersökningens 

syfte och svara på dess frågeställningar. Målet för undersökningen ligger också till 
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grund för de syfte och de frågeställningar som valts för denna undersökning. Målet av 

undersökningen kommer att utvärderas och diskuteras under en egen rubrik i slutet av 

denna texts disposition.  

 

Målet är att denna undersökning ska resultera i ett sammanfattande dokument av 

relevant forskning som kan ge vägledning och svar till vad, hur och varför skolan och 

lärare bör hantera existentiella frågor samt visa på de möjligheter och svårigheter som 

finns i relation till detta. Målet riktar sig alltså till lärare och övrig skolpersonal.  

 

1.2 Disposition  
 

Detta arbete kommer först att presentera dess rådande begränsningar, sedan följer 

centrala begrepp för att förtydliga för läsaren varför vissa begrepp valts och vad dess 

betydelse är. Sedan kommer en forskningsbakgrund ges av det existentiella fältet och en 

kort presentation av nuläget gällande psykisk ohälsa och existentiell hälsa, sedan följer 

en bakgrund om existentialismen, existentiell psykoterapi samt en historisk bakgrund av 

existentiella frågor i skola. En utförlig metodgenomgång kommer att presenteras 

tillsammans med en presentation av det material som använts i arbetet. Följande 

redogörs den teori som applicerats. Resultatet som följer är uppdelat i fyra huvudsakliga 

kapitel, där det första är psykisk ohälsa, det andra är skolan som hälsofrämjande arena, 

det tredje är existentiell hälsa och det sista är existentiella frågor i svensk skola. I dessa 

kapitel finns även en mängd underrubriker som är strukturerade efter de teman som jag 

funnit under undersökningens gång. Följaktligen presenteras en diskuterande analys där 

resultatet jämförs, tolkas och diskuteras med hjälp av undersökningens teoretiska 

ramverk.  

 

1.3 Avgränsningar  
 

Denna undersökning har begränsat sig till att undersöka existentiella frågor och 

existentiell hälsa i den svenska gymnasieskolan, därmed gäller detta religionskunskap 1 

och 2 på gymnasienivå då det är i detta ämne som existentiella frågor inkluderas. Dock 

kommer även styrdokument från högstadiet presenteras kort i och med att det finns en 

viktig skillnad mellan styrdokumenten i religion på högstadiet och på gymnasiet, som 

denna undersökning kommer att återkomma till. I och med att det är unga personer som 

går på gymnasiet har denna undersökning begränsats till att endast undersöka psykisk 
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ohälsa hos unga. När det gäller psykisk ohälsa hos unga, folkhälsa och existentiell hälsa 

kommer denna undersökning att hålla ett fokus på nationell forskning, dock kommer 

även internationell forskning att presenteras i syfte att ge en så bred överblick som 

möjligt av ämnet, samt för att visa på att majoriteten av all forskning, nationell såväl 

som internationell, kommer fram till samma slutsatser.  I stort sett, är denna 

undersökning relativt bred, vilket också är dess syfte i och med att målet är att skapa ett 

översiktligt dokument gällande existentiell hälsa och existentiella frågor hos svenska 

ungdomar på gymnasiet.  

 

1.4 Centrala begrepp 

 
Nedan följer definitioner av begrepp som kan vara av värde under läsningen av denna 

undersökning. De begrepp som förklaras är viktiga begrepp inom området som denna 

undersökning berör, dock är det vissa begrepp som endast kommer att nämnas ett fåtal 

gånger, så som spirituell hälsa, andlig hälsa och livsfrågor. Jag bedömer ändå att dessa 

begrepp är viktiga att förstå i och med att jag kommer motivera varför jag kommer att 

välja existentiell hälsa och existentiella frågor framför dessa begrepp.  

1.4.1 Hälsa    

 

World Health Organization (WHO) definierade begreppet hälsa år 1948 som ett tillstånd 

av fullständigt välbefinnande, både psykiskt, fysiskt och social. Sedan WHO definierade 

begreppet hälsa har mycket förändrats skriver Machteld Huber tillsammans med en 

grupp andra forskare i en artikel. WHO:s definition av hälsa var banbrytande på sin tid 

men idag anser Huber med flera att den är alldeles för utopisk. De menar att människans 

kapacitet att hantera och bemöta förändringar och utmaningar av både social, psykisk 

och fysisk natur är av stor vikt när det gäller hälsa och de anser att detta borde ta plats i 

definitionen av begreppet hälsa. Det fokus som dessa forskare givit människans 

kapacitet att möta svårigheter är inspirerat av Aaron Antonovski (Huber, Knottnerus, 

Green, Van der Horst, Jadad, Kromhout, Smid, 2011). I konventionen om barns 

rättigheter utvidgar Förenta nationerna (FN) begreppet hälsa genom att inte bara 

inkludera fysisk, psykisk och social hälsa utan också moralisk och andlig hälsa (FN:s 

barnkonvention, artikel.32). 
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1.4.2 Psykisk hälsa  

 

Som beskrivet ovan, enligt WHO är den psykiska hälsan en dimension av hälsa i stort. 

Psykisk ohälsa kan definieras på följande sätt: 

 

Psykisk hälsa är en dimension av hälsan, medan begreppet psykisk ohälsa används som 

en samlande beteckning både för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro 

och nedstämdhet, och för mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en 

psykiatrisk diagnos. (MUCF, 2015. s. 28) 

 

1.4.3 Spirituell hälsa   

 

”Spiritual health” eller ”religious health” är de begrepp som oftast används på engelska 

inom den internationella folkhälsan, så som av WHO och FN.  

 

Den spirituella dimensionen av hälsa, också kallad den existentiella dimensionen av 

hälsa eller existentiell hälsa beskrivs i en avhandling av Cecilia Melder där hon citerar 

Wolfgang Rutz’s förklaring av denna dimension. Rutz menar att den existentiella 

dimensionen innebär en känsla av att vara en del av ett existentiellt sammanhang samt 

upplevelsen av att vara en del av en kontext som är meningsgivande, känslomässigt och 

upplevs som större än en själv (Melder, 2011. s. 16). Spirituell hälsa är direktöversatt 

från engelskans spiritual health. Klingenberg och Lövheim (2019) menar att detta 

begrepp associeras mer med religion än vad begreppet existentiell gör, dock anser de att 

dessa två begrepp liknar och även kan anses motsvara varandra.  

 

Begreppet spiritualitet i sig länkas till begreppet andlig av nationalencyklopedin då de 

beskriver spiritualitet som ”det andliga livet och dess konkreta uttryck” samt 

”benämning på främst kristen andlighet” (Nationalencyklopedin, 2019).  

1.4.4 Andlighet och andlig hälsa 

 

I Ann-Kristin Mimmi Erikssons avhandling beskrivs den svenska 

folkhälsopropositionen från 2007 där nämns andliga och själsliga behov och dessa ingår 

i synen på hälsa (Eriksson, 2016). Begreppet andlig definieras av nationalencyklopedin 

som ” motsats till kroppslig: om sådant som tillhör människans inre liv” 

(Nationalencyklopedin, 2019)  
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1.4.5 Existentiell hälsa  

 

Existentiell är, som beskrivet ovan, ett begrepp som kan användas mer eller mindre 

synonymt med spirituell och andlig hälsa men att existentiell är ett begrepp som inte är 

lika sammanlänkat med religion som spirituell är. Existentiell hälsa beskrivs som 

förmågan att skapa sammanhang och meningsfullhet i livet (Klingenberg & Lövheim, 

2019. s. 129-131).  Enligt nationalencyklopedin betyder existentiell följande” 

existentiell, som rör eller är avgörande för människans existens” (Nationalencyklopedin, 

2019). Existentiell hälsa beskrivs av Melder på följande vis ”Med existentiell 

hälsa/ohälsa menas en individs fysiska, psykiska, sociala och ekologiska tillstånd i 

relation till hennes existentiella status” (2011. s. 26). 

 

Dan Stiwne är psykolog och docent inom existentiell psykoterapi. Följande punkter är 

direkt citerade från hemsidan för sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT) och 

författade av Dan Stiwne:  

 

• om liv och död och vår strävan att hålla oss vitala i varje skede av vårt liv.  

• om hälsa och sjukdom och vårt förhållande till våra kroppsliga och mentala styrkor, 

svagheter och begränsningar.  

• om våra relationer och vår kamp för att upphäva vår grundläggande ensamhet och skapa 

och vidmakthålla nära och intima relationer.  

• om vår identitet och vår gradvisa ökade kunskap om oss själva.  

• om mening och sammanhang kontra tomhet och meningslöshet i livet och om vår 

förmåga att hantera godhet och ondska (Stiwne)  

 

1.4.6 Existentiella frågor  

 

Existentiella frågor innebär frågor om livet, döden, kärleken, smärta, ondska och 

meningen med livet, dessa frågor kan också definieras som livsfrågor. Religion kan vara 

något som skapar mening och ger svar på existentiella frågor men det finns även andra 

traditioner, beteenden och sammanhang som kan ge svar och skapa mening 

(Klingenberg & Lövheim, 2019. s. 129-131) 

 

1.4.7 Livsåskådning  

 

Livsåskådning är ett begrepp som ofta förekommer i samband med begreppet livsfrågor 

och existentiella frågor. Nationalencyklopedin beskriver livsåskådning som följande ”de 
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mer eller mindre systematiserade svar som människor ger på grundläggande frågor om 

livets mening och om verklighetens innersta natur.” (Nationalencyklopedin, 2019). 

Religioner räknas oftast in i begreppet livsåskådning tillsammans med andra ideologier 

så som existentialismen, ekosofin eller humanismen. Dock beskrivs det att religion och 

livsåskådning, i språkbruk, ofta skiljs åt. En livsåskådning innefattar tre olika delar som 

samspelar med varandra. Den första är teorier om människan och universum, alltså hur 

vi kom att existera och vad som händer efter döden. Den andra är värderingar och 

normer, alltså ett värdesystem. Den sista kallas för grundhållning, vilket innebär 

människans sätt att förhålla sig till sin tillvaro. Livsåskådning är ett begrepp som finns 

inom många olika traditioner och forskningsområden, så som religion, psykologi, 

filosofi, politik och litteratur (Nationalencyklopedin, 2019).  

1.4.8 Existentiell hälsa och existentiella frågor som huvudbegrepp i denna 

undersökning  

 

Nedan följer en motivering till varför begreppet existentiell hälsa kommer att användas 

framför begreppen andlig och spirituell hälsa. Valet av begreppet existentiella frågor 

framför begreppet livsfrågor kommer även det att motiveras.  

 

Det engelska uttrycket ”Spiritual health” används ofta i internationella sammanhang 

kopplat till folkhälsa, detta översätts ofta till andlig hälsa eller spirituell hälsa på 

svenska, vilka också de är begrepp som används inom områden så som psykisk hälsa 

och folkhälsa. Begreppet existentiell, jämfört med spirituell och andlig är ansett som 

mer neutralt och därmed kan det vara både heligt och profant (Melder, 2011. s. 26). 

Denna undersökning kommer att använda sig av begreppet existentiell hälsa istället för 

spirituell hälsa och andlig hälsa på grund av den kopplingen till religion som kan göras 

med begreppet spirituell och andlig, i och med att det inte bara är religion som kan vara 

meningsskapande på ett existentiellt plan väljer jag det mer neutrala begreppet 

existentiell hälsa. Existentiell hälsa är också det begrepp som används inom 

psykoterapin, se Dan Stiwnes förklaring ovan och det är även ett etablerat begrepp inom 

folkhälsan. Då denna undersökning lägger stor vikt vid psykisk hälsa och folkhälsa 

utgör också detta en motivering till att använda just detta begrepp.  

 

Det är vanligt förekommande inom didaktisk forskning att använda begreppet 

livsfrågor. Jag upplever att detta begrepp är starkt associerat med just den didaktiska 
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forskningen och skolvärlden, mer specifikt religionsämnet. Björk Falkevall skriver i en 

rapport om livsfrågor att detta begrepp är ett begrepp som kanske endast existerar inom 

svensk religionsundervisning (Falkevall, 2009. s. 11). Detta visar på att livsfrågor är ett 

isolerat begrepp inom religionsämnet, det är alltså inte kopplat till något annat område. 

Jag tror i övrigt att livsfrågor uppfattas som något som endast gäller frågor om livet, 

medan begreppet existentiell handlar om människans existens, det har ett filosofiskt 

ursprung från existentialismen och existentiell hälsa är ett etablerat begrepp både inom 

folkhälsan och inom psykoterapin.  Alltså, anser jag att existentiella frågor är ett 

begrepp som visar på dess bredd och vikt kopplat till både didaktik, psykisk hälsa, 

elevhälsa och folkhälsa, vilket vidare motiverar mitt val av detta begrepp framför 

begreppet livsfrågor som är isolerat till endast den religionsdidaktiska sfären.  

 

1.5 Tidigare forskning  
 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras. Först ges en presentation som 

visar att existentiell hälsa kan påverka en mängd olika områden. Denna forskning är 

alltså ett axplock av den enorma mängd forskning gällande existentiell hälsa som finns 

inom diverse forskningsfält. Sedan kommer en sammanfattande inledning till det 

aktuella läget, det är alltså en sammanfattande bild av all forskning som denna 

undersökning kommer att återkomma till i resultatdelen. En presentation av 

existentialismen följer, där forskning kring existentialismens historia visas. Det följer 

sedan ett kapitel kring existentiell psykoterapi där forskning från detta fält presenteras. 

Slutligen ges en historisk bakgrund till hur existentiella frågor har hanterats i skolan. 

Den forskning som presenteras är utförd av forskare inom den så kallade 

livsfrågepedagogiken.  

1.5.1 Existentiell hälsa- aktuellt inom en mängd forskningsområden  

 

Många avhandlingar och övrig forskning tar upp perspektivet om existentiella frågor 

kopplat med en stor variation av områden, där alla visar på ett samband mellan 

existentiell hälsa och god psykisk samt fysisk hälsa. Här följer ett litet urval av 

forskning, i syfte att visa på den stora roll som det existentiella perspektivet spelar när 

det kommer till hälsa inom en mängd olika området. Exempel på områden där detta har 

undersökts är kvinnlig fertilitet (Taghvaeinia,Dehghani, Ghasemi Jobaneh, Jalili Nikoo, 

2016) utbrändhet (Eriksson, 2016), folkhälsa (Melder, 2011), psykisk ohälsa bland 
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kvinnor (Lloyd, 2018) psykisk ohälsa bland män (Rutz, 2014), psykisk ohälsa bland 

unga (MUCF, 2015, Adamsson, Hartman och Lyxell, 1999, Lövheim 2015)  

posttraumatiskt stressyndrom (Weems, Russell, Neill, Berman, Scott, 2016), 

krigsveteraner (Wood, Ware, Correll, Heaton, McBride, Haynes, 2017) och cancer 

(Odh, Löving, Klaeson 2016).  

 

Forskningens resultat, från alla studier ovan, samt sammanställande forskning inom 

folkhälsa gjord av John-Paul Vader visar att det existentiella perspektivet borde tas mer 

på allvar, på grund av dess stora inverkan på hälsa inom diverse områden, men ändå 

visar Vaders forskning också att det faktiskt inte tas på allvar i samhället (Vader, 2006).  

1.5.2 Psykisk ohälsa och existentiell hälsa- En inledande översikt av nuläget 

 

Psykisk ohälsa hos barn och unga har ökat med 100% de senaste tio åren, 190 000 barn 

och unga vuxna lider av psykisk ohälsa. Det finns stora risker med psykisk ohälsa i ung 

ålder då dessa riskerar att bli sjuka under en längre tid vilket ökar risken för självmord 

samt påverkar deras utbildningsnivå negativt. Varför psykisk ohälsa har ökat så kraftigt 

är oklart, dock verkar det kunna härröras till ungas livsvillkor (Socialstyrelsen, 2017). 

Flertalet forskare vittnar om den stora vikt som det existentiella perspektivet av hälsa 

innebär för människans hälsa. Den psykiska ohälsan anses riskera att fortsätta öka om 

inte det existentiella perspektivet av hälsa får en större roll i arbetet med ohälsa och 

hälsofrämjande (Rutz, 2004, Vader, 2006, Strang, 2007, Melder, 2011). Även WHO 

understryker vikten av existentiell hälsa (Klingenberg & Lövheim, 2019. s. 130). Alltså 

är existentiell hälsa en viktig del av den globala och den nationella folkhälsan.  

 

Den didaktiska forskningen vittnar om att elever upplever existentiella frågor som något 

mycket viktigt (Löfstedt 2010, Löfstedt 2011, Geels & Wikström, 1999, Falkevall, 

2010). Malin Löfstedt skriver även att existentiella frågor är en central del inom 

religionsundervisningen men att det inte verkar användas i undervisningen till särskilt 

stor utsträckning (2011). Geels & Wikström skriver redan år 1999 att existentiella 

frågor är det mest intressanta området för unga i ämnet religionskunskap men att 

undervisningen misslyckats med att ge eleverna relevanta svar på de existentiella 

frågorna.  
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1.5.3 Existentialismen  

 

Existentialism är kortfattat filosofin om existens. Tanken om människans existens kan 

ses som något som längre varit en del av människans sätt att tänka men existentialism, 

som filosofi, växte fram under 1940-50 talen. Existentialism kom att påverka dåtidens 

litteratur och kultur samt andra traditioner så som marxism och strukturalism. De som la 

grunden för existentialism var Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, 

Maurice Merleau-Ponty. I deras verk, av olika slag, hanterades människans frihet och 

ansvar, utifrån ett moralisk och metafysiskt perspektiv. Sartre skrev verket Being and 

Nothingness som kom att bli en av existentialismens urkund. Existentialismen 

utvecklades även av Freidrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, Martin Heidegger, Martin 

Buber och Karl Jaspers. Dessa existentialister refererade till och påverkades av andra 

filosofer så som Rene Descartes, David Hume, Immanuel Kant, G.W.F Hegel och Artur 

Schopenhauer. Existentialismen under 1940 och 50 talet påverkade litteraturen, teatern 

och filmen samt andra -ismer så som marxismen, feminismen och strukturalismen.  

Sartre och De Beauvoir var både, trots deras religiösa bakgrund, ateister. Nietzche var 

känd för att ha starka negativa åsikter gällande kristendomen medan Kierkegaard och 

Jaspers var kristna och Buber var jude. Existentialismen och dess tidigare 

existentialister var alltså både ateister och troende, det var inte religionen som var i 

fokus. Flera av dessa existentialismens influensgivare använde sig av en filosofisk 

metod kallad fenomenologi främst skapad av Edmund Husserls men som även var 

influerad av Kierkegaard. Fenomenologi innebär att förklara någonting precis som det 

ser ut utan att låta mental konstruktion, reflektioner, fördomar och förkunskap påverka. 

Det existentialistiska tänkandet började alltså i det fenomenologiska (Gravil, 2007. s. 7-

20).  

1.5.4 Existentiell psykoterapi  

 

Flertalet av nämnda filosofer kom fram till att grunden av majoriteten av de svårigheter 

och problem som människan upplever kan härröras till den fundamentala frågan om vår 

existens (Schneider, 2014. s. 21). Ann-Kristin Eriksson refererar till Paul Tillich verk 

The Courage to Be 1952, Ludwig Binswanger verk Existential analysis and 

psychotherapy år 1955 och Rollo Mays verk Existence: a new dimension in psychiatry 

and psychology år 1958 samt Existential psychotherapy, in R.Corsini år 1985 och 

beskriver att detta var tre personer som började involvera det existentiella perspektivet 



 

12 

 

inom terapi. Binswanger inkluderade både det existentiella perspektivet och 

fenomenologin i psykoterapin. Även psykoanalys och dess metoder inkluderar den 

existentiella ansatsen. Eriksson hänvisar också till Emmy Van Deursen Smiths verk 

Vardagens mysterier: existentiella dimensioner inom psykoterapi 2003 och beskriver 

utifrån det att Van Deursen Smith bidrog till det existentiella fältet med en utarbetad 

metod för existentiell psykoterapi (Eriksson, 2016. s. 4).   

 I Sverige finns det ett sällskap för existentiell terapi, som heter ”sällskapet för 

existentiell psykoterapi” (SEPT), en av de ledande företrädarna, psykolog och docent 

Dan Stiwne skriver på hemsidan för SEPT att världen är en subjektiv plats för 

människan och varje människa och hennes omgivande förhållanden är unika. Däremot 

är det existentiella villkoren lika för alla.  

 

När en människa blir utsatt för ett trauma, till exempel att en nära anhörig dör, 

uppkommer en känsla av att marken under fötterna försvinner. Människan ställs inför 

den oundvikliga frågor om existensen själv. Detta påverkar det kulturella ramverket som 

skapar människans säkerhetssystem, det som varje dag tas för givet av de flesta, bilden 

av hela människans omgivning och identitet (Schneider, 2014. s. 21). På följande sätt 

beskriver Kirk, J Schneider detta tillstånd samt terapi med existentiellt perspektiv:  

 

The idea here then is not so much to ‘‘get rid of’’ a condition that’s inherently human but 

to help people to develop a new relationship to that condition. Helping people develop a 

new relationship to a shocking part of themselves is not easy, but this is precisely what 

existential oriented therapy attempts to promote. It attempts to help people face and 

gradually realign themselves with the groundlessness of their existence. (Schneider, 2014. 

s. 22) 

 

Schneider menar att psykologer och terapeuter kan hantera och diskutera kemiska 

obalanser, behandlingar och oförmåga att hantera känslor och så vidare, men att så 

länge de inte hanterar det existentiella perspektivet så kommer deras terapi att vara 

ofullständig och restriktiv. Som terapeut behöver patientens självexploration 

uppmuntras, patienten behöver ta reda på vad som egentligen är viktigt i dennes liv. 

Han beskriver det som att allt annat är sekundära tillstånd/problem och det 

existentiella problemet är det primära. Det existentiella perspektivet utgör grunden 

till alla effektiva terapeutiska behandlingar. I sin artikel avslutar författaren med att 
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fråga läsaren om det inte är dags att ta detta perspektiv på allvar inom all terapeutisk 

verksamhet (Schneider, 2014. s. 23-24). 

 

Stiwne skriver att existentiell terapi faller under paraply begreppet humanistisk 

psykoterapi. Humanistisk psykoterapi utgår ifrån att psykisk ohälsa är ett symptom 

på svårigheter med att leva i en komplicerad värld. För att undvika psykisk ohälsa 

måste människan kunna relatera till andra, hantera besvikelser, uppskatta sina gåvor i 

livet, ha meningsfulla sysslor och anknytningar samt ha en vilja. Det handlar om att 

människan kan se sina möjligheter utifrån sina omständigheter, kan hantera livets 

förändringar, utveckla en förmåga av acceptans, tålighet, hållbarhet och en förmåga 

att gå vidare. I den humanistiska psykoterapin är det andliga och existentiella viktigt 

i denna långsiktiga utveckling. Den existentiella hälsan hjälper till att bygga ett liv 

värt att leva, ett meningsfullt liv som håller för påfrestningar samt skapar en proaktiv 

attityd i tillvaron och livet i stort. Den humanistiska terapiformen, som inkluderar 

existentiell hälsa och existentiell terapi, har i mängder av undersökningar visat sig ha 

god effekt på psykisk ohälsa av olika slag, till exempel ångestproblematik, 

depression och självskadebeteende (Stiwne, 2014).  

 

I Sverige, samt i flera andra länder, rekommenderas inte humanistiska terapiformer 

för behandling av exempelvis depression av socialstyrelsen. Detta är ett resultat av 

att det inte har granskats och värderats på grund av att psykoterapi har blivit så kallad 

politiserat i Sverige och i många andra länder. Detta gör att det är svårt för nya 

behandlingsmetoder så som den humanistiska att ens få visa sina goda resultat och 

möjligheter. Stiwne menar att den psykiska ohälsan i Sverige är oroväckande och det 

finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder och att den humanistiska terapin är 

beprövad och ger goda resultat och därmed borde få större plats i Sverige samt borde 

finnas med på listan för rekommenderade behandlingsformer av socialstyrelsen 

(Stiwne, 2014).  

1.5.5 När existentiella frågor blev en del av undervisningen  

 

I detta och följande kapitel kommer en historisk bakgrund att presenteras och visa på 

när existentiella frågor blev en del av undervisningen, varför de blev en del av 

undervisningen samt hur de skulle användas i undervisningen. I diverse kursplaner och 

forskning används begreppet livsfrågor, men som motiverat ovan, kommer denna 
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undersökning att använda begreppet existentiella frågor. Dock kommer flertalet citat att 

presenteras nedan, vilka innehåller begreppet livsfrågor.  

 

Björn Falkevall refererar till Presentation and Problem Inventory, år 2000 av Edgar 

Almén i sin avhandling där religion som skolämne beskrivs ur ett historiskt perspektiv. 

Existentiella frågor syns för första gången i Sveriges styrdokument på 1960-talet. Det 

anses vara ett resultat av ett forskningsprojekt som visade att unga hade ett mycket lågt 

intresse för religionsämnet men de hade desto mer intresse för frågor av moralisk och 

existentiell karaktär (Falkevall, 2010. s. 15). Malin Löfstetd beskriver det på följande 

vis:  

Att livsfrågorna överhuvudtaget finns med i religionsämnets kursplaner har att göra med 

att religionens roll i samhället drastiskt har förändrats i Sverige under de senaste hundra 

åren. Med en tilltagande sekularisering blev det självklart att också religionsämnet skulle 

förändras. Från att ha varit ett konfessionellt ämne med tydlig koppling till kristen tro och 

historia blev ämnet under 1960-talet ett samhällsorienterat ämne som skulle förmedlas 

genom en objektiv hållning till stoffet, precis som alla andra skolämnen. (Lövstedt, 2010. 

s. 73)  

 

Existentiella frågor får fortsättningsvis en betydande roll i de kommande läroplanerna 

för grundskolan från år 1970 och 1980. Det kan till och med ses som en grund till hela 

undervisningen i läroplanen från grundskolan från 1980, där det står att undervisningen 

ska utgå från detta perspektiv. Detta ska även ha påverkat rollen för lärare som nu skulle 

gå från att undervisa i ett akademiskt ämne till att undervisa i frågor utan svar. Frågor 

om lärarens objektivitet och elevers personliga utveckling väcktes även som en följd av 

detta. Enligt Almén som Falkevall refererar till ska detta ha medfört både problem och 

svårigheter men även möjligheter. (Falkevall, 2010. s. 15-21).  Sven G Hartman 

beskriver att vid läroplansreformen 1994 hade religionsundervisningen tagit ett steg 

tillbaka från centreringen av existentiella frågor och gått tillbaka till att fokusera mer på 

rent stoff, han kallar detta för den femte vändpunkten inom religionsämnets 

förändringsprocess. Det beskrivs även att stoffet som nu ska undervisas i religionsämnet 

har ökat på ett enormt vis sedan kristendomen var fokuset, tiden som ges för 

religionsämnet har minskat. Alltså ska mer stoff undervisas på mindre tid (Hartman, 

2000. s. 216-222).   

 

Existentiella frågor blir för första gången inkluderade i gymnasiets läroplaner i Lgy 70. I 

den tidigare läroplanen Lgy 65 för gymnasiet nämns inte existentiella frågor vid namnet 

livsfrågor utan den nämner frågor som kallas för ”centrala frågor” som är av existentiell 
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karaktär är med, så som till exempel frågor om livets mening. I Lgy 70 nämns 

existentiella frågor/livsfrågor tydligt och är kopplade till människosyn, religion och 

etiska frågor. Ett begrepp som kallas för livsåskådningsfrågor blir också introducerade i 

Lgy 70, dock är det inte utskrivet vad detta begrepp innebär. Livsåskådningsfrågor 

återkommer i målen i Lpf 94/93 och Lpf 94/97 men inte i Lpf 94/00. I alla dessa 

läroplaner (94/93, 94/97 och 94/00) nämns även existentiella och etiska frågor. 

Sammanfattningsvis finns existentiella frågor med i läroplanerna från Lgy 65 men de är 

formulerade på olika sätt och med olika begrepp (Falkevall, 2010. s. 75-79).  

1.5.6 Varför existentiella frågor blev en del av undervisningen 

 

 Det övergripande syftet med att inkludera existentiella frågor i undervisningen var att 

eleverna skulle lära sig det övriga stoffet, som ansågs ointressant, utifrån ett så kallat 

livsfrågeperspektiv, vilket då skulle göra det ointressanta intressant. Detta skulle bana 

vägen för att eleverna skulle nå kursens mål. Existentiella frågor blir till en så kallad 

hermeneutisk nyckel till religionsundervisningen. Existentiella frågor öppnade också 

upp diskussionen för profana filosofier och andra icke-religiösa existentiella svar 

(Falkevall, 2010. s. 15-21).  

 

I gymnasiets läroplaner motiveras inkluderandet av existentiella frågor med att det är 

frågor som ingen människa kan undkomma, de är ständigt närvarande och 

ofrånkomliga.  Ett annat skäl liknar det som Almén beskrev i tidigare stycke, att 

existentiella frågor skulle aktualisera religionsämnet och ge eleverna en ökad förståelse 

av stoffet. En tredje orsak var att sekulariseringen lett till att eleverna inte hade kontakt 

med religiösa institutioner längre vilket gjorde att de inte hade någonstans att bearbeta 

sina existentiella frågor (Falkevall, 2010. s. 80-81). Det existentiella ansågs också skapa 

en gemensam grund mellan elever, religioner och historiska händelser av religiös 

karaktär (Falkevall, 2010. s. 11-12). Det fanns ett ganska litet fokus på ”behovet” för 

existentiella frågor från lärarutbildarnas håll, skriver Falkevall, detta på grund av att det 

fanns en generell uppfattning bland dessa att religionsämnet ansågs vara ointressant av 

eleverna. 

1.5.7 Existentiella frågor i undervisningen  

 

När det gäller hur existentiella frågor ska undervisas beskriver läroplanen Lgy 70/78 att 

de existentiella frågor som hanteras ska vara aktuella för eleverna samt att ämnesstoffet 
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och elevernas egen livssituation, dagens kultur och samhälle ska mötas i 

undervisningen. Falkevall poängterar här att ”dagens kultur och samhälle” är beskrivet i 

singular, alltså finns ingen koppling till att samhället skulle vara multikulturellt. I övrigt 

står det att existentiella frågor ska hanteras tillsammans med religioner, utifrån ett 

historiskt perspektiv och ur elevens perspektiv (Falkevall, 2010. s. 85-87). Falkevall 

skriver i en annan rapport att existentiella frågor skulle vara någonting som lärarna 

skulle utgå ifrån och/eller anknyta till. Eleverna hade inte längre någon egen kontakt 

med religiösa grupper, i och med detta, och sekulariseringen krävdes ett nytt sätt att 

tackla religion inom religionsämnet (Falkevall, 2009. s. 11).  

 

1.6 Metod och material  
 

I detta kapitel kommer metoden, alltså tillvägagångssättet, för denna undersökning att 

noggrant presenteras för att tydligt visa hur insamlingen och valet av material att 

presenteras. Sedan kommer också en presentation av materialet att ges.  

1.6.1 Metod  

 

Jag har valt att göra en litteraturstudie, metoden utgår alltså ifrån att samla och 

sammanställa forskning inom ett område. Jag anser att denna metod är den mest 

effektiva metoden kontra de syfte, frågeställningar och mål som denna undersökning 

har. Den forskning som denna undersökning ämnar samla berör olika områden, så som 

folkhälsa, religionsdidaktik och elevhälsa. Det hade varit svårt att skapa en 

övergripande bild av existentiell hälsa inom dessa olika forskningsdiscipliner med hjälp 

av till exempel enkäter eller intervjuer.  

 

Jag har använt mig av How to carry out a literary review for a dissertation or research 

paper skriven av Margaret Adolphus (2019) som metodisk handbok för denna 

undersökning. Adolphus skriver att en litteraturstudie syftar till “To show awareness of 

the present state of knowledge of a particular field.” (Adolphus, 2019). Denna 

litteraturstudie syftar till att undersöka och uppmärksamma ämnet existentiell hälsa och 

existentiella frågor i svenska skolan och hos svenska elever. Enligt Adolphus följer en 

litteraturstudie fyra steg, det första är att definiera ämne, det andra är att lokalisera 

relevant litteratur, det tredje steget är att analysera litteraturen och det sista steget är att 

strukturera och skriva själva undersökningen.  

 



 

17 

 

Adolphus beskriver även att undersökningen av relevant litteratur inte är linjärt 

strukturerad, då sökningen av litteratur leder till annan relevant litteratur genom 

källförteckningar och nya databassökningar. Dock beskriver hon att det är viktigt att ha 

ett strukturerat system för insamlingen av litteraturen, den insamlade litteraturen bör 

skrivas ner, sammanfattas och sparas. Insamlingen till denna undersökning har så som 

Adolphus beskriver, följt en icke-linjär process där jag sökt och hittat relevant litteratur 

och sedan följt dess källförteckning vidare för att hitta mer relevant litteratur kring 

området. Under insamlingen av litteratur har jag även där följt Adolphus 

metodbeskrivning och sparat samt skrivit ner kort vad olika källor behandlat för att 

sedan kunna analysera, bedöma dess relevans och slutligen använd dem i själva 

sammanställningen av all litteratur, alltså skrivprocessen i litteraturstudien (2019).  

 

I enlighet med Adolphus metodbeskrivning använde jag mig av flertalet databaser och 

bibliotek och jag sökte information tills jag nådde punkten då jag inte hittade något nytt. 

Jag läste en stor mängd forskning kring ämnet och gick sedan vidare och läste den 

forskningens referenser och så vidare.  Jag fortsatte tills jag upplevde att jag började 

komma tillbaka till källor jag redan läst, inte längre hittade någonting nytt och hade 

samlat ihop tillräckligt med material för att kunna besvara de forskningsfrågor som jag 

satt upp. Enligt denna metodguide identifierade jag även så kallade ”key contributors” 

alltså huvudsakliga forskare i de fält som jag undersökt, vilka är folkhälsa, hälsa, 

existentiell hälsa och religionsdidaktik och använt mig utan deras forskning. Exempel 

på dessa är Mia Lövheim, Wolfgang Rutz och Cecilia Melder bland andra.  

 

De sökfunktioner och databaser som jag använt mig av är:  Google scholar, academic 

search elite, diva, samsökningstjänsten discovery, nationalencyklopedin, samt sökt 

litteratur på biblioteket i Gävle samt i Uppsala. Sökord som använts: hälsa, psykisk 

ohälsa, folkhälsa, existentiell hälsa, existentiella frågor, livsfrågor, religion, 

religionsdidaktik, undervisning, skolan. Samt de engelska orden: Existential health, 

existential questions, religion, education.  

1.6.2 Material 

 

Jag har använt mig av både nationell och internationell forskning inom folkhälsa, hälsa, 

psykisk hälsa och elevhälsa i form av avhandlingar, artiklar och forskningsrapporter. 

Jag har även nyttjat forskning inom existentiell hälsa och existentiella frågor, här har jag 
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inkluderat böcker, avhandlingar, artiklar och även en podcast. Inom religionsdidaktiken 

har jag använt mig av böcker, artiklar, avhandlingar och antologier. I syfte att klargöra 

vissa begrepp har jag nyttjat nationalencyklopedin. 

 

Jag har så gott som jag har kunnat använt mig av primärkällor, men vid ett antal 

tillfällen har jag valt att använda sekundärkällor refererade till i avhandlingar då jag inte 

kunnat få tag på primärkällan och ansett att det är viktig information för mitt arbete. Vid 

dessa tillfällen har jag angivit författare och verk som refereras till i avhandlingen, samt 

avhandlingens författare, år och sidnummer. Vid dessa tillfällen har jag alltså tydligt 

hänvisat dessa källor.  

 

2. Teoretiskt ramverk 
 

Denna undersökning kommer att använda Aaron Antonovskis teori KASAM på grund 

av dess relevans gällande människans hälsa och förebyggandet av ohälsa. Antonovski 

menar att känsla av sammanhang är kritiskt när det gäller hälsa och ohälsa. Inom 

KASAM finns tre centrala delar vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, 

dessa tre komponenter avgör om en person har en hög eller låg känsla av sammanhang 

och därmed sämre eller bättre hälsa. Begriplighet innebär förmågan att kunna ordna och 

förklara det som händer omkring en, att kunna göra stimuli begripligt och på så vis göra 

en bedömning av verkligheten. Hanterbarhet handlar om att kunna hantera de stimuli 

som möter en i verkligheten och hur människan upplever dessa händelser, samt vilka 

resurser som upplevs finnas till hjälp för att bemöta och hantera händelser. Dessa 

resurser kan vara relationer till andra, religion, läkare osv. En person som har upplevt en 

negativ händelse men som ändå har en hög känsla av hanterbarhet upplever sällan sig 

själv som ett offer eller som orättvist behandlad och kan därmed gå vidare. 

Meningsfullhet handlar om att uppleva att livet har en känslomässig innebörd, att saker 

och ting är viktiga för oss i livet. Utmaningar är värda att möta, engagera sig i och lägga 

energi på.  

 

Personer med allra lägst känsla av meningsfullhet och KASAM i sin helhet visade en 

hopplös bild av att de inte hade någonting i livet som betydde någonting för dem. 

Antonovski beskriver meningsfullhet som KASAM:s komponent för motivation. Om en 

person har en hög känsla av begriplighet och hanterbarhet men ingen känsla av 
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meningsfullhet så kommer känslan av begriplighet och hanterbarhet gradvis att bli lägre 

på grund av den låga känslan av meningsfullhet (Antonovski, 2005. s. 42-53). KASAM 

innebär att människans sätt att se på livet samt hantera stress och motgångar bestämmer 

individens nivå av hälsa eller ohälsa.   

 

KASAM förstärks, ändras och/eller befästs under ungdomsåldern. Faktorer som stärker 

KASAM under adolescensen är bland annat en trygg och fast familjestruktur, en bra 

relation mellan med sin moder och utbildning. Om en motgång slår till och den unga 

personen har hög KASAM är det vanligt att tillfälligt få en längre KASAM men att det 

sedan höjs igen relativt snabbt. Om den unga personen däremot har låg KASAM från 

början så kommer den att sjunka än mer och detta påverkar personens förmåga att 

hantera motgångar vilket kommer göra att KASAM gradvis fortsätter att sjunka i en 

nedåtgående spiral (Antonovski, 2005. s. 140-147).  

 

Antonovskis forskning antar ett så kallas salutogenetiska perspektivet av hälsa, vilket 

innebär det som främjar hälsa. Till skillnad från dess motsatsbegrepp patogenetiska 

perspektivet, vilket innebär det som orsakar ohälsa. Det salutogenetiska perspektivet ser 

inte människor som sjuka eller friska utan ser det som att människor befinner sig 

någonstans på en skala från ohälsa till hälsa. Detta perspektiv fokuserar på helheten, 

människan som individ och dennes bakgrund istället för på en sjukdom som personen 

har. Istället för att fokusera på vad som orsakar eller kommer orsaka sjukdom fokuserar 

det salutogenetiska perspektivet på att upprätthålla hälsa och hitta coping strategier. 

KASAM är alltså en salutogenetisk modell (Antonovski, 2005. s. 25-41).  

 

3. Resultat  
 

Under denna rubrik kommer denna undersöknings forskningsfrågor att besvaras genom 

fyra kapitel. Det första kapitlet berör psykisk ohälsa, det andra handlar om skolans roll 

och uppdrag gällande psykisk ohälsa, det tredje hanterar existentiell hälsa och det sista 

handlar om existentiell hälsa och existentiella frågor i den svenska skolan. I övrigt 

kommer diverse underrubriker att användas utifrån de teman som jag funnit, i syfte att 

skapa en kategoriserad tydlighet. Med teman menas återkommande innehåll och resultat 

i forskningen som undersökts.  
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3.1 Ungas psykiska ohälsa i Sverige  
 

För att lägga en grund för resterande delen av resultatet behövs en tydlig bild av ungas 

psykiska ohälsa i dagen svenska samhälle ges, i och med att detta arbete syftar till att 

svara på om existentiella frågor och existentiell hälsa kan förebygga och motverka 

psykisk ohälsa.  

3.1.1 Ungas psykiska ohälsa  

 

Totalt är det ca 190 000 barn och unga som lider av någon form av psykisk ohälsa i 

Sverige. Det har skett en ökning av psykisk ohälsa i Sverige på 100% på 10 år hos barn 

och unga mellan 10-17 år. De vanligaste formerna av psykisk ohälsa i denna grupp är 

ångestproblematik och depression. Barn och unga som diagnosticerats i ung ålder med 

olika former av psykisk ohälsa riskerar att vara sjuka under en längre tid och risken för 

självmord ökar. Socialstyrelsen har gjort undersökningar på barn och unga som vårdats 

för depression och ångestproblematik där de gjorde en uppföljning 10 år senare, vilket 

visade att dessa individer hade en mycket låg utbildningsnivå. Brist på utbildning är 

alltså en följdfaktor av psykisk ohälsa i unga år (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i sin rapport 

sammanställt en mängd forskning samt utfört en egen undersökning angående ungas 

psykiska hälsa och ohälsa. De skriver i rapporten att psykisk ohälsa bland unga anses 

vara ett folkhälsoproblem, såväl i Sverige som internationellt. 52% av kvinnor och 25% 

av män i 16-19 års ålder uppger att de känner stress flertalet gånger i veckan. 41% av 

kvinnor och 25% av män, i samma åldersgrupp som ovan, berättar att de har huvudvärk 

flera gånger i veckan. Åter igen i samma åldersgrupp uppger 32% av kvinnorna och 

14% av männen att de känner oro, ängslan eller ångest flera gånger i veckan (MUCF, 

2015. s. 118) andra psykosomatiska besvär som många unga upplever är exempelvis ont 

i magen och dålig sömn (MUCF, 2015. s. 78). Flera undersökningar gällande unga mäns 

psykiska ohälsa har gjorts, bland annat en av Wolfgang Rutz som refereras till i MUCF 

rapport. Rutz undersökning visar på att det finns stora mörkertal gällande män och 

psykisk ohälsa på grund av att de inte berättar om sina besvär och de söker inte heller 

hjälp i den utsträckningen som de skulle behöva vilket resulterar i att män, i större 

utsträckning än kvinnor, tar livet av sig (MUCF, 2015. s. 129-130). Av både unga män 
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och kvinnor mellan åldern 16-29 är det 18% som har låg självkänsla och som har en 

känsla och upplevelse av att de inte duger (MUCF, 2015. s. 83).  

3.1.2 Det politiska ansvaret för psykisk ohälsa   

 

MUCF skriver i sin rapport att det är viktigt att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa 

hos unga. I 50% av alla fall i EU så utbröt den psykiska ohälsan i tonåren. De menar 

alltså att grunden för den livslånga psykiska hälsan läggs under barn och ungdomen. År 

2008 gjorde EU en överenskommelse för arbetet mot psykisk ohälsa, kallad European 

Pact for Mental Health and Well-being. Medlemsländerna ska vidta följande åtgärder:  

 

•säkerställa system för tidig intervention i hela utbildningssystemet  

•tillhandahålla föräldrautbildningar  

•vidareutbilda yrkesgrupper som arbetar med ungas hälsa, utbildning och andra 

ungdomsfrågor  

•främja integreringen av socio-emotionellt lärande i läroplanen samt införa 

fritidsaktiviteter i skolor 

•förebygga drog- och alkoholmissbruk, mobbning, våldsanvändande och social 

utslagning bland barn och unga  

•främja ungas deltagande i utbildning, kulturaktiviteter, idrott samt i sin egen försörjning 

(MUCF, 2015. s 29).  

 

Den svenska regeringen har startat ett projekt som heter PRIO där sjukvården ska 

utvecklas och få de resurser som behövs för att hantera psykisk ohälsa. Både 

socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten har en stor del av ansvaret i PRIO. Även 

ett projekt kallad psynkprojektet är en del av Sveriges handlingsplan mot psykisk 

ohälsa, där kommun och landsting ska arbeta med och förebygga psykisk ohälsa. 

Detta inkluderar vård och omsorg men även skolan. Regeringen skapade ett nytt mål 

år 2014 gällande unga mellan 13 och 25 år. Där de skapat en ungdomspolitisk 

handlingsplan för bland annat psykisk ohälsa, där det ligger en stor tyngd på 

samarbete mellan olika aktörer och ett snabbt handlande. I denna handlingsplan gör 

regeringen det tydligt att de finns en stor oro för den växande psykiska ohälsan.  

Dessa handlingsplaner innehåller självfallet en stor mängd med uppdrag och mål, 

vilka det inte finns plats att ta upp i denna undersökning (MUCF, 2015. s 29-32).  

 

3.2 Skolan som hälsofrämjande arena  
 

Nedan följer en beskrivning av stödjande miljöer som är ett begrepp som används inom 

disciplinerna hälsa och folkhälsa. I denna definition av WHO går det att inkludera 
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skolan som en hälsostödjande miljö i och med att det är där unga spenderar sin tid på ett 

likvärdigt sätt som vuxna spenderar sin tid på ett arbete. I denna förklaring är den 

existentiella dimensionen tydligt inkluderad i vad den hälsostödjande arenan ska stödja.  

 

In a health context the term supportive environments refers to both the physical and the 

social aspects of our surroundings. It encompasses where people live, their local 

community, their home, where they work and play. It also embraces the framework which 

determines access to resources for living, and opportunities for empowerment. Thus 

action to create supportive environments has many dimensions: physical, social, spiritual, 

economic and political (WHO, 1991)  

 

Maria Warne skriver i sin avhandling, som hanterar skolan som en hälsofrämjande 

arena att hälsa inte är något som skapas från ingenting, hälsa skapas i relationer 

mellan personer och omgivningar. Skolan är därför en viktig arena gällande hälsa i 

och med att barn och unga spenderar en stor del av sin vakna tid där. (Warne, 2013. 

s. 6). Warne förklarar att ”Skolan är en av de viktigaste arenorna för barn och unga, 

både under själva skoltiden, men även för framtiden eftersom det är då grunden läggs 

till deras vuxna liv.” (Warne, 2013. s. 30).  Hon skriver också att det utförts mycket 

forskning kring ungas ohälsa och deras misslyckade skolresultat och alldeles för lite 

forskning kring vad som möjliggör hälsa. WHO:s deklaration om hälsofrämjande 

arenor har lett till att skolor både inom Europa och utanför Europa, har börjat arbeta 

mer hälsofrämjande på ett omfattande sätt dock går detta arbete långsamt. Warne 

menar att det finns en generell uppfattning på skolor om att hälsa inte tillhör skolans 

centrala uppdrag trots att hälsa har bevisats påverka lärande (Warne, 2013. s 26-30). 

 

3.2.1 Den svenska skolans uppdrag 

  

År 2010 trädde den nya skollagen i kraft, denna skollag innefattade då ett krav på 

samlad elevhälsa där olika yrkeskategorier ska ingå i. Dessa yrkeskategorier är 

skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal utbildad inom 

specialpedagogik. Elevhälsan ska främja elevers lärande, utveckling och hälsa. 

Elevhälsan ska alltså vara hälsofrämjande och förebyggande samt stödja att elever når 

utbildningens mål. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser (SFS, 2010:800).  
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Folkhälsomyndigheten skriver i sin rapport att psykisk ohälsa kan förebyggas av 

skolans arbete med elevhälsa. De skriver dock att skolans arbete med elevhälsa och 

skolans funktion i helhet är bristfällig, detta i och med en ökad skolstress i samband 

med sjunkande skolresultat, vilket kan vara en bidragande orsak till att den psykiska 

ohälsan ökar. Det finns ett samband mellan låga skolresultat och psykisk ohälsa, 

skolprestationerna har blivit sämre och den psykiska ohälsan har ökat. Den psykiska 

ohälsan ökar trots satsningar på elevhälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

I en artikel ifrån skolvärlden beskrivs det att det ofta är lärare som får ansvara för och 

hantera elevers psykiska ohälsa. Ordförande i lärarnas riksförbund Mimmi Rönnqvist 

menar att det är extremt bristfälligt och att lärare bör bli mer involverade och utbildade i 

elevhälsan, samt att det krävs ett bättre samarbete mellan lärare och de som är ansvariga 

för elevhälsan. Trots den nya skollagen beskriven ovan, saknar över 80 procent av 

Sveriges skolor tydliga strategier för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

Psykisk ohälsa hos eleverna påverkar deras utbildningsresultat negativt (Zetterman, 

2017).  

 
 

3.3 Existentiell hälsa 
 

I detta kapitel kommer existentiell hälsa hanteras. Till en början ges en bild av 

forskningen inom folkhälsa och det existentiella perspektivet av hälsa. Sedan kommer 

barnkonventionen att presenteras, där existentiell hälsa är en av de rättigheter som barn 

har. Det finns alltså en politisk skyldighet gällande barn/unga och existentiell hälsa. 

Sedan kommer forskning presenteras gällande ungas behov av existentiella frågor och 

de positiva effekter som existentiell hälsa har på den övriga hälsan och huvudsakligen 

den psykiska hälsan.  

3.3.1 Existentiell hälsa  

 

WHO är en av de viktigaste aktörerna inom global folkhälsa, de har inte på ett officiellt 

plan ändrat deras traditionella definition av hälsa så att den inkluderar existentiell hälsa 

(Klingenberg & Lövheim, 2019, 130). Däremot ingår existentiell hälsa i WHO:s synsätt 

på hälsa. År 1977 inkluderades existentiell hälsa i WHO:s ”hälsa för alla” som handlade 

om stödjande miljöer (Melder, 2012. s. 16) WHO har också inkluderat existentiell hälsa 

i deras stora mätinstrument WHOQOL (Measuring quality of life). I WHOQL mäts 
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livskvalitet och generell hälsa och i dessa två begrepp inkluderar WHO fysisk hälsa, 

psykisk hälsa, nivå av självständighet, social hälsa, miljö och existentiell hälsa vilket 

inkluderar religion, spiritualitet och personlig tro (WHO 2019).  

 

Wolfgang Rutz, professor inom folkhälsa, skrev en artikel där han, utifrån WHO:s 

studier, beskriver hur psykisk ohälsa och fysisk ohälsa ökar i Europa och enligt honom 

beror detta på social stress, ett förlorat socialt sammanhang samt förlorade spirituella 

värden. Han säger även att i arbetet mot psykisk ohälsa behövs ett existentiellt 

perspektiv (Rutz, 2004). Läkare Peter Strang menar att det idag är ett för stort fokus på 

fysisk ohälsa och att det borde vara högre prioritet att studera psykisk ohälsa. Till synes 

friska unga människor tar livet av sig medan äldre sjuka individer är fulla av livsglädje, 

enligt Strang handlar detta om mening och existentiell hälsa. Människan har ett stort 

behov av mening, att leva ett liv som inte upplevs ha mening skapar existentiell stress 

(2007).  

 

Folkhälsoprofessor John Paul Vader skriver, i likhet med föregående forskare, att den 

existentiella faktorn gällande hälsa inte går att bortse ifrån på grund av dess stora 

inverkan. Att tro, på ett transcendent och metafysiskt plan, är kopplat till människans 

existens och utgör därför den högsta motivationen för mänskligt beteende. Detta 

perspektiv kan vara det hjälpmedel som krävs för att skapa en ökad fysisk, psykisk och 

social hälsa och utan detta perspektiv riskerar den nu ökande ohälsan att fortsätta öka. 

Han menar dock att detta perspektiv ignoreras inom folkhälsa och hälsofrämjandet inom 

hela Europa trots att det ändå finns en mängd forskning som visar på dess enorma vikt 

(Vader, 2006. s. 457). 

 

Cecilia Melder skriver i sin avhandling att den existentiella hälsodimensionen har visats 

påverka även de andra hälsodimensionerna på ett avgörande vis. De andra 

hälsodimensionerna i hennes forskning är den sociala, den fysiska, den psykiska och 

den ekologiska. Nästan ingen upplevelse av hälsa inom de andra dimensionerna är 

opåverkade av den existentiella dimensionen (Melder, 2011. s. 260).  Melder skriver 

också att det existentiella perspektivet av hälsa allt oftare hanteras inom den 

internationella forskningen och att interventioner och terapier allt oftare inkluderar eller 

utgår ifrån det existentiella perspektivet (Melder, 2011. s. 16).  



 

25 

 

Flertalet forskare är alltså överens om att det existentiella perspektivet utgör en 

avgörande faktor både gällande orsak och förbättring av mänsklig hälsa såväl nationellt 

som internationellt. 

3.3.2 Åtta aspekter av existentiell hälsa  

 

Det finns åtta aspekter som upptäckts och använts av WHO under stora 

folkhälsoundersökningar. Dessa aspekter är särskilt centrala gällande existentiell hälsa i 

relation till hälsorelaterad livskvalitet. Dessa aspekter skapar en motståndskraft när 

människan möter svårigheter i livet och utgör därför resurser för god hälsa. Den första 

aspekten är hopp och optimism vilket innebär att känna en känsla av hopp och förväntan 

inför framtiden.  Den andra är harmoni och inre frid vilket innebär en känsla av att vara 

tillräcklig och känna en känsla av trygghet. Den tredje är helhet och integration vilket 

innebär fysisk, psykisk och existentiell helhet. Människan har ofta en identitet kopplat 

till sina fysiska och psykiska kapaciteter, när människan drabbas av psykiska eller 

fysiska skador eller hinder skapar det obalans och en känsla av otillräcklighet 

uppkommer. Den fjärde kallas andlig kontakt, (”spiritual” på engelska) och detta kan 

vara religiöst kopplat men det måste inte vara det utan det handlar om att ha en känsla 

av att ingå i ett större sammanhang. Detta sammanhang kan vara politiskt, ideologiskt, 

religiöst eller det kan vara att vara delaktig i en sportklubb av något slag eller en känsla 

av att vara en del av naturen. Det femte är andlig styrka vilket innebär känslan av att 

vara i ett sammanhang och känna en tillhörighet som är stärkande. Den sjätte är 

personlig tro och det innebär en människas grundläggande svar på frågor kring livet och 

döden. Den sjunde är meningen med/eller i livet vilket betyder att ha en känsla av 

mening i tillvaron alltså en känsla av att livet är meningsfullt. Den åttonde är känsla av 

förundran vilket innebär att förundras över aspekter i livet, konst, natur, relationer, 

kärlek osv (Melder, 2018). 

 3.3.3 Det politiska ansvaret för ungas existentiella hälsa  

 

Här presenteras delar av FN:s barnkonvention som hanterar existentiell hälsa: 

 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot 

att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller äventyra 

barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling (FN:s 

barnkonvention artikel 32) 
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Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför och ska 

säkerställa att barnet har tillgång till information och material från olika nationella och 

internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och 

moraliska välmående samt fysiska och psykiska hälsa. (FN:s barnkonvention artikel 17)  

 

Konventionsstaterna erkänner varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för 

barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. (FN:s 

barnkonvention artikel 27)  

 

I FN:s barnkonvention nämns alltså andlig hälsa, andlig hälsa har översatts från 

”spiritual health” och kan därmed anses som synonymt med existentiell hälsa, så som 

motiverats i centrala begrepp i denna undersökning. Existentiell hälsa är alltså en del av 

barnkonventionen och barns rättigheter. Barnkonventionen skapades år 1989 och år 

1990 ratificerades den i Sverige, vilket innebär att Sverige är rättsligt bunden till att 

följa den. År 2018 lades barnkonventionen även fram som lagförslag i Sverige och den 

förväntas bli lag år 2020 enligt regeringen (Regeringskansliet, 2018).  

 

3.3.4 Skolan som hälsofrämjande arena- det existentiella perspektivet  

 

Som presenterat i kapitlet ovan och även i tidigare kapitel om skolan som 

hälsofrämjande arena, har FN:s barnkonvention inkluderat existentiell hälsa i hälsa som 

helhet (FN:s Barnkonvention artikel, 17,27, 32). Enligt WHO (1991) och deras 

dokument kring hälsofrämjande arenor, är skola inkluderat som en hälsofrämjande 

arena. En hälsofrämjande arena bär ansvaret att bland annat främja den existentiell 

hälsan såväl som social och fysisk hälsa bland annat.  

 

I kapitlet ovan presenterades även en bild av skolans ansvar när det kommer till 

elevhälsa och psykisk hälsa. I skollagen står det att skolans elevhälsa ska vara 

hälsofrämjande, förebyggande och stöttande och den ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser (SFS, 2010:800). Det 

existentiella perspektivet av hälsa finns inte inkluderat, trots att det inkluderas i både 

barnkonventionen, som Sverige är lagligt bunden till, och i WHO:s dokument om 

hälsofrämjande miljöer.  
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En stor undersökning som MUCF gjorde visade att det finns fyra aspekter som är av 

största vikt att arbeta med i kampen mot psykisk ohälsa hos unga. Dessa fyra aspekter är 

autonomi, att älska och bli älskad, att ha en mening med livet och ett existentiellt 

sammanhang samt identitet och egenvärde. MUCF rekommenderar i sin rapport att 

skolor använder sig dessa fyra aspekter (MUCF, 2015. s. 127-128). 

 

3.3.5 Ungas behov av existentiella frågor och existentiell hälsa 

 

I detta kapitel kommer studier gällande ungas hälsa, existentiell hälsa och psykisk 

ohälsa att presenteras. Detta i syfte att visa på vilket behov som finns hos unga av 

existentiella frågor och existentiell hälsa samt hur detta påverkar unga psykiska hälsa. 

Det första kapitlet kommer att visa forskning utförd på svenska ungdomar och det andra 

kommer kort att visa två internationella studier. Detta för att huvudsakligen ge en 

nationell bild av detta men även att visa ett axplock av den internationella forskningen 

för att visa på dess samstämmiga resultat, alltså att ungas behov av existentiella frågor 

och existentiell hälsa är inte något specifikt för Sverige utan något övergripande och 

internationellt.  

 

Ur en undersökning av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visade det 

sig att unga mellan 16 och 24 år är den grupp som faller störst risk för psykisk ohälsa. I 

denna undersökning kunde fyra aspekter av livet urskiljas som hade stor inverkan på 

psykisk ohälsa hos både vuxna och unga. Dessa fyra aspekter är autonomi, att älska och 

bli älskad, att ha en mening med livet och ett existentiellt sammanhang samt identitet 

och egenvärde. När det gällde meningen med livet och ett existentiellt sammanhang 

beskriver rapporten att detta är av extra stor vikt för unga. (Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor, 2015. s. 127-128).  

  

En avhandling gjort vid Uppsala universitet om unga kvinnor med psykisk ohälsa av 

olika slag visade att kvinnor med psykisk ohälsa också hade brist på en existentiell 

världsbild, meningsskapande process samt en brist av reflektion kring existentiella 

frågor. Resultaten visade alltså en länk mellan psykologiska och existentiella brister. 

Dessa kvinnor hade ofta rädslor av existentiell karaktär, så som en rädsla för döden 

bland annat, men de hade inget skydd eller svar kring dessa rädslor vilket påverkade 

deras känslohantering negativt. Existentiell världsbild, ontologisk (ontologi betyder 
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läran om det existerande) säkerhet och självuppfattning visades ha en tydlig relation till 

risken för mental sjukdom och psykisk ohälsa. Att inte ha en uttalad egen mening med 

livet visade sig vara en riskfaktor för psykisk ohälsa (Lloyd, 2018. s. 88-90).  

 

Adamsson, Hartman och Lyxell (1999) undersökte ungas behov av att prata om 

existentiella frågor med vuxna i sin omgivning. De utförde djupgående intervjuer med 

tolv ungdomar mellan 16 och 19 år där de fokuserade på ungdomars uppfattning om de 

själva, existentiella frågor och deras relationer med vuxna. Resultatet visade att vuxna 

var viktiga för de ungas identitetsutveckling och att existentiella frågor även de är av 

stor vikt för de ungas utveckling av identitet. Dock visade också forskningen att kontakt 

med vuxna och samtal kring existentiella frågor med vuxna som inte är deras föräldrar 

var ovanligt under ungdomsåren. Det visade även att de ungas självkänsla påverkas av 

vuxnas intresse för deras existentiella frågor. 

 

Hartman har även gjort en annan studie, tillsammans med Torstenson-Ed, om barn och 

ungas syn på tro. Denna studie visade att barn och unga som går i skolor där det finns 

många etniciteter utvecklar en nyfikenhet och en öppenhet gentemot varandra och 

varandras tro. Dock menar dessa forskare att barn och unga speglar det samhälle som de 

lever i, därmed uppgav majoriteten av de etniskt svenska barn och ungdomarna att de 

inte trodde på någon gud. Däremot uttryckte flertalet av alla barn och ungdomar i 

studien att de hade tankar om tro och existentiella frågor men att de upplevde att de inte 

hade någon att samtala om detta med (2007).  

 

Utvecklingspsykologisk forskning har visat att existentiella frågor blir extra aktuellt för 

barn och unga inom vissa utvecklingsperioder i livet. Den första perioden är i ålder åtta 

till nio år och den andra är i tonåren, alltså gymnasieåldern. Denna ålder beskrivs som 

omvälvande då existentiella frågor och frågor kring identitet är som mest påtagliga. I 

övrigt visar forskningen att då individen upplever något traumatiskt blir existentiella 

frågor mer aktuellt och även då det sker något traumatiskt i stor skala, så som till 

exempel terrordåd eller naturkatastrofer, blir existentiella frågor mer aktuellt i samhället 

(Lövstedt, 2015. s. 53-54).  

 

En studie gjord av Ulf Sjödin, som refereras till av Löfstedt, visade även den att 

existentiella frågor är centrala i unga människor liv. Studien visade att unga är öppna för 
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frågor kring religion men att existentiella frågor är av betydligt större fokus hos 

tonåringar. Även en annan studie som Löfstedt refererar till, gjord av Keijo Eriksson, 

visar liknande resultat. Ungdomar är mycket intresserade av existentiella frågor och 

funderar mycket kring dem (Löfstedt, 2015 s. 58).  

 

Löfstedt (2015) skriver om Hartmans forskning under 60-talet i sin religionsdidaktiska 

bok. Hon skriver att Hartmans forskning kring barn och ungas och existentiella frågor 

var banbrytande i Sverige i och med att forskningen tidigare hade varit fokuserad på 

barn och ungas kognitiva förmågor när det gäller tänkande. Hartmans forskning riktade 

in sig på innehållet i barn och ungas tankar. Denna forskning la grunden för den så 

kallade livsfrågepedagogik en som innebar att existentiella frågor skulle utgöra en 

central del i religionsämnet.  

 

En långtidsstudie utförd på över 16 000 amerikanska ungdomar mellan 13 och 19 år 

visade att religion kunde påverka psykisk ohälsa på ett positivt sätt. Studien delade upp 

religion i två kategorier, en social och en privat. Den sociala delen av religion 

innefattade deltagande i exempelvis gudstjänster medan den privata delen av religion 

som stod för religionens vikt för den enskilda samt privat tillbedjan. Resultatet visade 

att den sociala delen av religion kunde förhindra depression och den privata delen av 

religion kunde förhindra självmord (Nonnemaker, Mcneely and Blum, 2003).  

 

Kopplingen mellan religion och depression undersöktes bland ungdomar ifrån Palestina, 

både västbanken och Gaza. Studien undersökte de ungas religiositet och aktiva religiösa 

deltagande, studien visade att 98% av ungdomarna var troende muslimer. Depression 

mättes sedan hos informanterna via en sex-gradig skala. Resultatet visade att utövning 

av religion minskar risken för depression (Baber, 2001).  

 

3.4 Existentiell hälsa och existentiella frågor i den svenska skolan 
 

I detta kapitel kommer först forskning kring att arbeta med existentiell hälsa i skolan att 

presenteras. Därefter kommer den svenska skolans styrdokument som innehåller 

existentiella frågor att presenteras. Existentiell hälsa nämns ingenstans i den svenska 

skolans styrdokument, inte heller i elevhälsan, så som presenterat tidigare. Detta innebär 

att det är religionsämnet som ligger i fokus för följande kapitel, då det endast är i detta 

ämne som existentiella frågor nämns ett svenskt styrdokument. Vidare kommer en bild 
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av hur existentiella frågor faktiskt används inom religionsämnet att ges och visa på hur 

frekvent existentiella frågor är inkluderade, vilka orsaker det finns till att existentiella 

frågor får en liten roll i undervisningen, vilka positiva funktioner existentiella frågor kan 

ha i undervisningen, vilka svårigheter med och argument mot existentiella frågor i 

religionsundervisningen och konkreta förslag på hur existentiella frågor kan inkluderas i 

religionsundervisningen. Slutligen kommer också ämnet livskunskap att presenteras, då 

detta har visat sig innehålla existentiella frågor. 

3.4.1 Att arbeta med elevers existentiella hälsa i skolan  

 

Det finns endast ett forskningsprojekt som utförts i Sverige gällande existentiell hälsa 

hos svenska elever. Själva forskningsrapporten har inte gått att få tillgång till utan 

istället kommer en artikel att användas, samt en power point presentation publicerad av 

Lena Bergqvist. Denna forskning utfördes av Cecilia Melder, Fredrik Söderqvist och Bo 

Haglund i samarbete med elevhälsoteamet på Kopparlundsgymnasiet i Västerås. Från 

början var det just elevhälsoteamet, Maloe Olersbacken och Eva Fredman som ville 

undersöka hur existentiell hälsa kunde påverka elevers skolresultat. De ansåg att om 

eleverna mådde existentiellt bra så ökar deras förmåga och chans att ta examen. 

Nämnda forskare hörde talas om projektet och ansåg att det var av stor vikt att 

undersöka detta vilket gjorde att de anslöt sig till projektet. Elever i årskurs två och tre 

deltog i detta projekt. De träffades i samtalsgrupper under åtta veckor och samtalade om 

existentiella frågor. Det var inget tvång att tala under dessa grupper utan eleverna fick 

sitta tysta och bara lyssna om de ville. De hade även riktlinjer kring att alla elever skulle 

få prata till punkt, alla andra skulle lyssna och det fanns tid till att tänka en stund kring 

svar och reflektioner till korten. De utgick ifrån de åtta teman av existentiell hälsa som 

tidigare nämnts i denna undersökning (Wallgren, 2016). 

 

Cecilia Melder tillsammans med Lena Bergqvist och studieförbundet vuxenskolan i 

Västmanland hade sedan tidigare utvecklat samtalskort utifrån de åtta teman av 

existentiell hälsa som WHO använder. Lena Bergqvist är teolog, kommunikationsvetare 

och samtalsterapeut. Cecilia Melder, som nämnts tidigare i detta arbete, forskar inom 

religionspsykologi och existentiell hälsa. Dessa kort har huvudsakligen använts inom 

vård och rehabilitering tidigare. På kortens framsida beskrivs de åtta dimensionerna och 

på baksidan finns frågor gällande tanke, handling och känsla kring varje dimension. Det 

finns tre kort för varje dimension. Samtalskorten är utformade så att det går att 
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utvärderas med WHOQOL BREF, en av WHO:s enkätundersökningar som används 

världen över. I denna enkätundersökning går det att mäta den självuppskattade fysiska, 

psykiska och existentiella hälsan för att se om den självuppskattade hälsan har ökat efter 

arbetet med korten. Detta beskriver Lena Bergqvist i en power point presentation, vilket 

är den enda källan som gått att nå gällande detta (Bergqvist).  

 

Resultaten som framkom av denna studie visar att eleverna hade utvecklat flertalet 

förmågor. Eleverna kunde hantera stress på ett bättre sätt, de hade hittat strategier för att 

slappna av/koppla av. De hade också hittat strategier som hjälpte dem att ta viktiga 

beslut inför framtiden. Detta visade sig även kunna påverka elevernas betyg och därmed 

påverka om de kom att ta examen eller inte (Wallgren).  

3.4.2 Existentiell frågor i religionsämnets styrdokument  

 

 

Skolverket skriver följande om religionskunskap som ämne i gymnasieskolan: 

 

Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling 

samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I 

ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och 

tillhörighet. (Skolverket, 2011) 

 

Här beskrivs alltså att existentiella frågor och upplevelse av mening ska ingå i ämnet, 

dock är det inte specificerat att det ska handla om elevernas existentiella frågor och 

upplevelse av mening utan det handlar om ”människor” och ”individers” existentiella 

frågor och upplevelse av mening. Vidare i kunskapskraven, ämnets syfte och centralt 

innehåll finns varken existentiella frågor, livsfrågor eller meningsskapande med. I 

religionskunskap 1 tas begreppet identitet upp kopplat till individen och gruppers 

religiositet och i religionskunskap 2 nämns privatreligiositet och identitet, dessa begrepp 

går att koppla till existentiella frågor och existentiell hälsa men dessa begrepp finns inte 

med i kursplanerna för religionskunskap 1 och 2 på gymnasiet.  

 

Denna undersökning syftar till att undersöka existentiella frågor i gymnasieskolan och 

religionsundervisningen på gymnasienivå, kopplat till elevers behov och psykiska hälsa. 

Men, för att belysa den skillnaden som sker mellan kursplanerna i gymnasiet och 

grundskolan måste ändå kursplanerna för grundskolan nämnas kort. Skolverket skriver 
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följande i kursplanen för religionsämnets syfte på grundskolan, vilket innefattar alla 

årskurser: 

 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet 

och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för 

eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra 

människors sätt att tänka och leva. (Skolverket, 2011)  

 

Vidare står det också som en punkt under religionsämnets syfte i grundskolan ” 

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet” (Skolverket, 2011) I de 

olika årskurserna, år 1-3, 4-6 och 7-9 är existentiella frågor inkluderade utifrån olika 

perspektiv. I åk 1-3 står det ” Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och 

ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.” I åk 4-6  har 

existentiella frågor tre olika punkter under rubriken ”identitet och livsfrågor” på centralt 

innehåll, dessa tre punkter är:  

• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att 

vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. 

• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, 

skildras i religioner och andra livsåskådningar. 

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil 

och grupptillhörighet. (Skolverket, 2011)  

I centralt innehåll för religion i åk 7-9 finns även där en rubrik vid namn ”identitet och 

livsfrågor” som också den innefattar tre punkter, vilka lyder:  

• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och 

sexualitet, skildras i populärkulturen. 

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och 

livsstilar. 

• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet 

av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. (Skolverket, 

2011) 

I skolverkets läroplan och värdegrund för gymnasiet står det att det, under rubriker 

kunskap och mål står det att det är skolans ansvar att varje elev ” har förmåga att kritiskt 

granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta 

ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor” (Gy11). I Läroplanen för grundskolan 

finns existentiella frågor inte med under rubriken kunskap-mål, dock finns det med i 

förskoleklassens centrala innehåll, där det står: ” Livsfrågor med betydelse för eleven, 

till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.”  i grundskolan finns alltså existentiella 

frågor endast med inom religionsämnets kursplan (Lgr 11).  
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3.4.3 Hur stor plats får existentiella frågor i skolan 

 

Malin Löfstedt skriver att kursplanerna i flera omgångar har betonat existentiella frågor 

som något centralt men att det mesta tyder på att existentiella frågor inte har fått den 

plats som de borde ha enligt kursplanerna. Löfstedt gjorde en undersökning angående 

detta år 2008/2009, då hon använde sina lärarstudenter som informanter. De flesta av 

dessa studenter gick på högstadiet och gymnasiet under 90-talet, då 

livsfrågepedagogiken borde ha uppnått sin centrala roll i religionsämnet. Det visade sig 

att majoriteten av studenterna inte hade något minne av att ha hanterat existentiella 

frågor i varken högstadiet eller gymnasiet. Undervisningen hade innehållit stoff om 

världsreligionerna och diskussioner kring etiska dilemman. De ansåg också att 

uppgiften med existentiella frågor inför deras yrkesverksamhet var svår, då de själva var 

mycket ovana att reflektera över existentiella frågor. Dessa studenter hade alltså läst 

religionsvetenskap på universitet i ett och ett halvt år och ändå ansåg de sig vara ovana 

att hantera och reflektera över detta.  

 

Löfstedt skriver att även lärarutbildare verkar försumma detta centrala ämne. Lärare 

måste kunna reflektera över existentiella frågor och kunna undervisa om detta menar 

Löfstedt. Skolverket gjorde en undersökning om existentiella frågor i 

religionsundervisningen år 2003 som visade att eleverna önskade att de skulle få mer 

undervisning kopplat till existentiella frågor. De upplevde, i likhet med lärarstudenterna, 

att undervisningen är för faktamässigt fokuserad. Det verkar alltså som att existentiella 

frågor väljs bort i undervisningen och att det faktabaserade stoffet prioriteras (Löfstedt, 

2010. s. 74-75). Antoon Geels och Owe Wikström skriver att existentiella frågor är det 

mest intressanta och relevanta området inom religionsämnet för majoriteten av eleverna, 

detta visar flertalet studier gjorda redan under 1990-talet. Det påvisas även att 

undervisningen misslyckats att ge eleverna relevanta svar på existentiella frågor (1999. 

s. 347-350).  

 

Löfstedt med flera menar att existentiella frågor alltså inte har inkluderats i en stor del 

av religionsundervisningen och det är en viktig del i varför existentiella frågor ska 

fortsätta vara en del av kursplanerna. En annan anledning, som blev bekräftad av 

skolverkets undersökning år 2003, är att unga efterfrågar att existentiella frågor ska 

inkluderas i undervisningen. Undersökningen visade också att ur ett didaktiskt och 

pedagogiskt perspektiv ska skolan sträva efter att göra stoffet så relaterbart och 
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intressant för eleverna som möjligt. En tredje anledning att existentiella frågor är en 

viktig del i religionsundervisningen är att de kan skapa en gemensam nämnare för olika 

kulturer och religioner. De kan därmed skapa en förståelse för människor inom andra 

kulturer och religioner. Att undra och reflektera över existentiella frågor är något som 

förenar alla människor oberoende av kultur, land, etnisk tillhörighet, religion osv. 

(Löfstedt, 2010. s. 75-76).   

 

Kittelman Flensners forskning visade att då andlighet hanterades i klassrummet 

ändrades fokuset från ett fokus på ”vi som de sekulariserade i Sverige”, till ”vi som 

människor”. Alltså, då religion i övrigt hanterades fanns det vi och dem fokus, där ”vi” 

var de sekulära och ”dem” var de religiösa. Ett mänskligt behov av meningsskapande 

framhävdes och existentiella frågor diskuterades i klassrummet och i individuella 

uppgifter. Majoriteten uttryckte då svar på existentiella frågor med andliga/ spirituella 

drag men även profana svar gavs.  Kittelman Flensner fann även att meningsskapande 

och identitetsskapande genom existentiella frågor var något som ansågs vara viktigt av 

lärarna att hantera i sin undervisning (Kittelman Flensner, 2015. s. 153-193).  

3.4.4 Privatisering av tro och religionskritiska åsikter påverkar 

religionsundervisningen 

 

Klingenberg och Lövheim beskriver att det religiösa landskapet i Sverige, som är ansett 

som sekulariserat, påverkar hur unga ser på sig själva och sina liv. Bilden av religion 

och religionens roll i samhället påverkar ungas sätt att se på hälsa, relationer, identitet, 

lärande och samhällsengagemang (2019. s. 12-13). Religion handlar inte bara om tro 

och praktik utan en stor del av religion är dess kapacitet att skapa mening i tillvaron, 

alltså att skapa en känsla av sammanhang samt bilda en uppfattning som gör livet 

begripligt och hanterbart. För att skapa mening och känsla av sammanhang är 

existentiella frågor och dess svar centrala. Religion kan alltså spela en stor roll i ungas 

liv genom att bidra till att hantera frågor om livets mening samt att hantera 

krissituationer. Dock är de kulturella och samhälleliga aspekterna avgörande för de 

existentiella funktionerna av religion. Religionens tillgänglighet samt attityder till 

religion i ett specifikt samhälle påverkar hur mycket individen kommer att influeras av 

religion i sitt meningsskapande (Klingenberg & Lövheim, 2019. s. 17-18).  
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David Thurfjell har undersökt det svenska samhällets attityder och uppfattningar till 

religion. Det har visats att det finns en utbredd uppfattning i Sverige om att religion är 

något överflödig och/eller ett problem i samhället. I övrigt upplever också många i 

Sverige att religion är något irrelevant, tråkigt, ointressant och förlegat. Religion är 

alltså ofta associerat med något negativt i vårt samhälle. En orsak tros vara att begreppet 

religion automatiskt blir associerat med traditionell kristendom och en 

fundamentalistisk bokstavstro. Detta har visat sig genom forskning av debatter mellan 

ateister och troende på internet, där ateister upplever sig ha tolkningsföreträde över 

begreppets innebörd som de då alltså kopplar till en fundamentalistisk bokstavstro. 

Detta har orsakat att liberala kristna ungdomar känner att de inte blir tagna på allvar i 

diskussioner på grund av själva begreppet religion. Religion som begrepp är alltså 

inherent religionskritisk på ett semantiskt och språkhistoriskt plan. Detta innebär att 

begreppet, rent betydelsemässigt och historiskt, har varit kopplat till fundamentalistisk 

bokstavstro och därmed har själva begreppet använts för att kritisera religion. (Thurfjell, 

2015. s. 67-74). Det finns också en utbredd negativ inställning och många med negativa 

åsikter om islam och forskning har visat att den negativa bilden av Islam delvis 

förstärks i skolans läromedel (Thurfjell, 2015. s. 204-211). Många kristna i Sverige 

upplever även att det är pinsamt att berätta om sin tro för andra (Thurfjell, 2015. s. 189). 

I övrigt fann Thurfjell att esoteriska inslag utgör en stor del av vardagen i många 

svenskars liv, genom populärkulturen, diverse alternativmedicin och influenser från 

diverse religiösa traditioner så som karma, reinkarnation, chakra osv (Thurfjell, 2015. 

s.117-119).  

 

Karin Kittelman Flensner har undersökt hur religionsundervisning kan vara socialt 

konstruerad. I hennes resultat fann hon en sekulariseringsdiskurs, alltså att det fanns en 

norm i klassrummen där religion ansågs som något historiskt och gammalt medan 

ateism och vetenskap ansågs vara det neutrala förhållningssättet kopplat till rationellt 

och kritiskt tänkande. Det fanns en ovilja att bli kopplad till traditionella religioner, 

dock verkar andlighet eller ”spirituality” vara ett undantag gällande den negativa 

inställningen till religion. Det anses som accepterat att åta sig en spirituell 

livsåskådning. Det verkar också finnas en motvilja att prata om den privata religiösa 

uppfattningen som eleverna har, det anses som något privat och ska därför inte 

diskuteras öppet (2015. s. 255-263). 
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Melder refererar i sin avhandling till religionssociologen Thorleif Petterson vid Uppsala 

universitet som uttrycker liknande meningar som föregående forskning. Petterson 

beskriver att religion har blivit privatiserat, det får inte längre plats i det offentliga 

samhället. Religion upplevs fortfarande vara relevant för att svara på existentiella 

frågor, men endast i det privata. I övrigt beskriver Pettersson också att det sker både en 

minskning av intresse för religion samtidigt som det sker en ökning, traditionell religion 

marginaliseras och ett intresse för spiritualitet ökar (Melder, 2011. s. 23).  

Löfstedt skriver att sekulariseringen i Sverige har lett till att den traditionella 

kristendomen har fått mindre betydelse. Däremot betyder inte detta att människan inte 

har ett behov av tankar, frågor och svar kring sin omvärld och omgivning. Det beskrivs 

istället att det som skett är snarare tvärt om, det finns nu ett ökat behov av andra 

livsåskådningar och andra svar på existentiella frågor. Olika filosofier och 

livsåskådningar som existentialismen, humanismen och feminismen är exempel på 

alternativa livsåskådningar men forskning har visat att dessa, jämfört med religiösa 

livsåskådningar, inte ses som kompletta meningsskapande system eller svar. Istället 

visar forskningen att människan i Sverige snarare har en livsåskådning som är ett stort 

ihop plock av diverse olika traditioner och filosofier. Det individuella 

livsåskådningsskapandet är en ständigt pågående process för människan där existentiella 

frågor spelar en stor roll (Löfstedt, 2015. s 55).  

3.4.5 Andra orsaker till att existentiella frågor inte fått ta plats i 

religionsundervisningen 

 

Löfstedt skriver att existentiella frågor inte får det fokus som de borde och att de inte 

har inkluderats i religionsundervisningen på ett centralt sätt trots att de funnits i 

kursplanerna i sedan 1960-talet. Hon beskriver att det inte är kartlagt vad som orsakat 

detta. Hon beskriver att det eventuellt har att göra med att lärarna upplever att det är för 

svårt att undervisa om detta abstrakta ämne, det kanske finns för få metoder och verktyg 

i undervisningen kring detta eller kanske får lärarstudenterna för lite utbildning kring 

existentiella frågor (Löfstedt, 2010. s. 78).  

Andra orsaker kan vara att lärare upplever att existentiella frågor berör för personliga 

områden, undervisningen och diskussionerna riskerar därmed att bli för privat och 

känsligt. Det verkar också vara så att lärare i stor utsträckning väljer faktabaserad 

undervisning före undervisning kring existentiella frågor samt att det ligger ett stort 
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fokus på att undervisa om de stora världsreligionerna vilket gör att existentiella frågor 

hamnar i bakgrunden (Löfstedt, 2015. s. 59).  

3.4.6 Existentiella frågor och dess funktion i religionsämnet  

 

Ett argument till att existentiella frågor ska utgöra en central den i 

religionsundervisningen är på grund av att eleverna själva efterfrågar detta. Forskning 

har visat att det finns ett behov hos unga att samtala och reflektera kring existentiella 

frågor. Att inkludera existentiella frågor i undervisningen skulle innebära att 

undervisningen utgår ifrån elevernas egen aktuella livsvärld. Detta har visat sig vara av 

stor vikt rent didaktiskt. Lärandet i sig underlättas av att eleverna har ett intresse till det 

som undervisas samt att de kan relatera till det som undervisas. Det skulle alltså kunna 

skapa ett större intresse för religionsämnet i stort (Löfstedt, 2015. s. 59).  

 

Ett annat argument är att existentiella frågor utgör en del av alla religioner och 

livsåskådningar. Det innebär alltså att existentiella frågor kan utgöra en ingång till att 

förstå och lära sig om olika religioner och livsåskådningar som berörs i undervisningen. 

Distansen mellan eleven och det studerade området minskar och det eleven kan relatera 

till det studerade området via existentiella frågor. Det finns en risk i 

religionsundervisningen att religioner blir sedda som något exotisk och underligt för 

eleverna, vilket går rakt emot vad kursplanerna i religion säger. Det har visat sig i olika 

granskningar att denna typ av exotisering är vanlig i till exempel läromedel som 

används inom svensk religionsundervisning (Löfstedt, 2015. s 60).  

 

Kittelmann Flensners forskning som presenterades i ett tidigare kapitel visar även detta, 

att det sker ett vi och dem skapande i klassrummet vid undervisning och diskussioner 

kring vissa religioner (2015, 153-193).  Löfstedt menar att detta är något som går att 

undvika genom att undervisa utifrån existentiella frågor. Det är en metod som skapar 

gemenskap med det studerade ämnet, det ökar kunskapen och minskar fördomar kring 

religionerna som undervisas (2015. s.60).  

3.4.7 Svårigheter med och kritik mot existentiella frågor i 

religionsundervisningen  

 

Löfstedt skriver att en svårighet och en risk med undervisningen om existentiella frågor 

är att det ska upplevas som, av eleverna, att svaren blir bestämda. Hon menar att det är 
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sökandet och reflekterandet efter svar som är det viktiga för eleverna, inte att komma 

överens om ett bestämt svar (Löfstedt, 2010. s. 77). Forskningen har visat att bildandet 

av en livsåskådning och svarsskapande till existentiella frågor är något som är en 

ständigt pågående process, därför är det viktigt att ge näring till denna process, inte att 

försöka avsluta eller färdigställa den med bestämda svar (Löfstedt, 2015. s. 57).  

Vissa menar att de undervisningen gällande existentiella frågor blir för etnocentriskt och 

för fokuserad på kristen teologi (Löfstedt, 2010. s. 76).  Livsåskådning och livsfrågor är 

begrepp som är spunna ur en västerländsk och kristen grund och därmed riskerar 

undervisningen att också den bli centrerad kring västerländsk och kristen tradition 

(Löfstedt, 2015. s.56). Även Falkevall menar att detta kan vara ett problem med att 

hantera existentiella frågor i undervisningen. Han menar att undervisningen kring detta 

kan bli ledande både av kristen teologi men även av annan teologi i invandringstäta 

områden, alltså finns det en risk att undervisningen kring dessa frågor inte blir neutral 

(Falkevall, 2009. s. 12). 

 

 Andra kritiserar det abstrakta med existentiella frågor och menar att de tar fokus från de 

faktiskt verkliga och levda religionerna. Religion som ämne skulle därför riskera att bli 

en ”tankeverksamhet” istället för ett levnadssätt. Löfstedt menar att religionsämnet 

handlar om båda dessa delar, både de reflekterande och det mer faktamässiga. Hon 

menar att det finns en extremt liten risk att existentiella frågor skulle ta över 

undervisningen då de har fått minimalt med plats i undervisningen trots att de funnits 

med i kursplanerna i 30 år (Löfstedt, 2010. s. 76). Dock understryker Löfstedt att denna 

kritik visar att det är viktigt för lärare som undervisar i religion att fördela dessa två 

aspekter av religion på ett likvärdigt sätt (Löfstedt, 2015. s. 57).  

 

Falkevall presenterar kritik från den engelska religionsutbildaren Andrew Wright som 

menar att undervisningen kring existentiella frågor riskerar att skapa en bild av 

värderingar och uppfattningar som blir problematiska i relation till religioners egen 

självbild. Dock ifrågasätter Falkevall detta och menar att det inte finns något som säger 

att religionsundervisningen måste grundas i religioners egen självbild och 

problematiserar han det som Wright säger om religioners självbild och ifrågasätter vem 

som har rätten att bestämma vad en religion är för något (2009. s. 12).  
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Det finns även ett perspektiv utifrån den feministiska kunskapsteorin, i och med att 

hävda att något är gemensamt för människan så blir andra perspektiv marginaliserade 

vilket i sig är en maktutövning. Detta gäller så existentiella frågor i och med att det har 

benämnts om något gemensamt för alla människor. I det multikulturella samhälle som 

Sverige idag är finns det också en problematik i att upprätthålla och uppdatera stoffet 

och fokuset på eleverna, alltså det som är relevant och aktuellt för dem. I och med 

elevernas olika bakgrund och upplevelser blir detta en mer och mer komplex avvägning 

(Falkevall, 2009. s. 12).  

 

Religionsfilosofen Kirsten Grönlien Zetterqvist menar att då en fråga ställs så måste det 

finnas en miljö som kan ta emot den frågan. Om en fråga ställs i fel miljö kan det 

uppfattas som att det är fel fråga eller som att det är fel plats att ställa frågan. Det finns 

alltså en risk med att hantera existentiella frågor, de måste ställas i ett sammanhang där 

de tas emot väl. De måste respekteras och bemötas väl (Grönlien Zetterqvist, 2009. s. 

14). Grönlien Zetterqvist skriver såhär om att undervisa kring existentiella frågor:  

 

Skolan som miljö för en livsfråga kan nämligen förstås som en komplext sammansatt 

scen där centrala och lokala läroplaner avgränsar och förtydligar villkoren för undervis-

ningen. Dessa villkor är i sin tur länkade, mer eller mindre tydligt, till kollektiva, 

ideologiska, religiösa, politiska, kulturella föreställningar, en föreställningsvärld som i 

aktuell kontext tenderar att växa och präglas av ständigt nya uttryck för 

livsåskådningsmässig mångfald. För vi utöver detta in i bilden skolmiljöns olika aktörer, 

elever och lärare, ökar variationsrikedomen ytterligare. Hur är det möjligt att på denna 

komplext sammansatta och splittrade scen skapa en miljö för barns och ungas 

grundläggande frågor om livets mening och mål? (Grönlien Zetterqvist, 2009. s. 15) 

 

Med detta sagt beskriver Grönlien Zetterqvist att lärare måste få tillräckligt med 

utbildning inom detta område för att kunna hantera existentiella frågor på ett sätt som 

är konstruktivt och för reflektion och framåtsträvande utveckling (2009. s. 15).  

3.4.8 Konkreta förslag till hur existentiella frågor kan inkluderas i 

undervisningen 

 

Det har inte funnits särskilt stora mängder med litteratur som beskrivit hur existentiella 

frågor kan användas, rent konkret, i religionsundervisningen. De konkreta råd och 

metoder som funnits i denna undersökning presenteras nedan.  

 

Löfstedt, tillsammans med andra forskare, kom fram till att existentiella frågor med 

fördel kan kopplas till populärkultur. Hon menar att det är genom populärkultur som 
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unga bearbetar sina existentiella frågor och därför kan detta användas inom 

religionsundervisningen. Det finns stora möjligheter att använda sig av bloggar, musik, 

böcker, dataspel, serier och chatforum för att analysera och reflektera kring existentiella 

frågor. Löfstedt beskriver bland annat hur hon har använt sig av serien Sex and the city 

då hon undervisat lärare i livsfrågepedagogik (Löfstedt, 2010. s. 77-78). I grundskolan 

står det i kursplanerna att existentiella frågor ska kopplas till populärkulturen (Löfstedt, 

2015. s. 60). I gymnasiets kursplaner i religionsämnet finns existentiella frågor inte med 

i centralt innehåll eller kunskapskraven, utan bara mycket kortfattat under 

beskrivningen av ämnet i stort. Elementet av populärkultur och existentiella frågor finns 

alltså inte med i religionskunskap 1 och 2 på gymnasiet men argumenten som Löfstedt 

ger gäller ungdomar i stort och är inte fokuserat på grundskolan. Det kan alltså ändå 

vara ett givande konkret förslag när det kommer till att undervisa om existentiella frågor 

i gymnasiet.  

 

Ungdomar är ofta stora konsumenter och skapare av populärkultur, vilket gör att det kan 

vara tacksamt att relatera existentiella frågor till populärkulturen. Det kan också vara 

bra att kunna koppla existentiella frågor till populärkulturen istället för individen, det 

gör att det går att ta bort det privata och känsliga i att diskutera existentiella frågor. Det 

privata och det känsliga kan vara en svårighet i sig i undervisningen kring detta, att 

närma sig dessa frågor via populärkulturen tar därmed bort detta hinder. Eleverna kan 

då få ta del av reflektioner, svar och olika existentiella frågor utan att behöva ta 

personlig ställning eller berätta om ämnen som kan bli för känsliga eller personliga 

(Löfstedt, 2015. s. 61).  

 

Film är ett förslag på ett populärkulturellt verktyg som kan användas i detta syfte. Det 

har utförts forskning kring film och existentiella frågor, och denna forskning har visat 

att film har haft stor betydelse i informanterna liv ur ett existentiellt perspektiv. Det 

visade sig att film kan utgöra en viktig del i den individuella livstolkningen och 

svarsskapandet till existentiella frågor. Via film går det att introducera eleverna till 

andra sätt att tänka och se på livet. Löfstedt ger även förslag på två filmer där ungdomar 

och existentiella frågor är i fokus, det ena förslaget är filmen Juno och den andra är 

Children of Men. Även två förslag på skönlitteratur ges, vilka är Habib och I taket lyser 

stjärnorna. Dessa populärkulturella verk innehåller mängder med existentiella frågor 
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gällande meningen med livet, kärlek, vänskap, döden, moral och identitet (Löfstedt, 

2015. s. 62-63). 

 

Forskningsprojektet på Kopparlundsgymnasiet går också att se som ett konkret 

tillvägagångssätt för att hantera existentiella frågor i undervisningen. De existentiella 

samtalskorten som användes är utvecklade utifrån WHO:s undersökningar kring 

existentiell hälsa och de är beprövade i forskning både inom skola och inom vården. 

Dessa kort finns att beställa från studieförbundet vuxenskolan (Melder, 2018)  

3.4.9 Existentiella frågor i ämnet livskunskap   

 

Livskunskap är ett ämne som blivit aktuellt på senare år, det undervisas lokalt på 

skolorna och de verkar finnas stora lokala skillnader i vad som undervisas i detta ämne. 

Ofta innefattar detta ämne existentiella frågor och hälsa men även frågor gällande 

personlig utveckling, sex och samlevnad, drogprevention, jämställdhet, etik och moral. 

Grönlien Zetterqvist menar att livskunskapsämnet verkar innehålla sådant som har med 

skolans värdegrund att göra, problematiska normer i samhället samt skapar ett forum för 

elevers livsfrågor. Det verkar alltså som att detta är ett flexibelt ämne som hanterar 

sådant som inte får plats inom andra ämnen. Detta är både positivt och negativt enligt 

Grönlien Zetterqvist. Att ämnet är flexibelt och utvecklingsbart är positivt i och med att 

samhället också det är i ständig förändring och påverkad av mångfald. Dock finns det 

också en risk med att ämnet är så föränderligt, då det till slut riskerar att innefatta allt 

och ingenting, det blir strukturlöst och syfteslöst (2009. s. 15).  

 

Livskunskap är ett ämne som skolorna börjat att undervisa i, som enligt ovanstående 

Grönlien Zetterqvist (2009. s. 15) menar kan innefatta existentiella frågor, dock är det 

skolan som bestämmer vad som ska innefattas i ämnet och därmed går det inte att säga 

säkert, utan en ordentlig undersökning kring detta, om hur frekvent existentiella frågor 

ingår i livskunskap. Det finns inga studier som visar hur ofta livskunskap förekommer i 

svenska skolor. Det går därmed inte att veta hur stor del existentiella frågor får och inte 

heller hur ofta ämnet förekommer. Det finns inte heller någon nationell kursplan för 

ämnet livskunskap (Landahl, 2015. s. 36).  

 

I LPO 94 blev det tillåtet för skolorna att skapa egna ämnesprofiler, livskunskap 

uppkom då som ämne. Livskunskap sägs vara en produkt av skolans värdegrund och 
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skolans arbete för psykisk hälsa. Dock bedöms intresset för detta ämne idag vara tydligt 

avtagande. En orsak till detta kan vara att ämnet kritiserats hårt för att bland annat vara 

integritetskränkande. Landahl menar dock att livskunskap är ett ämne som utmärker sig 

inom svensk skola, i och med att det uppkom som en lösning på diverse problem samt 

att det är ett ämne som kretsar runt eleverna. Det är eleverna som bestämmer innehållet i 

kursen i och med att det som hanteras är elevernas frågor, värderingar, tankar, känslor 

och aktualiteter i deras liv (Landahl, 2015. s. 36). 

 

4. Analyserande diskussion  
 

Under denna rubrik kommer resultatet att analyseras och diskuteras tillsammans med 

Antonovski KASAM teori. Den forskning som hänvisas till under denna rubrik är 

samma forskning som presenterats i resultatet. Detta kapitel har blivit kategoriserat via 

rubriker utifrån de slutsatser som kunnat dras efter att ha sammanställt resultatets olika 

delar och teorin.  

 

4.1 Existentiell hälsa och dess positiva effekt på hälsa  
 

Som detta arbete visat har existentiell hälsa och arbetet med existentiella frågor en 

mycket positiv effekt på hälsan och i synnerhet psykisk ohälsa. En mängd olika 

forskare, som presenterats i resultatet, menar att människan har ett stort behov av att 

känna meningsfullhet och samhörighet. Detta stärks även av Antonovski teori KASAM, 

känsla av samhörighet. Existentiell hälsa har en innebörd i om människan har en hög 

eller låg KASAM. En hög KASAM innebär att personen ser mer positivt på livet, kan 

möta svårigheter bättre och att kunna göra sin omgivning begriplig. Det är det 

existentiella perspektivet som kan utgöra skillnaden mellan att en ung frisk människa tar 

livet av sig medan en äldre kroniskt sjuk människa är full av livsglädje. Även utifrån ett 

folkhälsoperspektiv har existentiell hälsa visat sig ha stor påverkan och forskare menar 

att detta perspektiv av hälsa är det verktyg som skulle kunna användas för att minska 

den ständigt växande psykiska ohälsan. Även om denna undersöknings fokus ligger på 

just psykisk hälsa är det också värt att nämna att forskning har visat att existentiell hälsa 

även har en positiv inverkan på övriga delar av hälsa, dessa övriga delar är fysisk hälsa, 

social hälsa och ekologiskt hälsa.  
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4.2 Existentiell hälsa och unga  
 

Den existentiella hälsan är något som har positiv effekt på människans hälsa. Dock har 

existentiell hälsa och arbetet med existentiella frågor hos unga ännu större betydelse för 

de ungas psykiska hälsa. Orsaken till detta är flera, vilket har visats i resultatet. För det 

första är det just bland unga som psykisk ohälsa är vanligast hos och en stor del av de 

som drabbas av psykisk ohälsa insjuknar just i tonåren. Psykisk ohälsa hos unga anses 

vara ett folkhälsoproblem. För det andra visar också forskningen att grunden för hälsa 

etableras i tonåren, vilket gör att det är vanligt att de som drabbas av psykisk ohälsa i 

tonåren riskerar att lida av psykisk ohälsa under en längre period. Forskning har visat att 

existentiell hälsa och existentiella frågor är speciellt viktigt under just tonåren på grund 

av att det då sker en identitetsskapande process. Detta stämmer också överens med 

Antonovski KASAM teori, där det beskrivs att det är i adolescensen som grunden för 

KASAM läggs. KASAM förstärks, ändras eller befästs i ungdomsåren. Om en ung 

person har låg KASAM i tonåren riskerar det att fortsätta vara så, i och med att en låg 

KASAM gör att personen har mindre kapacitet att möta svårigheter vilket gör att när 

personen möter svårigheter kommer dennes KASAM att minska ännu mer. Till skillnad 

från om en ung individ bildar en hög KASAM i tonåren så kommer denne att ha större 

kapacitet att möta svårigheter genom livet, bibehålla en positiv livssyn och känna 

meningsfullhet i livet.  

 

Forskning som har riktat in sig på just unga och existentiell hälsa har också bekräftat de 

positiva effekterna av existentiell hälsa. Övergripande har forskningen visat att 

existentiell hälsa och existentiella frågor är centrala för unga. Brister i den existentiella 

hälsan har visat sig ha samband med att ha en bristande psykisk hälsa. Existentiell hälsa 

har visats kunna öka ungas självkänsla och bidra till identitetsutvecklingen vilket bidrar 

till psykisk hälsa. Forskningen har också visat att existentiell hälsa kan motverka 

depression.  

 

4.3 Existentiell hälsa som resurs i elevhälsoarbetet  
 

Den svenska skolan har börjat utveckla en elevhälsa som är hälsofrämjande och 

stöttande, alltså salutogenetiskt inriktad. Detta i enlighet med skollagen och WHO:s 

deklaration om skolan som hälsofrämjande arena. Skolan utgör en viktig miljö när det 

kommer till hälsa och det är bevisat att skolan kan främja hälsa och motverka psykisk 
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ohälsa hos eleverna. Skolans uppdrag, enligt skollagen, är att arbeta förebyggande, 

hälsofrämjande och stöttande. Folkhälsomyndighetens forskning visar dock att trots 

satsningen inom svensk elevhälsa, är skolans elevhälsoarbete bristfälligt och trots denna 

satsning fortsätter psykisk ohälsa att öka. Det finns också en brist på forskning kring 

hälsofrämjande arenor och vad som är främjande för hälsa, alltså salutogenetiskt. 

Forskningen har fortfarande ett stort patogenetiskt fokus där det som skapar ohälsa 

ligger i fokus istället för det som skapar god hälsa.  

 

I FN:s barnkonvention, WHO:s folkhälsoforskning och deklaration om hälsofrämjande 

arenor är existentiell hälsa inkluderat. Sverige har lagligt sätt bundit sig till FN:s 

barnkonvention vilket faktiskt innebär att Sverige har en laglig skyldighet att främja, 

stötta och skapa existentiell hälsa hos unga. I och med att skolan är ansedd att vara en 

hälsofrämjande arena och enligt skollagen ska skolan också arbeta hälsofrämjande. 

Dock är existentiell hälsa inte inkluderat i den svenska skolans hälsofrämjande arbete.  

 

Existentiell hälsa utgör en stor salutogenetisk resurs när det gäller hälsa, enligt 

Antonovski och övrig forskning presenterat i denna undersökning gäller detta speciellt 

unga. Unga har ett stort behov av existentiell hälsa och att reflektera över existentiella 

frågor kan på ett konkret sätt öka deras psykiska hälsa. Enligt Antonovski är det i 

adolescensen som individens grund för KASAM, känsla av samhörighet, byggs vilket 

kommer att påverka individens KASAM för resten av dennes liv. Existentiell hälsa och 

existentiella frågor kan alltså utgöra en grund för individens framtida psykiska hälsa, 

förmåga att hantera svårigheter, dennes grundläggande syn på livet och dennes 

upplevelse av meningsfullhet i livet. Forskningen, såväl nationell som internationell, 

pekar entydigt på att existentiell hälsa utgör en positiv inverkan på ungas hälsa och 

speciellt psykiska hälsa. Det finns alltså en mängd forskning, rapporter och 

deklarationer från både WHO och FN som visar på att existentiell hälsa borde användas 

som hälsofrämjande resurs, speciellt inom hälsofrämjande arenor så som skolan.  

 

4.4 Existentiell hälsa och studieresultat  
 

Ungas psykiska ohälsa ökar på ett alarmerande sätt, och detta utgör ett så stort problem 

att det anses vara ett folkhälsoproblem. Forskning visar också att en följd av psykisk 

ohälsa hos unga är minskad utbildningsnivå och sämre studieresultat. God psykisk hälsa 
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hör alltså ihop med goda studieresultat och högre utbildningsnivå. Detta betyder därmed 

att om psykisk ohälsa fortsätter att öka så kommer färre personer att genomföra högre 

utbildningar vilket kommer påverka landet på en mängd olika plan. I och med att 

existentiell hälsa och att arbeta med existentiella frågor påverkar hälsan positivt och god 

hälsa hänger samman med goda studieresultat går det att se existentiell hälsa som en 

resurs för att stärka elevers hälsa och deras studieresultat. Det finns också forskning, 

som utförts av ett elevhälsoteam tillsammans med forskare inom religionsvetenskap och 

folkhälsa, som visar på att detta stämmer. Existentiell hälsa och reflektion kring 

existentiella frågor påverkar både elevens hälsa och elevens studieresultat positivt.  

 

4.5 Existentiella frågor i skolans styrdokument och kurser 
 

Existentiell hälsa och existentiella frågor skulle alltså kunna vara en resurs i det 

hälsofrämjande arbetet av elevhälsa i svenska gymnasieskolor. Det skulle kunna bidra 

till att minska psykisk ohälsa och det skulle också kunna bidra till bättre studieresultat 

hos eleverna. Dock så är detta inte fallet, existentiell hälsa och existentiella frågor är 

något som endast tillhör religionsämnet och ibland livskunskapsämnet.  

 

Inom religionsämnets styrdokument syns en stor förändring mellan grundskolan och 

gymnasieskolan. Existentiella frågor utgör en betydande del i religionsämnet i 

grundskolan men inom gymnasiet finns det bara med i ämnets beskrivning, det är inte 

längre inkluderat i centralt innehåll. En motivering till varför det är så går inte att hitta. 

Forskning har visat, som sagt, att det är i just elevens tonår som existentiella frågor och 

existentiell hälsa är som viktigast. Det är då grunden läggs för elevens framtida hälsa 

vilket också påverkar elevens framtida utbildningsnivå. Forskning har visat på att ungas 

behov av existentiella frågor är speciellt stort under en period då barnen är kring 8, för 

att sedan utgöra en ännu större vikt under en ännu längre period, det vill säga 

adolescensen. Det är då rimligt att existentiella frågor utgör en central del av 

religionsundervisningen i grundskolan, den innefattar då både den första och en del av 

den andra perioden då existentiella frågor och existentiell hälsa är som viktigast. Dock 

finner jag det underligt och grundlöst att det inte utgör en central del under gymnasiets 

religionsundervisning. På gymnasienivå finns alltså existentiell hälsa och existentiella 

frågor inte inkluderat mer än att det nämns i religionsämnets beskrivning, det finns inte 
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med i centralt innehåll eller i kunskapskraven vilket gör att det inte finns några krav på 

att inkludera det i undervisningen.  

 

I livskunskapsämnet finns inga styrdokument, dock finns det undersökningar som visar 

på att existentiella frågor ibland hanteras i detta ämne. Den forskning som utförts kring 

livskunskapsämnet menar att detta ämne uppkommit för att fylla de luckor som andra 

ämnen inte fyllt, så som till exempel existentiella frågor.  

 

4.6 Att undervisa kring existentiella frågor  
 

Existentiella frågor är inte en särskilt central del i religionsundervisningen på 

gymnasiet. Forskning visar övergripande, både på gymnasial nivå och grundskolenivå 

att existentiella frågor hanteras för lite i religionsundervisningen jämfört med elevers 

efterfrågan, behov och vad som står i kursplanerna. Orsaker till detta kan vara att lärare 

känner sig osäkra kring att hantera detta ämne och att lärarstudenter får för lite 

undervisning kring detta i lärarutbildningen. Det finns också en uppfattning bland lärare 

att existentiella frågor är för individuellt och personligt för att kunna hantera i 

undervisningen.  

 

Existentiella frågor har, utöver den centrala påverkan på hälsa, också didaktiska 

funktioner inom religionsämnet. Den religionsdidaktiska forskningen menar att 

existentiella frågor kan göra religionsämnet mer aktuellt och relevant för eleverna, de 

kan öka förståelsen för andra religioner och kulturer. De menar också att forskning har 

visat att unga efterfrågar existentiella frågor i religionsundervisningen.  

 

Enligt forskningen som presenterats i resultatet finns det en övergripande åsikt i 

samhället där religion anses vara irrelevant och förlegat. Denna åsikt finns, enligt 

forskningen visad i resultatet, även gällande religionsämnet. Intresset för detta ämne är 

lågt i och med att det just anses vara irrelevant och gammaldags, det anses vara något 

som hör till historien och andra delar av världen. Att religionsämnet i sig anses vara 

ointressant av eleverna kan också bidra till att eleverna är mindre intresserade av att 

delta aktivt i undervisningen, vilket påverkar möjligheten att hantera existentiella frågor 

jämte övrigt stoff. Samtidigt visar forskningen att det sker en förändring kring 

nyandlighet vilket nu har ett stort intresse i Sverige. Det finns även ett ökat behov av 
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svar på existentiella frågor som inte besvaras av religion utan av andra ideologier och 

traditioner. Det har visats i forskning att då existentiella frågor, svar på existentiella 

frågor och nyandlighet behandlas i undervisningen så sker ett skifte, eleverna antar ett 

vi-perspektiv jämfört med ett dem-perspektiv som eleverna har när traditionella 

religioner behandlas. Religion och religionsämnet är alltså ett ämne som är mycket 

laddat och komplicerat i och med att samhället har starka åsikter kring religion och det 

sker ständigt förändringar. Detta utgör en utmaning för religionslärare i allt stoff som 

undervisas i, där även existentiella frågor.  

 

Den religionsdidaktiska forskningen kring existentiella frågor handlar om hur det ska 

vara en del av religionsundervisningen, hur de ska vara en del av 

religionsundervisningen och så vidare. Dock är denna forskning mycket bristfälligt 

gällande det hälsofrämjande perspektivet, jag ställer mig frågande till varför inte den 

didaktiska forskningen inom religionsämnet har intresserat sig mer för den positiva 

effekten på hälsa som existentiella frågor och existentiell hälsa utgör samt skapandet 

och förstärkandet av KASAM som det utgör. Detta borde anses som en stor 

motiverande faktor till varför existentiella frågor och existentiell hälsa ska inkluderas i 

religionsundervisningen men det nämns inte i den didaktiska forskningen.  

 

Det finns en viss del forskning kring hur existentiella frågor rent konkret och metodiskt 

kan inkluderas i undervisningen. Dessa är att använda sig av populärkultur för att kunna 

prata om existentiella frågor utifrån en karaktär inom populärkulturen vilket då gör att 

eleverna inte måste uttrycka sina personliga åsikter, svar och funderingar. Forskningen 

har visat att existentiella frågor anses för privata och känsliga och detta har utgjort ett 

hinder för att hantera detta i klassrummet. I mina möten med elever har de uttryckt att 

existentiella frågor är för privat att tala om i klassrummet. Att använda populärkultur 

kan alltså utgöra en metod som tar bort hindret av att existentiella frågor är för privat för 

att hantera i klassrummet.  

 

Den andra konkreta metoden är den som använts både inom forskning på skolor och 

inom vården. De åtta dimensionerna av existentiell hälsa har använts för att skapa 

samtalskort som använts i samtalsgrupper. Dessa kort har visat sig vara ett effektivt 

redskap i att skapa existentiell hälsa i och med att hantera existentiella frågor. Därför 

skulle dessa kort även kunna användas av religionslärare i undervisningen.  
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4.7 Existentiella frågor och existentiell hälsa hanteras inte till den grad de 

borde 
 

I diskussionen kring existentiell hälsa och existentiella frågor ställer jag mig frågan om 

det egentligen ens är rimligt att detta bara ska utgöra en liten del av ett litet ämne. Det 

finns inte ens några krav på att inkludera detta i gymnasiets religionsundervisning. 

Religionsämnet består av två 50 poängs kurser på gymnasiet, de flesta eleverna läser 

endast den första. Religionskunskap 1 och som sagt, det är inte ett krav att hantera 

existentiella frågor eller existentiell hälsa i kursen. Jag ställer mig också kritiskt till 

varför inte existentiell hälsa och/eller hälsofördelarna av existentiella frågor nämns 

kring forskningen i utvecklandet av styrdokumenten.  

 

Existentiell hälsa utgör en rättighet i FN:s barnkonvention, det ingår i vad som ska 

stöttas av hälsofrämjande arenor, det används inom psykoanalytiska terapiformer för att 

minska psykisk ohälsa, en enorm mängd forskning har visat på dess vikt kopplat till 

såväl fysisk som psykisk hälsa. Existentiell hälsa bygger KASAM vilket påverkar 

människans förmåga att förklara sin omgivning, möta svårigheter och känna 

meningsfullhet. Men i Sverige inkluderar vi bara detta i beskrivningen av en 50 poängs 

kurs på gymnasiet och i vissa fall i en styrdokumentslös kurs som vissa skolor 

undervisar i.  

 

Baserat på all forskning som presenterats i denna undersökning, anser jag att existentiell 

hälsa och existentiella frågor hör till ett folkhälsoansvar som skolan borde bära. Det går 

till och med att hävda i och med FN:s barnkonvention och WHO:s deklaration om 

hälsofrämjande arenor att Sverige, och den svenska skolan, bär ett juridiskt ansvar att 

inkludera existentiell hälsa i det hälsofrämjande elevhälsoarbetet. För att konkret svara 

på forskningsfrågan: Hanteras existentiell hälsa och existentiella frågor i skolan till den 

grad som det borde i relation till behov och fördelar? Är svaret alltså nej, existentiella 

frågor hanteras inte i svensk skola till den grad som det borde i relation till fördelar och 

behov.  

4.8 Hur elevhälsan skulle kunna inkludera existentiell hälsa och 

existentiella frågor.  
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Slutsatsen att existentiell hälsa och existentiella frågor borde utgöra en del av 

elevhälsoarbetet och inte bara vara en del av religionsämnet skapar dock en mängd 

frågor och funderingar kring hur detta skulle kunna gå att utföra. Utifrån den forskning 

som denna undersökning har presenterat går det att visa på ett antal olika sätt som detta 

skulle kunna utföras på.  

När det kommer till hur detta skulle kunna utföras skulle populärkulturen, så som 

litteratur och film, kunna utgöra en metod då denna metod är rekommenderad av en 

religionsdidaktisk forskare. Samtalskorten med existentiella frågor som är beprövade av 

forskare inom både folkhälsa och religion samt är testat både i skola och inom vård, 

skulle kunna vara en andra metod. Dessa samtalskort skulle då kunna användas i mindre 

samtalsgrupper. Dessa två metoder är tyvärr de enda metoderna som går att lägga fram 

som förslag baserat på forskning i och med att det inte finns mer forskning kring detta.  

Enligt skollagen ska skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk 

personal vara delaktiga och tillgängliga i arbetet med elevhälsa. Om dessa 

yrkeskategorier lagligt sett ska tillhöra elevhälsan är det logiskt att dessa skulle vara 

delaktiga i att arbeta med existentiell hälsa inom det främjande elevhälsoarbetet. Utöver 

dessa yrkeskategorier skulle religionslärare kunna vara delaktiga i detta arbete också. 

Religionslärare har utbildning i existentiella frågor, även om det är en mindre del av 

lärarutbildningen, så har de i alla fall utbildning inom området. De har kunskap kring 

religioner, nyandliga som traditionella, vilka kan utgöra svar till existentiella frågor. De 

har också kunskaper kring religionsfilosofi, religionssociologi, religionspsykologi. Alla 

dessa kunskaper skulle kunna utgöra resurser i arbetet med existentiell hälsa och 

existentiella frågor. Sverige är ett multikulturellt land, det finns alltså elever som har 

växt upp kring en kristen kultur, elever som anser sig vara ateister, elever som är 

kristna, muslimer, nyandliga osv. Detta gör att religionslärare och deras kunskap skulle 

vara till nytta i att bemöta och diskutera existentiella frågor med elever med olika 

bakgrunder och trosuppfattningar. Det skulle alltså kunna vara nyttigt att göra en 

omstrukturering av religionslärares roll i gymnasieskolan. I och med att existentiell 

hälsa och existentiella frågor kan främja psykisk hälsa och även minska redan 

existerande psykisk ohälsa skulle religionslärarens roll kunna bidra till en ökad psykisk 

hälsa hos elever om deras kunskap användes inom elevhälsan. Det skulle också krävas 

en omstrukturering av elevhälsoarbetet för att inkludera det existentiella perspektivet.  
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Om det skulle vara så att existentiell hälsa och existentiella frågor fortsätter att endast 

utgöra en liten del av religionsämnet på gymnasiet så är denna undersökning ändå av 

vikt för religionslärare att ta till sig, trots att denna undersökning kommit fram till att 

existentiell hälsa och existentiella frågor inte bara borde höra till religionsämnet. 

Forskningen visar att existentiella frågor och existentiell hälsa kan utgöra stor skillnad 

gällande elevers psykiska hälsa vilket betyder att religionsläraren kan göra skillnad hos 

elevers psykiska hälsa genom att inkludera detta i sin undervisning, även om det skulle 

kunna göra ännu större skillnad i elevhälsoarbetet.  

5. Undersökningens mål  
 

Målet för denna undersökning var följande:  

 

Målet är att denna undersökning ska resultera i ett sammanfattande dokument av 

relevant forskning som kan ge vägledning och svar till vad, hur och varför skolan och 

lärare bör hantera existentiella frågor samt visa på de möjligheter och svårigheter som 

finns i relation till detta. 

 

Jag upplever att undersökning till stor del har uppfyllt målet. Undersökningen har 

resulterat i ett sammanfattande dokument med relevant forskning kring existentiell hälsa 

och existentiella frågor, både inom religionsdidaktik, folkhälsa och forskning kring 

psykisk hälsa och ohälsa. Denna forskning kan fungera som ett vägledande dokument 

för religionslärare. Undersökningen har visat den forskningen som finns gällande hur 

lärare kan inkludera detta i sin undervisning, även om det finns mycket lite forskning 

kring detta. Undersökningen har också visat hur och varför skolan bör hantera 

existentiella frågor, då undersökningen visat att detta bör inkluderas i elevhälsoarbetet.  

När det gäller hur, vad och varför skolan och lärare borde hantera detta så har också en 

stor mängd frågor uppkommit. Det har visat sig finnas en bristande mängd forskning 

och skolan inkluderar inte existentiell hälsa i elevhälsoarbetet trots att det finns med i 

FN:s barnkonvention. Detta har gjort att denna undersöknings mål att vara vägledande 

för lärare och skola blir bristande då slutsatsen rekommenderar en omorganisering av 

elevhälsan och även religionslärarens roll. Även om denna slutsats som är baserad på 

forskning och FN:s barnkonvention är vägledande, är den också omtumlande och 

lämnar eventuellt mer frågor än svar.  
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6. Metoddiskussion  
 

Jag anser att metoden har fyllt sitt syfte och besvarat frågeställningarna. Däremot har 

målet endast delvis uppfyllts i och med att undersökningen leder fram till en slutsats 

som innebär att skolan skulle behöva omorganisera elevhälsan och religionslärarens 

roll. Denna slutsats leder naturligtvis till en mängd olika frågor kring hur detta skulle 

kunna utföras. Det hade inte funnits tid eller plats i denna undersökning att vidare forska 

kring detta, men det hade fyllt målet och skapat mer svar om det hade varit möjligt att 

undersöka detta via till exempel fokusgrupper.  

7. Förslag på vidare forskning   
 

Existentiell hälsa och existentiella frågor är, inom skolvärlden, ett mycket outforskat 

område. Det finns ett behov av fortsatt forskning kring hur existentiell hälsa kan 

användas som resurs för elevhälsa och därmed folkhälsa, hur det skulle kunna 

struktureras, vilka metoder som skulle användas, vilka yrkeskategorier inom skola och 

elevhälsa som skulle kunna vara ansvariga och/delaktiga osv. Det skulle också behövas 

forskning kring hur religionslärare kan vara delaktiga i elevhälsoarbetet gällande 

existentiell hälsa och existentiella frågor. I övrigt skulle det behövas mer forskning 

kring existentiell hälsa, existentiella frågor och religionsämnet där den hälsofrämjande 

aspekten kunde sammanställas med religionsdidaktisk forskning.  

 

8. Sammanfattning  
 

Denna undersökning har via att göra en forskningsöversikt undersökt existentiell hälsa 

och existentiella frågor i religionsämnet, i folkhälsan och gällande psykisk ohälsa hos 

unga. Undersökningen har visat att ungas psykiska ohälsa är ett växande 

folkhälsoproblem i Sverige och i andra delar av världen och det finns ett politiskt ansvar 

i att arbeta med detta. Skolan anses vara en hälsofrämjande arena där det ska pågå ett 

hälsofrämjande elevhälsoarbete. Existentiell hälsa och existentiella frågor har visat sig 

ha goda effekter på att främja hälsa och speciellt psykisk hälsa. Det kan också minska 

redan existerande psykisk ohälsa. FN:s barnkonvention och WHO:s deklaration om 

hälsofrämjande arenor menar att existentiell hälsa ska vara en del i det hälsofrämjande 

arbetet. Barn har laglig rätt till att utveckla och främja sin existentiella hälsa. 

Existentiell hälsa och existentiella frågor är dock inte med i elevhälsoarbetet i Sverige 

utan detta utgör bara en liten del av religionsämnet på gymnasiet. I religionsämnet på 
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gymnasiet finns heller inga krav på att inkludera detta i undervisningen då det endast 

finns med i beskrivningen av religionsämnet, inte i centralt innehåll eller kunskapskrav. 

Ibland har existentiell hälsa och existentiella frågor inkluderats i ämnet livskunskap. 

Religionsdidaktisk forskning visar på att det finns andra fördelar men också nackdelar 

kring att hantera existentiella frågor i undervisningen, lärare upplever ofta att det är ett 

svårt ämne att hantera. Den religionsdidaktiska forskningen beskriver att elever ofta 

uttrycker en önskan om att diskutera dessa frågor. Det finns mycket få konkreta metoder 

kring hur existentiella frågor kan inkluderas i religionsämnet. Slutsatsen som denna 

undersökning gör baserat på forskning och FN:s barnkonvention är att existentiella 

frågor och existentiell hälsa borde utgöra en del av elevhälsoarbetet och skolans 

elevhälsoarbete behöver därför omorganiseras. Även religionslärarens roll skulle kunna 

omstruktureras för att utgöra en resurs i elevhälsoarbetet kring existentiell hälsa. 
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