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Denna studie belyser lärares arbete med 

livsfrågor i 

religionskunskapsundervisningen. Syftet 

med studien är att undersöka vilka 

strategier lärare använder i 

livsfrågeundervisningen samt vilka 

utmaningar som uppkommer i arbetet med 

dessa. Kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med sex olika lärare som 

undervisar om religionskunskap i årskurs 

4-6, har använts vid insamling av empiri. 

Efter analys av materialet framkommer det 

fyra olika teman i resultatet. Den första 

delen behandlar lärarnas definition av 

begreppet livsfrågor. Den andra handlar 

om hur mycket lärarna undervisar om 

livsfrågor. Den tredje belyser lärarnas 

betydelse av livsfrågor i 

religionskunskapen. Den sista beskriver 

vilka strategier och utmaningar lärarnas ser 

med livsfrågor. Studiens resultat visar att 

dessa frågor är en viktig del av 

religionskunskapsundervisningen. 
 

This study illustrates teachers' work on 

existential questions in religious education. 

The purpose of the study is to investigate what 

strategies teachers use in the Swedish school 

subject life education, and what challenges 

that occur in their work. Qualitative semi- 

structured interviews with six different 

teachers who teach religion in grades 4-6 have 

been used in gathering empirical data. After 

analyzing the material, four different themes 

occurred and became a result. The first part 

deals with the teachers' definition of the 

concept of existential questions. The second 

part is about how much teachers teach about 

existential questions. The third part illustrates 

the importance of existential questions in 

religion education. The last part describes the 

strategies and challenges the teachers see with 

existential questions. The result of the study 

show that these questions are an important 

part of the religious teaching. 
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1. Inledning  

Forskningen om livsfrågeundervisningen är inte stor. Den forskning som finns inriktar sig 

på ett elevperspektiv och handlar mycket om livsfrågor och barns tankar om livet (Osbeck, 

2009). Forskningen visar att de strategier som lärarna använder är mer generella och 

uppstår i alla undervisningssituationer och alltså inte bara inom religionskunskapen som 

t.ex. diskussioner, samtal, genomgångar och mötet mellan lärare och elev. Distansering av 

livsfrågorna med hjälp av berättelser nämns som en strategi för att livsfrågorna inte ska 

vara så nära inpå elevernas liv och detta är även något som är mer specifikt för just 

religionskunskapsämnet. Forskningen visar även att lärare har olika definitioner av vad en 

livsfråga är vilket då blir en utmaning. Om inte läraren besitter tillräcklig kunskap om vad 

en livsfråga är kan detta vara förvirrande för eleverna (Grönlien Zetterqvist 2009a). I 

skolans styrdokument under kursplanen för religionskunskap berörs livsfrågor ytterst lite 

men i kunskapskravet står det att eleverna ska kunna resonera om hur livsfrågor skildras i 

olika religioner vilket innebär att det är något som ska ingå i ämnet (Skolverket, 2017).  

Under min utbildning på högskolan i Jönköping deltog jag i en religionskunskapskurs och 

efter den samt efter min tidigare skrivna litteraturstudie ansåg jag att livsfrågor inte 

berördes tillräckligt. Av detta skapades ett nytt fokus vilket bidragit till denna studie vars 

syfte är att undersöka vilka strategier lärare uppger att de använder samt vilka utmaningar 

som uppkommer när de arbetar med livsfrågor i religionskunskapsundervisningen. 

Forskningen har även visat att elever har ett stort intresse för livsfrågor (Jönsson & 

Liljefors Persson, 2006). Detta är en motivering till varför jag anser att min studie kan 

bidra till att fler lärare reflekterar över användningen av livsfrågor i sin undervisning. Den 

metod jag valt att använda i min studie är semistrukturerade intervjuer med sex verksamma 

lärare inom grundskolan 4-6 som undervisar inom religionskunskap.  

Upplägget på examensarbetet är först en beskrivning av syfte och frågeställningar. Vidare 

följer bakgrunden där begreppet livsfrågor förklaras för att man ska få en djupare förståelse 

av ämnet. Därefter diskuteras mitt val av metod vilket följs av det resultat jag fått utifrån 

intervjuerna. Slutligen diskuteras metod och resultat med tanken att koppla ihop forskning 

med mina egna åsikter.   
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares erfarenheter av undervisningen om 

livsfrågor i ämnet religionskunskap i årskurs 4-6. Detta syfte vill jag uppfylla genom att 

besvara följande frågor: 

 Vilka strategier uppger lärare att de använder sig av i livsfråge- och 

religionskunskapsundervisningen? 

 Vilka utmaningar uppger lärare att det finns i undervisningen om livsfrågor inom 

ämnet religionskunskap? 
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3. Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras först hur livsfrågor är kopplat till religionskunskapsämnet och 

även hur livsfrågor framställs i skolans styrdokument. Därefter presenteras några valda 

strategier som används när man arbetar med livsfrågor vilket innefattar populärkulturen 

samt samtal och diskussioner. Vidare presenterar kapitlet vilka utmaningar som kan 

uppkomma vid arbetet med livsfrågor och avslutas med det teoretiska sammanhanget min 

studie utgår ifrån.  

3.1 Livsfrågor och religionskunskapsämnet 

Livsfrågeperspektivet introducerades i religionskunskapen när läroplanen för år 1969 blev 

aktuell och syftet med detta perspektiv var att eleverna skulle ges möjlighet att förstå, finna 

eller uppfinna mening med livet (Olivestam, 2006). Idag handlar inte 

religionskunskapsämnet i skolan enbart om de olika världsreligionerna utan omfattar också 

viktiga frågor om livet så kallade livsfrågor eller existentiella frågor. Eleverna ska få 

möjligheten att bearbeta sina livsfrågor och fördjupa sig i dessa. I slutet av 1900-talet fick 

dessa frågor en mer central plats i kursplanen och även kurslitteratur för 

religionskunskapsämnet. Detta skedde på grund av att människor i det svenska samhället 

numera har olika religiösa bakgrunder. En annan orsak är att forskningen visade att barns 

och ungas tankar kring frågor som handlade om t.ex. livet eller döden visade sig vara en 

stor del i deras tänkande (Löfstedt, 2011).  

Livsfrågor är inte något människor hela tiden tänker på utan dessa frågor uppkommer oftast 

i situationer eller perioder i livet då dessa behöver bearbetas och reflekteras över. Dessa 

perioder kan handla om att det sker en livskris som t.ex. ett dödsfall i familjen eller när det 

sker större internationella kriser som t.ex. tsunamivågen 2004 (Löfstedt, 2011). Vad som 

är en livsfråga avgörs av eleven själv och kan handla om att eleven har upplevt något som 

betyder mycket för individen vilket har lett fram till viktiga frågor, alltså frågor om livet 

och kan baseras på en känslomässig upplevelse. Elevers livsfrågor är inget som vi kan 

gradera eftersom det är eleven som avgör om de är viktiga. Det är svaren på elevernas 

livsfrågor i undervisningen som bidrar till att eleven utvecklar sin identitet (Hermansson 

Adler, 2013). Eftersom vi människor har olika livsåskådningar kan livsfrågor besvaras 

olika beroende på vem som får frågan. Livsåskådning är något vi fostras in i och är en del 

av en individs identitet och kulturella arv. Livsåskådning kan även förklaras utifrån vilken 



 

4 
 

världsbild, centralt värderingssystem och grundhållning en individ har och hur dessa 

påverkas av t.ex. religiös tillhörighet, etniskt ursprung och även det samhälle som vi lever 

i (Franck & Stenmark, 2016).  

Att lära av en religion till skillnad från att lära om religion finns där ett fokus på ens egna 

tankar och värderingar som kompletteras av mötet med olika livstolkningar vilket bidrar 

till att man måste utveckla sitt tänkande. Vår livssyn och identitet utformas till stor del 

genom vad vi gör och upplever tillsammans med andra och genom vad vi samtalar om. 

Människor med liknande livssyn söker sig gärna till varandra (Furenhed, 2000).  

3.2 Livsfrågor och skolans styrdokument 

I läroplanens inledande kapitel kan vi läsa om vad skolan har för uppdrag och vilken 

värdegrund den ska vila på. Skolan ska främja förståelse för andra människor och lära 

eleverna att visa medmänsklighet, vilket kan kopplas till arbetet som görs med livsfrågor i 

religionskunskapsundervisningen. Livsfrågor är t.ex. vad som är viktigt i livet, hur man är 

en bra kamrat, synen på kärlek och vad som händer efter döden (Skolverket, 2017).  

I syftesdelen för religionskunskapsämnet står det att undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet till att reflektera över olika livsfrågor, sin egen identitet och sitt etiska 

förhållningssätt för att utveckla en personlig livshållning. På så vis ska eleverna då se en 

koppling mellan människans värderingar och hur de hänger samman med olika religioner 

och andra livsåskådningar (Skolverket, 2017).  

Enligt det centrala innehållet för årskurs 4-6 ska undervisningen behandla hur livsfrågor 

som t.ex. vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat skildras i 

populärkulturen. Den ska även behandla hur livsfrågor som t.ex. synen på kärlek och vad 

som händer efter döden skildras i olika religioner och andra livsåskådningar. I det centrala 

innehållet står det även att undervisningen ska behandla vad religioner och andra 

livsåskådningar kan betyda för en människas identitet, livsstil och grupptillhörighet 

(Skolverket, 2017). I kunskapskravet för religionskunskap står det att eleverna ska kunna 

samtala om elevnära livsfrågor (Skolverket, 2017).  

3.3 Livsfrågor och strategier 
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Ett sätt att bearbeta livsfrågorna i undervisningen är genom populärkultur. Magnus 

Hermansson Adler (2013) ger exempel på hur man kan göra för att utvidga elevers arbete 

med livsfrågor i skolans undervisning. Eleven kan inledningsvis skriva ner sin fråga för att 

sedan berätta en berättelse som antingen är autentisk eller inte som förklarar vad frågan 

handlar om. I nästa steg får eleven diskutera med sina klasskompisar huruvida om frågan 

går att dela upp i mer detaljerade frågor som tillsammans belyser sammanhanget. Det kan 

vara frågor som t.ex. ”Hur blir man en bra kompis?”, ”Vad är en dålig kompis?”, ”När 

sviker en bra kompis?”. Efter detta får eleverna leta svar i de olika världsreligionerna. 

Slutligen får eleven göra ett personligt ställningstagande som förhåller sig till 

världsreligionernas svar på ursprungsfrågan. Eleven kan på vägen då välja att antingen ta 

avstånd från en del, hålla med om något eller formulera ett nytt alternativ (Hermansson 

Adler, 2013).  

Livsfrågan om hur man är en bra kompis kan även kopplas ihop med det centrala innehållet 

i svenska för årskurs 4-6. Här ska eleverna få möta olika texttyper som belyser människors 

identitets- och livsfrågor. Hermansson Adler (2013) ger exemplet med den klassiska sagan 

”Nisse hos frisören” och hur den gestaltar värdegrundsbegreppet tolerans på ett tydligt sätt. 

I sagan beskrivs huvudkaraktären som någon som vågar vara avvikande och som även är 

trygg i sig själv. Sagofigurer kan hjälpa till att förmedla förståelse för det som är avvikande 

och kan även hjälpa eleverna att utveckla empati (Hermansson Adler, 2013). Berättandet 

och användandet av texter från populärkultur när man undervisar om livsfrågor ses som ett 

bra sätt att ta dessa frågor bort från eleverna för att göra dem mindre laddade eftersom det 

kan handla om ämnen som är känsliga för vissa elever (Falkevall, 2010).  

Samtalet beskrivs som ett arbetssätt i undervisningen om livsfrågor och det är läraren som 

ska se till att göra det som händer i världen begripligt för eleverna för att de ska få en tydlig 

struktur och sammanhang när man pratar om deras världsbild. När elever samtalar med 

varandra om något de anser är relevant för dem är det viktigt att läraren inte avbryter utan 

låter samtalet fortsätta även fast det inte var det tänkta innehåll läraren planerat 

(Adolphsson, 2009). Samtalet som sker mellan elev och lärare beskrivs som viktigt för 

elevens lärande och även att använda sin egen erfarenhet och engagemang. För att samtalet 

ska fungera är det också viktigt att läraren har kunskap om ämnet och även är trygg i sin 

egen roll som lärare för att diskussionen ska vara givande (Osbeck, 2009).  
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3.4 Livsfrågor och utmaningar 

Ett problem som kan uppstå i arbetet med livsfrågor i undervisningen är att eleverna kan 

tro att det ska komma bestämda, faktiska svar ur livsfrågorna. Frågan man kan ställa sig är 

om det är svaren som är det viktigaste eller om det egentligen är diskussionerna i arbetet 

med livsfrågor som är det centrala. Det är viktigt att få prata ut om de svåra frågorna med 

varandra och även med en vuxen (Löfstedt, 2011).  

En livsfråga kan ha olika innebörd beroende på vem som tar till sig den. Läraren behöver 

därför ha en god förståelse av vad en livsfråga är när det kommer upp till diskussion i 

klassrummet. Om inte läraren har den kunskapen kan eleven uppfatta det förvirrande vilket 

i sin tur kan bli ett problem. En livsfråga är enligt litteraturen något som uttrycker en 

människas världsåskådning, alltså att en livsfråga både påbörjar och kommunicerar en 

persons världsåskådning. (Grönlien Zetterqvist, 2009a). I definitionen om vilka livsfrågor 

som är viktigast kan åsikterna gå isär. Någon menar att de frågor som kan uppstå i skolan, 

t.ex. på rasten om det uppstår en konflikt eller något som berör hela klassen är dessa frågor 

de viktigaste. En annan menar att frågor som t.ex. ”är jag älskad?” eller ”Varför är vi 

olika?” är de viktigaste livsfrågorna (Falkevall, 2010). Det kan vara svårt att prata om 

livsfrågor i undervisningen eftersom det kan bli väldigt personligt då det ofta handlar om 

känsliga ämnen. Detta kan leda till att lärare väljer att minska på undervisningen om dessa 

frågor och generellt prata mer om de olika världsreligionerna (Löfstedt, 2011).  

3.5 Teoretiskt sammanhang 

Det teoretiska sammanhang min studie har kopplats till är det sociokulturella. Här handlar 

det om individen i gruppen och även interaktioner mellan grupper. Fokus ligger dock alltid 

på att förklara tankar, känslor och beteenden i relation till social påverkan. Vi lär oss i 

samverkan med andra människor i olika sociala kontexter. Kommunikationen och talande 

är alltså det centrala i denna teori och det viktigaste redskapet blir språket. Lev S Vygotskij 

är den som gav upphov till ett sociokulturellt perspektiv och han försökte beskriva 

människans lärprocesser och utgick då ifrån att lärandet börjar som en social aktivitet då 

barnet lever i den intellektuella miljö där de växer upp. Synen på interaktion mellan 

individer är viktig när man undervisar om livsfrågor enligt tidigare forskning (Nilholm, C, 

2016).   
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När eleven arbetar med livsfrågan om att vara en bra kompis tillförs många bitar av viktiga 

insikter som bidrar till elevens identitetsskapande. När man pratar om vad en bra kompis 

är får eleven fundera på sig själv och hur denne är i olika sammanhang. Under 1900-talets 

start utvecklades skolan att vara en plats där eleven kunde utveckla sina förmågor så att de 

skulle gynna deras identitetsutveckling. En teori skrevs fram som handlade om hur barns 

moral utvecklas under påverkan från olika håll. Den innebar att elevens moral utvecklas 

genom interaktion eller samverkan med bland annat familjen men också läraren. För att 

underlätta kommunikationen i elevens livsvärld kan läraren hjälpa till ifall det t.ex. uppstår 

en kris i familjen (Hermansson Adler, 2013).  
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4. Metod  

I detta avsnitt presenteras först mitt val av metod och fortsätter att behandla vilka urval 

som gjordes till min studie samt en presentation av de deltagande lärarna. Vidare 

beskrivs mitt genomförande av metoden med en beskrivning av förberedelserna inför 

metoden samt själva tillfället av metoden. Sedan kommer en förklaring av hur jag 

bearbetade och analyserade mitt material. Kapitlet avslutas med de etiska aspekter som 

ligger till grund för studien samt en presentation av begreppen reliabilitet och validitet.  

4.1 Val av metod 

 Detta är en kvalitativ studie och som undersökningsmetod har jag valt att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer, där jag intervjuat en lärare i taget. I en semistrukturerad 

intervju utgår man från förberedda frågor som utgår från mitt ämne och dessa frågor är 

oftast öppna och ger uppmuntran till att själv utveckla sina svar. Man utgår från ett 

frågeschema men ordningen på frågorna kan variera mellan de deltagande. Det innebär 

också att man kan ställa följdfrågor ifall det är nödvändigt (Bryman, 2011). 

Intervjufrågorna jag ställde utgick från mina två frågeställningar vilket skulle leda till ett 

resultat.  

4.2 Urvalskriterier 

I denna studie har jag valt att fokusera på lärarperspektivet och på grund av detta har jag 

valt att intervjua sex olika lärare som undervisar i religionskunskap i årskurs 4-6 på tre 

olika skolor. Kravet var att de skulle vara legitimerade och undervisa i religionskunskap 

när studien genomfördes. De deltagande lärarna är i olika åldrar, har olika lärarutbildningar 

och har även arbetat olika många år som lärare. Ett urval som även har gjorts är att det är 

både manliga och kvinnliga deltagare och för att detta skulle fungera så valde jag lärare 

från tre olika skolor. Avsikten med detta var att jag skulle få mer bredd i min undersökning.  

Det kan vara bra att begränsa sig till ett mindre antal intervjuer eftersom viktiga delar kan 

missas och materialet kan även bli svårt att hantera. Det kan vara bättre att ha ett mindre 

antal intervjuer som då också är mer välarbetade och noggranna (Trost, 2010). Det som 

kan vara mindre bra med ett sådant urval är att det inte går att påstå att alla lärare gör på 

detta sätt som det kanske är lättare att påstå om man gör en enkätundersökning med fler 

deltagande.  
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4.2.1 Beskrivning av lärare  

De utvalda lärarna har jag valt att i min studie namnge som lärare 1, 2, 3… osv för att de 

ska behålla sin anonymitet. Jag valde att inleda mina intervjuer med att fråga hur gamla 

de var, vilken lärarutbildning de gick samt hur många år de arbetat som verksamma 

lärare. Detta eftersom jag ansåg att det var intressant att se om de arbetade på olika sätt 

på grund av det. Här kommer en kort presentation av de deltagande lärarna:  

 Ålder  Kön Antal år som 

verksam 

lärare 

Lärarutbildning 

Lärare 1 26 år Kvinna Cirka 3 år Grundlärarutbildnigen 

inriktning 4-6 med 

tillvalsämne SO. 

Lärare 2 53 år Kvinna Cirka 18 år Tidigare utbildad 

fritidspedagog men 

gick senare ”särskild 

utbildning” (SÄL), 

behörig i samtliga 

ämnen förutom 

engelska. 

Lärare 3 51 år Man Cirka 14 år Lärarutbildningen 1-7 

inriktning SO, 

svenska och idrott. 

Lärare 4 57 år Kvinna Cirka 17 år Lärarutbildningen 1-7 

inriktning SO, 

svenska och engelska. 

Lärare 5 39 år Kvinna Cirka 16 år Lärarutbildningen 1-7 

med inriktning, SO, 

svenska och idrott. 

Lärare 6 43 år  Man Cirka 18 år Lärarutbildningen 4-9 

med inriktning SO. 
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4.3 Genomförande  

I det första skedet av skrivandet bestämde jag att min studie skulle vara en kvalitativ 

intervjustudie. När man genomför kvalitativ forskning är det deltagarnas uppfattning som 

styr och är utgångspunkt. Närhet är också viktigt då forskaren strävar efter en nära relation 

till de deltagande (Bryman, 2011). Det är viktigt att formulera passande forskningsfrågor 

och det gäller att man är noggrann och specifik i detta. Det är dessa frågor som styr studien 

och bidrar till att data som samlas in är fungerande (Bryman, 2011). Tanken med att ha 

intervjuer med färre deltagare var att jag skulle få en klar syn av hur de tänkte och jag 

kände inte att en enkät kunde få syftet att uppfyllas. 

I början av arbetsprocessen tog jag kontakt med lärare från två skolor jag kände till väl för 

att få tag i lärare som ville delta. Jag fick tag i tre lärare från en skola och därefter två lärare 

från en annan skola. I början hade jag bara kontakt med kvinnliga lärare men för att urvalet 

skulle bli större fick jag även efter handledningsmöte tag i två manliga lärare inom 

religionskunskap. Min intervjuguide formulerades utifrån mina två frågeställningar men 

ytterligare frågor lades till för att få en bredare bild av hur lärarna uppfattade livsfrågor.  

Intervjutillfällena skedde under tre dagar då jag intervjuade två lärare första dagen, en 

lärare andra dagen och ytterligare tre lärare den tredje dagen. Jag hade i förhand informerat 

de deltagande att intervjun skulle ta cirka 20 minuter. Jag började med att kort informera 

om det innehåll som vi skulle diskutera och de fick även skriva på en medgivandeblankett 

(bilaga 1) innan vi startade intervjun. Det är viktigt att inleda med lite 

bakgrundsinformation om studien och även få bekräftelse att det är okej att spela in 

samtalet och försäkra att allt som sägs kommer vara konfidentiellt. Syftet med detta är att 

de intervjuade ska känna sig trygga i att diskutera öppet under intervjun och att stämningen 

ska kännas avslappnad (Denscombe, 2009).  Intervjuerna jag hade varade allt mellan 13-

25 minuter beroende på hur mycket de deltagande hade att säga. Samtalet spelades in för 

att jag senare skulle kunna transkribera innehållet. Fördelar med att spela in samtalet är att 

diskussionen blir komplett eftersom det kan vara lätt att missa viktiga och relevanta saker 

om man bara skulle göra anteckningar. Det är också lätt att kontrollera efteråt, att det som 

skrivs ner stämmer överens med ljudupptagningen (Denscombe, 2009). Utöver 

ljudupptagningen hade jag även frågorna nerskrivna framför mig för att kunna bocka av 

att jag fick med mina huvudfrågor (bilaga 2).   
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4.4 Bearbetning och analys 

För att bearbeta och analysera det insamlade materialet har jag använt mig av kvalitativ 

innehållsanalys. Materialet lyssnades igenom direkt efter intervjutillfällena för att jag 

skulle få en djupare förståelse och en helhetsbild av det som sagts och skrevs senare ner 

noggrant. Därefter har jag sorterat bort det som ansågs irrelevant för studien (Arving, C, 

2012). Materialet har även lyssnats igenom upprepade gånger för att jag skulle få en 

bredare bild av helheten. Meningar och fraser som anses viktiga och även omgivande text 

för att man ska förstå sammanhanget har valts ut. De utvalda meningarna grupperades 

sedan i kategorier som visar budskapet i intervjuerna och dessa kategorier utgör innehållet 

(Graneheim och Lundman, 2004). När kategorier valts ut är det viktigt att koda dessa för 

att se hur dessa hänger samman med varandra (Denscombe, 2009). Jag delade upp mina 

intervjuer i sex olika kategorier, dessa var:  

1. Lärarnas definition av begreppet livsfråga 

2. Hur mycket de undervisar om livfrågor i religionskunskapen 

3. Vilka typer av livsfrågor deras undervisning innefattar 

4. Betydelsen av livsfrågor i undervisningen enligt dem 

5. Deras strategier i undervisningen om livsfrågor 

6. De utmaningar de tycker uppkommer i undervisningen om livsfrågor 

Jag valde att efter utskrift av transkriberingen färgkoda de kategorier som ansågs höra ihop 

för att jag lättare skulle kunna analysera och få fram citat till mitt resultat.   

4.5 Etiska aspekter 

När man genomför en kvalitativ undersökning är det viktigt att man är ärlig och öppen med 

sin studie. Allt deltagande ska vara frivilligt och man ska ha deltagarens samtycke till att 

använda det som sagts och också kunna respektera om deltagaren inte vill att man ska 

använda vissa av de delarna. Information om studien ska helst vara i skriftlig form och ges 

i god tid innan undersökningen startar. Informationen som ges bör innehålla: vem man är, 

syftet med studien, att resultatet behandlas konfidentiellt och att de deltagande är anonyma, 

att det är frivilligt att delta, att det kan avbrytas när som helst och att resultaten publiceras 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att min studie ska uppfylla dessa forskningsetiska aspekter 

har lärarna fått fylla i en medgivarblankett (se bilaga 1) innan intervjutillfället.  
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4.6 Reliabilitet och validitet 

För att en studie ska vara tillförlitlig bör den ha hög reliabilitet och validitet och begreppen 

syftar till trovärdigheten för undersökningen. Reliabilitet innebär att studien ska vara 

noggrant utskriven för att den ska kunna upprepas (replikeras). Validitet innebär om 

huruvida man lyckas mäta det man avser att mäta (Bryman, 2011).  

Begreppen har dock diskuterats av forskare ifall dessa är så relevanta för kvalitativa 

studier. Validitet verkar mycket för mätning av vissa saker vilket inte är det främsta 

intresset i en kvalitativ undersökning. Det har diskuterats att man i kvalitativ forskning inte 

ska ändra begreppens betydelse men lägga mindre vikt på frågor som rör mätning. För att 

min studie skulle ha hög validitet har jag i mina intervjufrågor utgått från mitt syfte och 

mina forskningsfrågor för att vara säker på att jag får de svar som min studie frågar efter.  

Reliabiliteten är svår att uppfylla i en kvalitativ undersökning eftersom det är svårt att 

stanna upp den sociala miljön undersökningen sker i för att kunna göra den replikerbar 

(Bryman, 2011). För att min studie skulle ha en hög reliabilitet har materialet lyssnats 

igenom noggrant, flera gånger för att transkriberingen skulle bli korrekt utförd. Jag har 

även gått igenom det nedskrivna materialet flertal gånger för att vara säker på att ingenting 

har blivit felskrivet.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras lärarnas tankar om livsfrågor i religionskunskapsundervisningen. 

Efter tolkning av transkriptionen av lärarnas svar från intervjuerna har studiens resultat 

organiserats efter fyra kategorier som framgick under analysen. Vissa av dessa gick in i 

varandra så har därför valt att dela in resultatet i delar. Den första delen handlar om lärarnas 

egen definition av begreppet livsfrågor. Den andra delen går in på hur mycket de anser sig 

undervisa om dessa livsfrågor i religionskunskapen. Den tredje delen behandlar vilken 

betydelse livsfrågor har i undervisningen enligt lärarna. Slutligen behandlar den sista delen 

de valda strategier lärarna använder sig av i livsfrågeundervisningen samt vilka utmaningar 

som uppkommer när de behandlas.  

5.1 Lärarnas definition av begreppet livsfrågor 

En inledande fråga under intervjun med lärarna var hur de skulle definiera begreppet 

livsfråga. Reaktionen hos samtliga lärare var liknande, då de tvekade innan de skulle svara.  

(Paus) Det är väl allt som är viktigt i livet. Alltså de viktiga frågorna, hur 

man är, vem man är som människa och varför. Varför man är den man 

är och vad det är som formar oss och lite så. Det som är viktigt i livet 

helt enkelt. (Lärare 1) 

Lärare 2 beskriver skillnaden mellan yngre och äldre barn när man pratar om livsfrågor. 

Enligt läraren kommer man in på lite större livsfrågor med de äldre barnen, t.ex. den 

gyllene regeln att hur jag vill att andra ska behandla mig. Med de yngre barnen pratar de 

mer om hur man känner sig i olika situationer. Läraren uttrycker även att de även pratar 

etik och moral och att de går in i varandra.  

Det är en existentiell fråga eller begrepp och handlar om hur man ser på 

livet. (Lärare 4)  

Även lärare 3 anser att det handlar om existens, frågor om döden, vad som händer efter 

döden och att det är det som det undervisas om och det som det väcks intresse av under 

lektionerna. 



 

14 
 

Ja, jag skulle väl säga att det handlar om frågor som rör livet […], sådant 

som man behöver kunna för att leva. (Lärare 5) 

Oj, den hade jag kunnat ha innan. Jo men frågor som på något sätt, vad 

ska man säga (paus) frågor som är allmängiltiga, lite för hur man bör, 

kan och eventuellt får leva sitt liv. […] Jo men alltså frågor som på något 

sätt hjälper en att få grepp om sin tillvaro kanske, att funka i sammanhang 

med andra människor, funka för att liksom få någon slags styrsel oh 

ordning på sitt liv. (Lärare 6) 

Samtliga lärare verkar vara överens om att begreppet livsfrågor handlar till stor del om 

frågor som rör livet. Den första läraren ger ett kort och konkret svar på att livsfrågor rör 

livet. Lärare 2 inleder med att koppla sitt svar till etik och moral och går därefter in på 

jämförelsen av att undervisa om livsfrågor med yngre och äldre elever. Lärare 3 säger att 

det är det som väcks intresse av på lektionerna. De två följande uttalanden är korta och rakt 

på sak om vad deras definition av livsfrågor är. Den sista läraren går också in på att det 

handlar om hur man lever sitt liv men påpekar först att det var en fråga som jag kunde visat 

innan. Jag förstår det som att frågan är väldigt stor och svår att svara på utan att först få lite 

betänketid. 

Under intervjun kom vi även in på vilka typer av livsfrågor de själva använder i sin 

undervisning. Svaren varierade något. 

Jag har väl en liten förkärlek för könsroller och genus så det pratar vi 

mycket om. Och sedan så liksom identitet och hur man ser på kärlek. 

[…] Tycker det är viktigt med hbtq-perspektiv också. Att man pratar om 

sexualitet och sådant också. Alltså allt som har med identitet och göra. 

(Lärare 1) 

Jag satt och spånade lite runt det här, nätet. Alltså livsfrågor gällande 

nätet. Det känns ju att det är på väg att bli en livsfråga också. På något 

sätt för att barnen tillbringar så mycket tid på nätet. Och det händer ju 

mycket saker på nätet och det är ju någonting som man också måste 

diskutera väldigt mycket. […] just när det gäller livsfrågor, lite större 



 

15 
 

frågor som är väldigt aktuellt i det här området, ska man få bestämma 

vem man ska gifta sig med. (Lärare 2) 

[…] Det här med könsroller, så att nu när vi läser i media och 

informationssamhället i samhällskunskap kommer det ju in ett litet spår 

av sådana stora bitar där också, hur tjejer framställs och hur killar 

framställs, det går ju litegrann också i livsfrågor. (Lärare 2) 

Lärare 4 uttrycker sig om slöjans vara eller inte vara i jämförelse med om man får ha keps 

i klassrummet. Läraren påpekar då också att just detta inte är en stor fråga på den skolan. 

Efter upprepning av frågan säger läraren att de i svenskan utifrån lyckoslanten brukar 

diskutera livsfrågor så som pengar, skolan eller husdjur.  

Det blir väldigt beroende på vilken grupp det handlar om (paus), så det 

är allt mellan himmel och jord skulle jag säga. (Lärare 6) 

Lärare 1 kopplar sin undervisning med livsfrågor till genus, könsroller och hbtq-

perspektivet. Lärare 2 och 4 kommer i denna diskussion in på livsfrågor som har med 

elevernas religiösa bakgrund att göra och det verkar som att mångfalden varierar på de 

olika skolorna de arbetar på. Lärare 2 resonerar även över om inte internet håller på att bli 

en livsfråga. Den sista läraren säger att det beror på gruppen vilka livsfrågor som tas upp i 

undervisningen.  

5.2 Hur mycket lärarna undervisar om livsfrågor 

Under intervjun ställde jag frågan om hur mycket lärarna ansåg att de undervisade om 

livsfrågor i sin undervisning. Lärarnas svar varierade något.  

Jag tycker nog ändå att det är någonting som man kan få in i allt när man 

jobbar med religion eller så, så fort man undervisar om religion så tycker 

jag att man får in det även om man undervisar om kristendom får man in 

livsfrågor för kristna och alla religioner. Så både när det är fokus på en 

religion och även i etik och moral är det mycket om livsfrågor. (Lärare 

1)  
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Lärare 2 uttrycker att de större livsfrågorna behandlas mer med de äldre barnen och att de 

då kopplas till de olika religionerna. Läraren nämner även att livsfrågor inte bara tas upp 

under religionskunskapen utan det är mer behovsstyrt och kan diskuteras i klassen ifall 

något problem eller situation har dykt upp och då kan det diskuteras i vilket ämne som 

helst. Lärare 3 hade till denna fråga inte ett så välutvecklat svar utan sa att det egentligen 

enbart är ett fåtal lektioner och att det alltså inte behandlas jättemycket.   

Jag tycker det kommer in hela tiden, oavsett vilken religion man läser 

om. […] Jag tycker det är en ganska stor del, det går nog inte säga i 

procent tror jag inte, utan det vävs in som i en väv. (Lärare 4)  

Alldeles för lite skulle jag säga. Det är ju ett intressant ämne att prata om 

men också ganska känsligt och ganska svårt ämne tycker jag. För man 

vet aldrig vad som kommer och nu är jag ju i en fyra och jag känner ju 

inte mina elever så jätte väl, alltså på djupet […] jag tror att på grund av 

mina egna erfarenheter att jag gör det lite för lite och för att jag är rädd 

att väcka dem här sakerna för att jag själv varit med om det, därför brukar 

jag kanske inte göra det så mycket förrän i sexan när jag verkligen känner 

eleverna lite bättre och har fått lära mig lite mer om dem. (Lärare 5)  

Tas livsfrågor upp i något annat ämne? (Följdfråga) 

Jag brukar inte säga att nu har vi religion och då pratar vi om livsfrågor 

utan jag känner lite när det kommer så tar vi upp det, när det känns 

aktuellt eller när det händer saker i världen. […] eller om man har sett 

något på nyheterna eller någon elev snuddar vid något ämne och sådär, 

och sen ibland kan jag välja att ha en lektion bara för att jag vill prata om 

det utifrån att jag ska göra det. (Lärare 5) 

Enligt lärare 6 tangeras livsfrågorna in i all undervisning och läraren anser även att det 

begreppet livsfrågor inte alltid nämns för eleverna utan att de hela tiden är inne i det. 

Läraren säger också att livsfrågor inte är något man kan göra ett projekt med utan det är 

något som fortgår hela tiden i undervisningen för att komma åt något intresse hos eleverna.   
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Samtliga lärares uttalade sig om att livsfrågorna hela tiden går in i ämnet, att de vävs in i 

när man pratar om de olika världsreligionerna. Lärare 2 uttrycker att det är väldigt 

behovsstyrt och kan alltså komma spontant ifall det har hänt något. Lärare 5 uttrycker att 

det kommer in i undervisningen alldeles för lite på grund av sina egna erfarenheter kring 

dessa frågor och att det då påverkar omfånget i undervisningen. Jag förstår det även som 

att livsfrågorna inte enbart diskuteras under religionskunskapsundervisningen enligt 

samtliga lärare och att de även är lite styrda av elevernas behov.   

5.3 Betydelsen av livsfrågor i religionskunskapen 

Under intervjun diskuterades frågan om vilken betydelse livsfrågor har i undervisningen 

för lärarna. 

Lärare 1 säger att livsfrågor är väldigt viktigt. Hen tror även att många nog ofta tänker att 

religion handlar mycket om regler som står i bibeln eller koranen och att det kan lätt bli att 

eleverna tror att det är de reglerna som är en religion. Enligt läraren är livsfrågorna större. 

Även lärare 3 beskriver livsfrågorna som viktiga. Enligt hen är det viktigt att lyfta sådana 

frågor för att visa eleverna att de har en vuxen att prata med. Läraren uttrycker även att hen 

själv grubblade mycket som barn och att det då inte fanns någon att fråga.  

(Paus) Ja, vad ska jag svara på den frågan? (Paus) jag tycker ju själv att 

det är väldigt roligt och det brukar ofta vara givande diskussioner, som 

sagt beroende på vad det är för grupp du har eller så. (Lärare 2) 

Jag säger att man måste våga prata religion. (Lärare 4) 

Jag tycker att de har väldigt stor betydelse och särskilt när man kopplar 

dem mot olika religioner och jämför lite olika religioner. […] där tycker 

jag att de har väldigt stor del och då är det ju väldigt berikande att ha 

elever med olika typer av religioner i klassen, här har vi oftast inte det. 

Nu har jag turen att ha det, eftersom jag har en muslim i min klass och 

sen har någon som är väldigt aktiv inom svenska kyrkan. (Lärare 5) 

När jag ställde frågan till lärare 6 verkade hen först inte förstå men efter att jag 

omformulerat frågan så svarade läraren så här.  
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Ja men, jag tror det är jätteviktigt därför jag tror att det är en av nycklarna 

till att få eleverna att känna att de gör det för sig själva. […] Sen är det 

ju viktigt också om man tittar på Lgr11 och om man tittar på det så blir 

det ju också viktigt utifrån att man ska skapa vettiga samhällsmedborgare 

så, men just för att någonstans, att de ska känna att de gör det för sig 

själva, att de på något sätt gör det som de får glädje av. (Lärare 6) 

Svaren skiljer sig något, från ett kort koncist svar till ett något mer utförligare svar från de 

olika lärarna. Både lärare 1 och lärare 3 är överens om att livsfrågor är viktiga i 

undervisningen och att de bör lyftas. Lärare 5 säger att det blir berikande om eleverna i 

klassen har olika religiös bakgrund men att det inte är något som eleverna inte har i just 

den skolan, men att det ändå finns i hennes klass. Lärare 6 kopplar frågan till att eleverna 

behöver göra något de känner glädje av och att de behöver känna att frågorna utgår från 

dem själva. Även lärare 2 beskriver att livsfrågor är något som är väldigt roligt.  

5.4 Strategier och utmaningar med livsfrågor  

Lärarna fick samma frågor men följdfrågorna varierade något mellan dem. På frågan om 

vilka strategier som lärarna använder sig av i undervisningen svarade lärare 1 att den 

strategi som används mest är diskussioner och att dessa brukar utgå från diskussionsfrågor 

och att de helst ska ske i smågrupper. Det viktiga enligt denna lärare att alla elever ska få 

komma till tals och få utveckla sina resonemang. Lärare uttrycker även att det är viktigt att 

ha en bra relation till eleverna när man arbetar med livsfrågor och att det är ett ämne man 

inte kan strunta i. På grund av det säger läraren att det kan vara bra att använda 

populärkultur som en strategi, t.ex. filmer och musik för att kunna diskutera utifrån någon 

annans perspektiv.  

När jag ställer frågan till lärare 2 får jag svaret att eleverna ibland får skriva ner vad de 

tycker och tänker först och att de sedan lyfter påståenden i helklass. Detta för att eleverna 

ska våga säga vad de tycker. När de lite enklare livsfrågorna dyker upp i undervisningen 

brukar de titta på film och diskutera i helklass eller smågrupper. De har även en kortlek 

med dilemmafrågor om olika situationer som man kan diskutera.  

Har du sett några vinningar med dem? Att du märker att det ger mycket 

när du använder dina strategier? (Följdfråga) 
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Man kan ju säga såhär att det finns ju inte mycket att läsa egentligen i 

läroböcker om just livsfrågor så utan då blir det ju mer att man tar upp 

en fråga i taget, eller en situation i taget […]. (Lärare 2) 

När jag ställer följdfrågan påpekar läraren att det inte finns så mycket att läsa i läroböckerna 

om livsfrågor och att det är en anledning till att de istället tar upp dessa frågor en åt gången. 

Jag tolkar det som att detta anses som ett problem och kan vara en svårighet i 

undervisningen om livsfrågor.  

Även lärare 3 pratar om liksom de andra två om diskussioner i smågrupper. Detta på grund 

av att alla då kommer till tals och att man i en mindre grupp känner sig mer trygg.  

Varannan damerna, med det menar jag att det inte bara är några fem som 

alltid ska tycka eller tala om vad de tycker och vad de tänker utan att dra 

in de där som man ser att de ser och tänker och funderar men kanske inte 

vågar tycka. […] Nu dyker alla, brukar jag säga, så ska man lägga sig på 

bänken och så kanske man gör en liten handuppräckning då, alla som 

tycker att, och sen kan jag redovisa då för det var bara jag som såg. 

(Lärare 4)  

Efter att jag ställt följdfrågan om det är några fler strategier som används får jag ett ganska 

vagt svar tillbaka som mer handlar om ifall en elev är med om något drastiskt som att 

föräldrarna delar på sig, hur läraren skulle förhålla sig till detta. Att ställa sig på elevens 

sida och prata med eleven men kopplar som sagt inte det till just undervisningen i 

klassrummet. Jag får istället omformulera frågan.  

Om ni jobbar med det då, t.ex. i klassrummet, hur skulle du göra? 

(Följdfråga)  

Nä men säg att jag har religion och man pratar om döden, och så är det 

någon som jag vet har en släkting som ligger för döden då får man ju 

passa lite försiktigt fram, man kanske får prata om vad som händer efter 

döden. […] (Lärare 4) 

Nämen jag tänker att jag är ju lite sådär, jag tänker att ibland så tar jag 

det lite som det kommer (skratt) men det är väl för att jag jobbat med det 

så pass länge att jag känner av eleverna och utefter det så väljer jag 

strategi. Mycket tror jag att jag använder kanske, ger dem en fråga, hur 

skulle du känna om, vi säger att du skulle få ett nytt syskon, och tänka 
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själv först, prata sedan med en kompis, sedan kanske lite EPA kring det. 

(Lärare 5)  

Lärare 5 beskriver även att om det är en känsligare fråga, t.ex. självmord, så tvingar inte 

läraren fram ett svar bara för att. Om eleverna vill berätta får det göra det, och det kanske 

iså fall sker i skrift så att läraren kan läsa hur de känner, alternativt prata med dem i 

smågrupper. Läraren beskriver även att de isåfall använder metoden EPA som strategi, 

vilket innebär att man först tänker enskilt, därefter diskuterar i par och avslutar med att 

diskutera alla i helklass.   

[…] Därför är det viktigt att ibland kanske skapa fiktiva situationer […] 

så att man inte, jag ska ju inte bedöma deras egna erfarenheter eller 

känslor, utan att jag då kanske måste skapa en fiktiv person kring det för 

då kan det vara lite lättare att kliva ur sin roll, alternativt att jag läser en 

bok om någonting. (Lärare 5)  

[…] Så att man liksom avpersonifierar att det här rör inte dig, det här är 

inte du, det här är någon annan och hur skulle du göra då. För det är ju 

känsligt för många, den här typen av frågor och kan väcka mycket starka 

känslor. (Lärare 5) 

Lärare 6 säger efter att jag ställt frågan att jag kanske inte får ut något av svaren jag får 

eftersom jag tänker ur ett religionsperspektiv i mina frågor. Läraren beskriver att hen 

istället tänker ur ett livsfrågesperspektiv och att det blir lite poängen för att det blir lättare 

att prata om livsfrågor om man inte ser det knutet till ett ämne.  

[…] Att man inte ser det bara ur ett religionsperspektiv, det är viktigt och 

sen att man hela tiden knyter igen till deras verklighet […]. (Lärare 6) 

Har du något konkret, alltså är det mycket diskussion? (Följdfråga) 

Jo men det är det, mycket diskussioner men när de är yngre, framförallt 

mellanstadiet passar det jättebra, låta dem plocka upp saker som händer 

runt om i världen och prata mycket nyheter och sådant, då får de välja 

det de tycker är intressant. (Lärare 6)  

Varför använder du denna? (Följdfråga) 

Om vi pratar livsfrågor blir det viktigt att förstå att jag har en syn, men 

alla har inte den här synen, att man skapar någon förståelse för det, sitter 
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jag bara och skriver om det då tror jag fortfarande att ja, men jag har rätt 

och alla andra fel. […] Det är ytterligare en vinst, just i detta 

identitetssökande att faktiskt kanske, det är okej att byta åsikt ibland, det 

kanske är klokt snarare att byta åsikt. (Lärare 6) 

En strategi som verkar vara genomgående hos samtliga av de intervjuade lärarna är 

diskussioner. Både lärare 3 och 4 uttrycker att de vill att alla ska våga komma till tals och 

delge sina tankar. Till lärare 4 får jag även ställa fler följdfrågor för att få ett mer konkret 

svar. Lärare 5 uttrycker att det kan vara bra att skapa en fiktiv person eller situation för att 

bearbeta de lite känsligare livsfrågorna och läraren nämner även EPA som strategi. Även 

lärare 1 säger att det kan vara bra att diskutera livsfrågor utifrån någon annans perspektiv 

och att man kan då kan använda sig av populärkultur. Lärare 6 beskriver undervisningen 

ur ett livsfrågeperspektiv snarare än ett religionsperspektiv.   

 

Sista frågan handlade om vad lärarna upplevde var utmaningar som uppkom när de 

arbetade med livsfrågor i religionskunskapsundervisningen.  

Ja men det är ju att det kan vara frågor som eleverna tycker väldigt olika 

om. Och att de kanske har svårt att respektera andras åsikter. […] och 

det här att man vill att elever ska ha rätt till sina tankar och så men 

samtidigt är det ju vissa åsikter och värderingar som man i skolan inte 

kan stå bakom heller […]. (Lärare 1) 

Har du märkt några konsekvenser av om eleverna har olika religiös 

bakgrund? Det behöver inte bara vara negativa utan positiva också. 

(Följdfråga) 

Det som är positivt är ju att vi har många elever med olika religiös 

bakgrund och det positiva när man har diskuterat det här och man inser 

att man tänker ganska lika och att man får någon förståelse för varandras 

religioner. Men det kan också vara tvärtom […]. (Lärare 1) 

Utifrån samma följdfråga om konsekvenser svarar lärare 2 att det känns viktigt att läsa 

religion på en sådan skola hen arbetar på och att eleverna kan förstå att de olika religionerna 

är lika. Detta skapar enligt hen en samhörighet och förståelse för varandra och läraren 

beskriver det som positivt. Både lärare 1 och 2 verkar vara överens om att det blir positivt 
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när eleverna har olika religiös bakgrund och att det hjälper dem att få en förståelse för 

varandra.  

Lärare 3 säger att en utmaning kan vara att det inte finns några självklara svar när man 

arbetar med livsfrågor och att man inte vet vilka frågor som kan dyka upp i undervisningen. 

Det kan även vara frågor som läraren inte är beredd på och att den ena lektionen inte blir 

lik den andra.  

[…] Det är det som är utmaningen där också kan man egentligen säga att 

få alla att säga någonting, eller ha någon slags åsikt eller så. […] det är 

väl mer så att de svenska barnen inte har tänkt så mycket om religionen 

som de från andra länder, alltså muslimska barn. De har enligt mig, 

kommit lite längre i tankarna om existens och sånt. Många svenska barn 

har kanske inte den religiösa bakgrunden. (Lärare 3) 

Att inte kanske göra sig missförstådd så att någon går hem och säger att 

idag så sa min lärare det här och det kan vara så men taget ur sitt 

sammanhang så kan det vara förfärligt men just där i sitt sammanhang så 

var det ingenting. (Lärare 4).  

Nä men det är det här som jag känner att det kan väcka saker som jag 

inte vet för man inte vet någonting om alla barn, man vet inte hur de 

kommer att ta vissa saker som just kanske är lite känsliga. (Lärare 5) 

Lärare 5 beskriver därefter en situation då de i klassen skulle kolla på lilla aktuellt och 

läraren hade inte kollat igenom avsnittet innan lektionen. Då var det ett inslag som 

handlade om att någon elevs pappa hade tagit självmord. Läraren insåg då att de inte kan 

bara kan släppa det utan måste diskutera det efteråt vilket då även eleverna ville. De 

diskuterade då det i helklass och läraren sa även till eleverna att de kunde komma och prata 

mer om det efteråt om de ville.  

[…] Och det var ju något jag själv kände att det var jag ju inte beredd på 

och hade jag valt att prata om det så kanske jag hade pratat på ett annat 

sätt eller då hade jag ju förberett mig naturligtvis och kanske liksom 

kollat igenom lite innan. Samtidigt så kanske det var bra att jag inte hade 

förberett så mycket heller. (Lärare 5) 
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Vidare säger lärare 5 att man som lärare alltid måste vara beredd på att få ett efterspel av 

något slag när man pratat om livsfrågor, att det kanske finns någon som vill prata mer om 

det och att detta inte alltid kan lösas inom ramar för lektionen.  

Efter jag ställt frågan om utmaningar till lärare 6 får jag till svar att det krävs flexibilitet, 

ett relationellt perspektiv samt en aktivitet av en själv som lärare på ett helt annat sätt när 

man pratar om livsfrågor i sin undervisning. Läraren anser att det inte bara går att plocka 

fram något att arbeta med. Jag förstår det som att det krävs mer av läraren när livsfrågor 

ska diskuteras.  

[…] När man kommer in på detta lite vad man själv tänker och tycker så 

blir det ju (paus) alltså det blir ju känsligt hur olika synvinklar, dels så 

blir det att man blottar sig lite någonstans, dels så blir det att man som 

elev stöter på motstånd […] (Lärare 6) 

Har du märkt några konsekvenser av om eleverna har olika religiös 

bakgrund? Kan vara både positiva och negativa. (Följdfråga) 

Överhuvudtaget olika bakgrund tänker jag. Men jag tycker det är bra när 

det finns olika bakgrund för det blir, då får man till det här jag pratade 

om innan, inte den här likriktade bilden av att alla är på samma sätt utan 

man ser att det finns helt andra tankemönster, man ser att det finns andra 

grunder för att hur man agerar eller hur man gör eller hur man funderar 

kring sitt liv.  

[…] Det är oftast svårare om man inte har den mångfalden i en klass, för 

då måste jag stå för den på något sätt eller peka på den någonstans och 

då är det lätt att, väldigt lätt att jag när jag pekar på något annat perspektiv 

på det, att det blir liksom som att, det blir ett exotiskt inslag lite sådär. 

(Lärare 6)  

Utmaningarna var lite olika hos de intervjuade lärarna men något som ändå återkom var 

just att en utmaning kunde vara att livsfrågan var för känslig och att man måste vara beredd 

på reaktioner. Lärare 1, 2 och 6 beskriver att det är bra med en mångfald av olika religiös 

bakgrund i ett klassrum när man arbetar med livsfrågor. Lärare 5 uttrycker hur de kan se 

olika ut om man är förberedd eller inte när svåra livsfrågor kommer upp i klassrummet.  

5.5 Sammanfattning 
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Det framkommer i resultatet att lärarnas egen definition av livsfrågor handlar om frågor 

som rör elevernas existens, livet och även frågor om döden och vad som händer efter 

döden. Vid frågan om hur mycket de undervisar om livsfrågor är de hyfsat överens om att 

det pratas om det för lite i undervisningen och några av lärarna säger att det kan bero på 

osäkerhet i ämnet. Lärarna verkar dela uppfattningen av att livsfrågor är svårt att undervisa 

om inom religionskunskapen och kräver mycket engagemang av dem. De är dock överens 

om att livsfrågorna är viktiga. Den vanligaste strategin samtliga lärare använder är 

diskussioner. När det gäller utmaningar var den vanligast återkommande att livsfrågorna 

kan vara känsliga för eleverna och att man som lärare måste vara beredd på någon slags 

reaktion hos eleverna.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först de metodval som ligger till grund för denna studie. Därefter 

diskuteras det resultat jag fått fram genom min undersökning. Avsnittet avslutas med en 

kort diskussion av idéer om fortsatt forskning.    

6.1 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer är den metod som ligger till grund för denna studie. De starka 

sidor som jag funnit vid användning av intervju som metod för min studie är att de 

intervjuade fått möjligheten att utveckla sina svar och även kunna ge mer detaljerade svar. 

Intervjuer är ett bra sätt att låta de deltagande ge mer djupgående svar och även förklara 

sina synpunkter och även delge vad de anser är viktigast. En annan fördel med intervjuer 

är att det finns en viss flexibilitet när det gäller insamling av data (Denscombe, 2009). 

Under intervjutillfällena har jag kunnat ändra ordningen på vissa frågor för att det skulle 

passa den riktning just det samtalet tog, eftersom det till viss del var den intervjuade som 

styrde samtalet beroende på vad de hade att säga. Jag har även under vissa intervjuer inte 

behövt ställa alla de följdfrågor jag kommit på innan utan nya dök upp beroende på vilken 

väg samtalet tog.  

De svagheter jag funnit vid användning av intervju som metod är att det är tidskrävande. 

Analysen och databearbetningen av en intervju kan vara svår och kännas tung eftersom det 

ska skrivas ut och kodas direkt efter data har samlats in (Denscombe, 2009). Jag valde i 

analysen att göra på detta sätt vilket tog tid men i slutändan blev ett tydligt sätt att kunna 

se ett resultat för min studie. En annan nackdel med intervju som metod är att det kan dålig 

effekt på tillförlitligheten. Det insamlade materialet är i viss mån unik på grund av de 

individer som deltar. En tydlig redogörelse för metod och analys är ett sätt att kontrollera 

tillförlitligheten (Denscombe, 2009). För att denna studie skulle bli så pålitlig som möjligt 

har jag därför varit väldigt noggrann när det gäller mitt val av analys. Mitt val av att 

använda intervju som metod har varit effektivt och även bidragit med djupa och detaljerade 

svar. Jag anser att en annan metod som t.ex. enkäter eller observation inte hade gett mig 

tillräckligt.  

I mitt metodavsnitt har jag valt att nämna de deltagandes ålder och antal år de arbetat som 

verksamma lärare. Den bakomliggande tanken med detta var att jag ville se ifall det var 
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någon skillnad på de svar jag skulle få ifall den intervjuade hade olika ålder och erfarenhet. 

Det jag kunde se efter analys av transkriberingen av alla intervjuer var att oavsett ålder och 

erfarenhet kom de flesta av lärarna fram till liknande svar. En skillnad var dock att lärare 

1 som var den yngsta deltagande samt den som arbetat minst år som lärare och även var 

den enda med den nya utbildningen, pratade mycket om vikten av genus som livsfråga 

vilket ingen av de andra egentligen nämnde.  

Anledningen till mitt val att lägga mina intervjuer under tre dagar berodde till störst del på 

tidsbrist. De tre sista intervjuerna hade jag efter varandra under en dag eftersom det då 

krävdes att jag skulle behöva ta mig en längre bit med bil och ansåg att det var smidigast. 

Efter jag haft intervjuerna under tre dagar lyssnade jag då igenom allt material. Jag la dem 

även tidigt under mitt examensskrivande för att jag skulle ha god tid på mig att transkribera 

och analysera materialet eftersom detta också är något tidskrävande. Jag valde att i min 

intervjuguide ha med frågorna om lärarnas definition av livsfrågor, hur mycket de 

undervisar om livsfrågor samt vilken betydelse livsfrågorna och inte direkt gick på mina 

forskningsfrågor. Det handlar om att jag anser att läsaren behöver ha en bredare bild för 

att förstå varför lärarna väljer att arbeta på vissa sätt och med vissa strategier, samt att det 

kan påverka vilka utmaningar lärarna anser sig finnas med livsfrågeundervisningen.  

Eftersom jag utifrån tidigare intervjustudie inte hittat så mycket forskning av livsfrågor 

anser jag att denna studie kan bidra med ytterligare kunskap om hur lärare arbetar med 

livsfrågor i religionskunskapen inom årskurs 4-6.  

6.2 Resultatdiskussion 

I utformningen av studiens resultatdel utgick jag från den intervjuguide som framställts för 

arbetet. Utifrån det lärarna uppgav i intervjuerna framställdes fyra rubriker och det är 

utifrån dessa som denna resultatdiskussion även kommer utgå från. Dessa var: Lärarnas 

definition av begreppet livsfråga, hur mycket lärarna undervisar om livsfrågor, betydelsen 

av livsfrågor i religionskunskapen och strategier och utmaningar med livsfrågor.  

En inledande fråga som ställdes under intervjun var lärarnas definition av begreppet 

livsfrågor. Samtliga av lärarna pausade när frågan ställdes och det går att diskutera om det 

kanske hade varit en fördel att innan intervjun delgett dem alla frågor så att de hade kunnat 

förbereda sina svar något. I resultatet framgick det av samtliga lärare att livsfrågor är frågor 
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som rör livet och vad som händer efter döden. Även vem man är som människa och varför 

man är den man är.  Lärare 2 jämför även begreppet mellan yngre och äldre elever och att 

livsfrågorna kan vara olika där. Just när det gäller de äldre eleverna kan man prata om lite 

större, känsligare frågor. Men läraren nämner inga specifika exempel. Eftersom lärares 

olika tolkning av begreppet kan variera är det viktigt att de har en god förståelse av vad de 

innebär för att undervisningen ska bli så bra som möjligt (Grönlien Zetterqvist, 2009a). 

Detta var en anledning till valet att ha med som en intervjufråga för att på något sätt kunna 

se hur lärarna resonerar kring begreppet. När frågan om vilka livsfrågor de själva använder 

i undervisningen ställs är svaren mer varierade. Genus och könsroller är en stor fråga enligt 

lärare 1 och även hur man ser på kärlek och identitet. De samhällsvetenskapliga ämnena 

går något in i varandra då det i det centrala innehållet i både religionskunskap och 

samhällskunskap står om sexualitet och könsroller (Skolverket, 2017).  Elevernas religiösa 

bakgrund är något som nämns och kopplas till livsfrågorna i undervisningen och är även 

något som varierar sig på de olika skolorna. En av lärarna anser att det är en fördel i 

diskussioner ifall eleverna har olika religiös bakgrund då de kan utbyta erfarenheter. Enligt 

forskningen är eleverna en resurs för varandra i diskussioner och mångkulturen blir på så 

sätt positiv (Osbeck, 2009).   

Den andra rubriken handlade om hur mycket lärarna undervisar om livsfrågor. Samtliga 

lärare säger att det hela tiden går in i ämnet och att det även är väldigt behovsstyrt vilket 

kan innebära att det inte enbart tas upp under religionskunskapen.  En av lärarna nämner 

även att de känsliga frågorna pratas om för lite i undervisningen på grund av egna 

erfarenheter. I tredje rubriken diskuteras betydelsen av livsfrågor i religionskunskapen. 

Samtliga lärare verkar vara överens om att livsfrågorna är viktiga och då väcks även mina 

tankar om varför det inte behandlas mer i undervisningen. Även i kunskapskravet för 

religionskunskap nämns det enbart kort då det mer är fokus på världsreligionerna. I det 

centrala innehållet står det att undervisningen ska behandla vad som är viktigt i livet och 

vad som händer efter döden men även vad som är en bra kamrat och synen på t.ex. kärlek 

(Skolverket, 2017). Det nämns alltså ytterst lite men även verkar det enligt lärarna ses som 

en stor och viktig del i undervisningen.  

Fjärde och sista rubriken belyser lärarnas strategier och utmaningar med livsfrågor. Den 

vanligaste strategin som används av de intervjuade lärarna är diskussioner både i helklass 

och i smågrupper. Forskningen säger att det är viktigt att få eleverna engagerade i samtal 
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och att man ibland måste gå ifrån det redan förberedda innehållet för att diskutera det 

eleverna vill prata om. Även att få saker som händer runt om i världen begripliga för 

eleverna. (Adolphson, 2009). Detta är även något som lärare 6 uppger, att det är viktigt att 

prata om nyheter. Lärare 2 uppger under intervjun att internet håller på att bli en livsfråga 

och även det kan kopplas till vad forskningen säger om att diskutera om världen runt 

omkring, eftersom internet bidrar till en stor del av nyheter som sprids. Som tidigare nämnt 

är livsfrågeundervisningen väldigt behovsstyrt och även detta är ju en anledning till det 

eftersom det händer saker i världen hela tiden och även saker på skolan eller i klassrummet 

som inte kan vänta med att diskuteras. Användningen av en påhittad person eller situation 

används också som strategi och även populärkulturen nämns som en strategi. Att använda 

berättandet i form av text, bild och annan populärkultur är även något forskningen nämner 

som strategi. Detta på grund av att eleverna inte ska känna sig utpekade och att då frågorna 

även ska bli mindre laddade (Falkevall, 2010). Även i Osbecks (2009) intervjustudie med 

olika lärare nämns vikten av att använda sina egna erfarenheter och ha ett bra engagemang 

i diskussion om livsfrågor i undervisningen. Detta går även att diskutera vidare hur mycket 

man egentligen ska distansera livsfrågorna bort från eleverna för att jag kan tycka att det i 

vissa situationer kan vara bra för eleverna att få diskutera med sina egna erfarenheter och 

även att läraren delger sina utan att bli för personlig. Detta beror också på vad man har för 

klass och hur känsliga frågor det rör sig om. Även lärare 1 uttrycker vikten av att ha en bra 

relation till sina elever när man ska diskutera livsfrågor.  

Den vanligaste utmaningen lärarna angav var att livsfrågan kunde vara känslig för eleverna 

och detta kunde bidra till starka reaktioner. Som tidigare nämnt kan distanseringen av 

livsfrågor vara en bra strategi för att reaktionerna inte ska bli så starka. Även vikten av att 

vara förberedd och även kunna vara flexibel och vara aktiv anses som viktigt då det annars 

kan bidra till svårigheter. En av lärarna har dock skiftande åsikter om huruvida förberedd 

man bör vara när man pratar om livsfrågor. Läraren beskriver en situation då hen inte var 

förberedd och funderade på ifall det hade blivit annorlunda om det varit tvärtom. Enligt 

forskningen är det viktigt att läraren visar sig kunnig i sitt ämne och även visar ett 

engagemang eftersom eleverna kan känna av lärarens inställning (Osbeck, 2009). Tre av 

lärarna anser att det är bra att ha en mångfald av olika religiös bakgrund i klassrummet. 

Detta påpekas också att det saknas på en av skolorna medan på en annan finns flera olika 

religioner på skolan. Något som en av lärarna anser vara ett problem är att det inte finns så 

mycket att läsa i skolans läroböcker om livsfrågor. Enligt forskningen ställer livsfrågor 
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höga krav på läraren då de kan beröra tunga ämnen och det visar sig även att det inte 

behandlas tillräckligt på lärarutbildningen, vilket då också leder till en osäkerhet (Grönlien 

Zetterqvist, 2009b). Man kan diskutera om detta kanske kan vara en anledning till varför 

läroböckerna inte är så omfattande när det gäller livsfrågor.   

6.3 Vidare forskning 

I studiens resultat framkommer det att livsfrågor anses vara en viktig del i 

religionskunskapen. Men på grund av osäkerhet från lärarnas sida undervisas det inte 

tillräckligt om dem. Även brist på material med livsfrågor bidrar till en osäkerhet. Vikten 

av att utbilda lärare att bli professionella och kunniga i sitt ämne är centralt och bristen 

som lärarutbildningen verkar ha om just livsfrågor är oroande (Grönlien Zetterqvist, 

2009b). Utifrån denna studies resultat, av egna erfarenheter från detta på lärarutbildningen 

och även på grund av det som forskningen visar hade det därför varit intressant att forska 

vidare om detta och se hur man kanske kan förbättra omfånget av livsfrågor på 

lärarutbildningen eller bidra med kunskap om det på annat sätt för att minska osäkerheten 

bland lärarna.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Medgivandeblankett 

 

 

 

 

 

 

Medgivande till intervju 

Jag heter Ida Larsson och studerar till grundskollärare med inriktning på arbete i årskurs 

4-6 på Jönköping University. 

Det övergripande syftet med min studie är att få ta del av lärares erfarenheter av 

undervisningen av livsfrågor i ämnet religionskunskap i årskurs 4-6. Detta arbete kommer 

resultera i en uppsats som innehåller intervjuer med verksamma lärare inom dessa åldrar 

samt teoretiska utgångspunkter utifrån tidigare forskning. 

Jag kommer att spela in intervjun med anledning av att kunna återge det ni svarar på. 

Svaren på frågorna kommer att hanteras konfidentiellt och som deltagare kommer du även 

att vara anonym. Efter att min uppsats blivit godkänd kommer allt material att makuleras. 

Ni kommer också att få ta del av min studie så fort den är färdigställd.  

Intervju kan när som helst avbrytas om så önskas.  

Jag har tagit del av informationen och tillåter att svaren på frågorna kommer att användas 

i uppsatsen.  

Ort/datum 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Namnunderskrift     Namnförtydligande 

 

_______________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Namn, ålder 

 

Vilken lärarutbildning gick du?  

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Om livsfrågor i undervisningen:  

Hur skulle du definiera begreppet livsfråga?  

 

Hur mycket undervisar du om livsfrågor i religionskunskapsundervisningen? 

Följdfråga: Tas livsfrågor upp i något annat ämne? Isåfall vilket och varför?  

Följdfråga: Hur tänker du kring livsfrågor och lgr 11?  

 

Vilka typer av livsfrågor tar du upp i undervisningen? 

 

 

Vilken betydelse har livsfrågor i religionskunskapsundervisningen enligt dig? 

 

Vilka strategier använder du när du undervisar om livsfrågor? 

Följdfråga: Varför använder du dessa?  

 

Vilka vinningar ser du med dina strategier? 
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Vilka utmaningar tycker du uppkommer när du undervisar om livsfrågor? 

Följdfråga: Har du märkt några konsekvenser av om eleverna har olika religiös 

bakgrund? Isåfall vilka?  
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