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______________________________________________________________________________ 

Sedan 1969 har identitet och livsfrågor varit en av fyra underrubriker i det centrala inne-

hållet för religionskunskap i årskurs 4–6. Trots 50 år i läroplanen har lärare skilda uppfatt-

ningar om hur undervisningen kring identitet och livsfrågor ska utformas. Syftet med lit-

teraturstudien är att beskriva hur lärare skulle kunna arbeta, samt de utmaningar som de 

möter, med identitet och livsfrågor i religionsundervisningen för årskurs 4–6 enligt aktuell 

forskning. I denna litteraturstudie har tidigare forskning i ämnet sammanställts och analy-

serats utifrån olika inklusionskriterier, så som exempelvis forskning riktat mot den svenska 

skolan och religionskunskap. Det analyserade materialet är till övervägande del svensk 

forskning där författarna är endera forskare inom områdena för didaktik och religion eller 

undervisande lärare inom religionskunskap.  

 

I resultatet beskrivs flera framgångsrika arbetssätt för att lyfta identitet och livsfrågor i 

klassrummet, exempelvis genom att arbeta med populärkultur. Det framkommer även att 

en av orsakerna till att lärare tycker det är svårt att undervisa om identitet och livsfrågor är 

på grund av bristande kunskaper om hur ämnet ska tas upp i undervisningen, då lärarut-

bildningen inte förbereder dem för detta. Utifrån symbolisk interaktionism och Erikssons 

interaktionsteori om identitetsutveckling diskuteras hur resultatet kan kopplas samman till 

vår framtida roll som religionslärare i årskurs 4–6. En slutsats som dras är att vidare forsk-

ning inom ämnet behövs för att genom undervisningen främja elevers identitetsutveckling.  
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1. Inledning 

Religionsämnet har under skolhistorien reviderats och omformulerats för att allt mer an-

passas till ett sekulariserat och mångreligiöst samhälle. Hartman (2011, s. 31) beskriver att 

religionsundervisningen successivt gått från att ha handlat om att lära sig psalmer och 10 

Guds bud ordagrant, till att syfta till att utveckla kunskap kring religioner och andra livså-

skådningar, religionens betydelse för samhället men även lyfta etik och moral samt identi-

tet och livsfrågor. I kommentarmaterialet för ämnet religionskunskap står det att: ”den per-

sonliga utvecklingen främjas av att eleverna får möjlighet att reflektera kring livsfrågor 

och identitet” (Skolverket, 2017, s. 5) och för barn i skolåldern är det därför betydelsefullt 

för den egna identitetsutvecklingen att reflektera kring dessa. Det svenska samhället är 

idag präglat av en kulturell mångfald, och därmed är också våra elevgrupper heterogena 

där olika livsåskådningar, traditioner och värderingar får ta plats (Skeie, 2018, s. 66). Sko-

lans uppdrag är således att varje elev, oavsett kulturell bakgrund, tradition eller livsåskåd-

ning ska ges möjlighet till att utveckla sin egen identitet (Imsen, 2006, s. 503).  

 

Identitet och livsfrågor har varit en del av religionsundervisningen sedan 1960-talet och är 

ofta något som elever varit intresserade av att diskutera. Trots det har arbetsområdet ännu 

inte fått vara en central roll i religionsundervisningen (Löfstedt, 2011, s. 51). Detta är något 

som vi som framtida lärare ser som problematiskt, då vi anser att med rätt kunskap och 

verktyg kan identitet och livsfrågor användas för att bygga reflekterande och självständiga 

individer. Enligt Liljefors Persson (2013, s. 131) bör religionsämnet användas för att hjälpa 

elever i deras identitetsutveckling och förståelse för sin roll i samhället. Nyttjas religions-

ämnet till att ge eleverna möjlighet att utforska och utveckla sin egen identitet på det sätt 

som det skulle kunna? Enligt personliga erfarenheter som elever och lärarstudenter är iden-

titet och livsfrågor något bortprioriterat i religionsundervisningen. I de fall där ämnet lyfts 

har det ofta varit ur ett homogent perspektiv med en kristen grundsyn. Forskare belyser det 

faktum att religionsundervisningen ofta utgår ifrån en etnocentrisk världsbild. Det vill säga 

att perspektivet utgår från att den egna etniska gruppen står i centrum och är standard, 

vilket ger utgångspunkten att allt annat är avvikande. Detta kan ge en felaktig bild av verk-

ligheten och framförallt blir en riskfaktor i våra heterogena klassrum (Odenstad, 2014, s. 

109).  
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I den här litteraturstudien ämnar vi därför synliggöra forskning kring hur lärare kan under-

visa i religionskunskap för att främja alla elevers identitetsutveckling oavsett exempelvis 

socioekonomisk, etnisk eller religiös bakgrund, samt att uppmärksamma de utmaningar 

som finns i att undervisa en heterogen grupp. Vi har valt att utgå ifrån två teorier om iden-

titetsskapande som enligt Imsen (2006, s. 504) är några av de viktigaste inom ämnet, vilka 

är symbolisk interaktionism och Eriksons teori. Detta är en litteraturstudie, det vill säga vi 

utgår ifrån redan existerande forskning och sammanställer den (Bryman, 2018, s. 130). 

Materialet som använts i studien är övervägande svensk forskning. Studien avgränsas till 

religionsundervisning i årskurs 4–6  i Sverige då det är dessa åldrar vi som skribenter äm-

nar vara yrkesverksamma i.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur lärare skulle kunna arbeta, samt de utma-

ningar som de möter, med identitet och livsfrågor i religionsundervisningen för årskurs 4-

6 enligt aktuell forskning. Detta för att synliggöra behov av vidare forskning inom identitet 

och livsfrågor i religionskunskapen för årskurs 4–6. 

 

För att uppfylla syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

• På vilka sätt kan lärare arbeta med identitet och livsfrågor i religionsundervisningen 

för årskurs 4–6 för att främja elevers identitetsutveckling? 

• Vilka utmaningar ställs lärare inför i undervisningen kring identitet och livsfrågor 

i det heterogena klassrummet i religionsundervisningen för årskurs 4–6?  
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3. Bakgrund 

Bakgrunden har delats upp i fyra olika avsnitt. I första avsnittet (3.1) definieras begrepp 

som är väsentliga för denna litteraturstudie. Andra avsnittet (3.2)  presenterar två adekvata 

teorier kring identitetsutveckling. Det tredje avsnittet (3.3) innehåller religionsundervis-

ningens utveckling ur ett historiskt perspektiv och ämnets anknytning till de svenska styr-

dokumenten beskrivs i fjärde och sista avsnittet (3.4).  

 

3.1 Begreppsdefinition 

Heterogent klassrum 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) beskrivs definitionen för heterogen som “innehållande 

olikartade beståndsdelar, oenhetlig”. Det som i den här litteraturstudien åsyftas när ut-

trycket heterogent klassrum används är en elevgrupp bestående av individer som har olika 

religiösa, etniska och kulturella bakgrunder. Likaså olika sociokulturella förhållanden 

såsom familjeförhållanden och ekonomiska aspekter, samt könstillhörighet och sexualitet.  

 

Livsfrågor 

Livsfrågor, eller existentiella frågor, behandlar tankar och funderingar kring vad som är 

viktigt i livet för individen. Det utgår ofta ifrån behov av att förstå den egna individen i 

förhållande till verkligheten och samhället i stort. Klassiska livsfrågor kan exempelvis 

vara: Vad händer efter döden? Vad är meningen med livet? Vad är rätt och fel? Finns det 

en gud? (Löfstedt, 2011, s. 52).  

 

Identitet 

Enligt Risenfors (2011, s. 219)  handlar identitet om att formas som människa. Vidare me-

nar författaren att identitet och livsfrågor benämns i samma kunskapsområde av den orsa-

ken att individens identitet antas utvecklas genom att reflektera kring livsfrågor. Identiteten 

är dynamisk och under ständig förändring då människan växer genom nya erfarenheter och 

sammanhang. Enligt Imsen (2006, s. 528) handlar identitet om att ha en stabil självupp-

fattning, det vill säga den bild en människa har om sig själv. Att ha en identitet innebär att 

människan i fråga är medveten om sin egen tillhörighet i samtiden.  
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3.2 Teorier 

Teorier om människors identitetsskapande är många, där de flesta har en utgångspunkt i 

kognitiv och humanistisk psykologi samt interaktionistisk teori (Imsen, 2006, s. 504–505). 

Vidare presenteras självet som ett centralt begrepp inom teorier om identitetsutveckling. 

Författaren förklarar självet som den del av personligheten där vi uppfattar oss själva som 

en levande och handlande individ, en dynamisk del av personligheten som gör oss till en 

personlig helhet. Vidare beskriver Imsen att många teoretiker inom ämnet beskriver självet 

som uppdelat i två samexisterande faser: det handlande, omedvetna jaget, och det obser-

verande, medvetna miget. Med andra ord beskrivs det som att se på självet som ett objekt 

eller subjekt. Teoretiker menar att självets utveckling sker genom sociala interaktioner med 

omgivningen. I följande avsnitt behandlas hur individens identitetsskapande och självets 

utveckling sker utifrån två som enligt författaren är några av de främsta teorierna om män-

niskors identitetsskapande. Dessa teorier återkopplas till i diskussionsdelen. 

 

Symbolisk interaktionism 

I George Herbet Meads interaktionsteori beskriver han hur självuppfattning och identitet 

skapas genom observation av andras respons på sitt beteende. Detta kallas för symbolisk 

interaktionism (Imsen, 2006, s. 510). Det innebär att individen känner sig själv genom en 

annan människas perspektiv. På det sättet bildar individen en uppfattning om det egna själ-

vet. Denna speglingsprocess utgår ifrån att individen i fråga behärskar förmågan att tolka 

och analysera andras människors beteendemönster. Herbert Mead belyser att symbolisk 

interaktionism enbart gäller vid vad han kallar signifikanta andra, det vill säga människor 

vars åsikter är av betydelse för individen. I skolans värld får barn respons av både lärare, 

enskilda kamrater och sociala grupper1, vilket kan påverka elevers självkänsla åt ett både 

positivt eller negativt håll. Exempelvis om läraren har låga förväntningar på en elev, tolkar 

eleven det som att detta beror på att hen är lågpresterande och sätter denna stämpel på sig 

själv. Detsamma gäller åt motsatt håll. När läraren har höga förväntningar strävar eleven 

ofta efter att bekräfta detta. Det kan följa eleven senare i livet då det blivit en del av veder-

börandes självuppfattning, det vill säga någon hen identifierar sig med (s. 511–513).  

 

 

                                                      
1 Sociala grupper - en samling individer som delar en gemensam identitet. Exempelvis en kompisgrupp 

eller en skolklass. 
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Eriksons teori 

Ytterligare en teori som beskriver hur identiteten utvecklas är Erik Homburger Eriksons 

psykosociala utvecklingsteori. Enligt Eriksson finns det några grundantaganden om hur 

självet utformas, bland annat att människan till sin natur är en social varelse som utvecklas 

beroende på hur hon interagerar med andra. Erikssons teori består av åtta olika faser. I 

varje fas konfronteras individen med en kris av något slag, och lösningen är avgörande för 

den fortsatta psykologiska utvecklingen (Imsen, 2006, s. 529). Den femte fasen är enligt 

Erikssons teori den fas som är präglad av identitetsförvirring och utveckling (s. 535). 

Denna period karaktäriseras av ungdomens osäkerhet och denne försöker ofta identifiera 

sig själv med idoler och människor i sin omgivning som hen ser upp till. Ett negativt utfall 

kan ske om individen överidentifierar2 sig med förebilder, vilket leder till en identitetsför-

virring.  Detta är den period där pubertetsutvecklingen sker, och den fysiska förändringen 

kan för många vara svårt att acceptera och vänja sig vid. Lösningen av denna period blir 

följaktligen en identitetsutveckling.  

  

3.3 Identitet och livsfrågor i religionsundervis-

ningen genom historien 

Religionsämnet har under Sveriges skolhistoria utvecklats från att syfta till att leda ele-

verna in i en kristen fostran till att bli den objektiva och sekulära religionsundervisning 

som finns idag. År 1969 infördes Lgr 69, vilket var den andra läroplanen efter grundsko-

lans införande 1962. Den tidigare kristendomskunskapen kom istället att benämnas relig-

ionskunskap. Liksom i Lgr 62 betonades vikten av skolans icke-konfessionella förhåll-

ningssätt till ämnet, vilket troligtvis var en direkt konsekvens av den religionsfrihetslag 

som instiftades år 1951 (Liljefors Persson, 2013, s. 131–132). I Lgr 69 stod det för första 

gången att undervisningen i religion ska syfta till att eleverna ges möjlighet att reflektera 

kring  identitet och livsfrågor (Grönlien Zetterqvist & Hartman, 2009, s. 3). Det stod att: 

“fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs starkt av barn och ungdom 

[...] Det är angeläget att sådana för dem väsentliga frågor av livsåskådningsmässig och 

etisk art blir föremål för ett allsidigt studium” (Lgr 69, s. 176). Religionsundervisningen 

                                                      
2 Överidentifierar - när en individ identifierar sig med en annan person i sådan utsträckning att hen exem-

pelvis inte skiljer på vad som är sina egna eller den andres åsikter, känslor eller erfarenheter. 
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fick således en ny inriktning i och med Lgr 69, då undervisningen för första gången 

skulle utgå från elevernas livsperspektiv.  

 

Enligt Hartman (2009, s. 8) visade barn- och ungdomssociologiska studier på att elever 

tidigt funderade och reflekterade kring livsfrågor. Ett behov av en religionsundervisning 

som behandlade livsfrågor och utgick från elevernas egna tankar och funderingar kring 

livet blev då synligt. Ytterligare ett motiv till den nya elevcentrerade undervisningen var 

enligt Hartman (s. 9) att detta förenklade lärarnas objektiva förhållningssätt till ämnet, då 

det var något som många vid den tiden upplevde som utmanande.  

 

I de läroplaner som följt därefter, Lgy 70, Lgr 80, Lpf 94, Lpo 94 och Lgr 11, har avsnittet 

kring identitet och livsfrågor utvecklas och fått en mer central del i religionsundervisning-

ens innehåll. Nytt i Lgr 11 (Skolverket, 2018), som är den nuvarande läroplanen, är att 

identitet och livsfrågor kan diskuteras och lyftas i anslutning med populärkultur såsom 

litteratur och musik, samt att undervisningen ska lyfta hur religion bidragit till människors 

identitetsskapande (Liljefors Persson, 2013, s. 133). 

 

3.4 Lgr 11 

Styrdokumenten förändras i samband med att samhället förändras. Ökad international-

isering och integrering leder till nödvändiga revideringar och omformuleringar i styrdoku-

menten. Denna litteraturstudie hänvisas och refereras till Läroplanens, Lgr 11:s reviderade 

utgåva från 2018. 

  

I styrdokumenten går det att på flera ställen finna stöd för att skolan ska verka för att varje 

elev ges möjlighet att utveckla sin egen identitet och att formas till en framtida medborgare 

i en demokratisk anda. Det betonas att all undervisning i skolan ska vara icke-konfessionell 

(Skolverket, 2018, s. 5). Det innebär att undervisningen inte får ha religiösa inslag vilket 

medför att läraren, oavsett egen tradition och kultur, måste undervisa i enlighet med sko-

lans styrdokument. 

  

I skolans värdegrund och uppdrag finns underrubriken förståelse och medmänsklighet där 

det står att: ”medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger 
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en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva 

sig in i andras villkor och värderingar.” (Skolverket, 2018, s. 5). Detta innebär att varje 

elev ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse för andra medmänniskor och utveckla ett 

empatiskt förhållningssätt, samt att elevens egen identitetsutveckling ska ske i samspel 

med andra och på så sätt utvecklas. Vikten av att eleverna kan se sin egen delaktighet i det 

”gemensamma kulturarvet” är något att betona då det är en del i processen av elevernas 

identitetsskapande. Detta ska ske med hjälp av lärarens stöttning och ledning i undervis-

ningen. 

  

I kursplanen för religionskunskap står det beskrivet i syftet att: 

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, 2018, s. 215).  

Utöver syftet ska eleverna också få möjlighet att utveckla sin förmåga att ”reflektera över 

livsfrågor och sin egen och andras identitet” (Skolverket, 2018, s. 215). I det centrala in-

nehållet för religionskunskap för årskurs 4–6 bemöts arbetsområdet identitet och livsfrå-

gor. Detta innebär att eleverna ska möta och reflektera kring olika existentiella frågor som 

intresserar dem. Denna tid för eleverna är den tiden då de börjar fundera över sin egen 

identitet, vilka de är, livets mening etc (Skolverket, 2017, s. 7–8)  Målet inom detta äm-

nesområde är att i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna ”föra enkla resonemang om hur 

livsfrågor skildras i olika sammanhang…” (Skolverket, 2018, s. 220).  
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4. Metod 

Metoddelen är uppdelad i två avsnitt i vilka de tillvägagångssätt för att hitta tidigare resul-

tat inom lärares arbete med identitet och livsfrågor i religionsundervisningen för årskurs 

4-6 beskrivs. I första avsnittet (4.1) behandlas urvalet och dataproduktionen denna littera-

turstudie bygger på, samt en materialtabell. Andra avsnittet (4.2) är en materialanalys. 

 

4.1 Urval och dataproduktion 

För att hitta befintlig litteratur till denna studie genomgicks en rad olika sökningar. Nedan-

för presenteras de olika stegen i litteratursökningen som gjordes vilka ledde fram till 

materialet som används i resultatet. Dessa källor presenteras i en materialtabell på sidan 

10 och materialet är även analyserat för att ge en överblick i bilaga 1.  

 

Till att börja med inleddes litteraturstudien med att läsa igenom tidigare kurslitteratur inom 

ämnet religionskunskap. Den litteratur som lästes hade koppling till litteraturstudiens 

forskningsfrågor. Under läsningen noterades att vissa forskare nämndes frekvent i littera-

turen. Dessa var Sven Hartman, Christina Osbeck, Malin Löfstedt och Kristen Grönlien 

Zetterqvist. Därefter utfördes författarsökningar på dessa forskare i SwePub, som är en 

databas som innehåller exempelvis forskningrapporter, vetenskapliga artiklar och konfe-

rensbidrag som är publicerade vid svenska myndigheter och lärosäten (SwePub, u.å.). I 

dessa författarsökningar gjordes ett urval av forskarens publikationer som motsvarade stu-

diens frågeställningar, detta av anledning då författarna har forskat kring andra ämnen än 

just identitet och livsfrågor. Ovanståend process är enligt Bryman (2018, s. 151–155) en 

lämplig strategi att använda vid en litteraturstudie för att finna adekvat material. 

 

Nästa steg i sökningen var att använda olika databaser och söktjänster. Att förhålla sig 

kritiskt till användning av olika söktjänster och databaser är viktigt i den aspekten att vem 

som helst kan lägga ut information på internet (Bryman, 2018, s. 152). Därför valdes fyra 

olika söktjänster och databaser ut där bara författare eller forskare får publicera sitt 

material. De fyra olika söktjänster och databaser som har använts i denna litteraturstudien 

är ERIC (Educational Resources Information Center), SwePub, Libris och Primo. Dessa 

fyra valdes noggrant ut då de inte bara passar valt ämne utan också möjliggör att resultaten 

som framkommer är peer reviewed eller granskade, bortsett från Libris som är en svensk 
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databas för titlar på svenska bibliotek. Att något är peer reviewed eller granskat innebär att 

sökresultaten har gått igenom en kvalitetsgranskning av andra forskare inom samma ämne 

innan de publiceras för att se till att forskningen håller en hög standard (Karolinska Insti-

tutet, 2015). De sökningar som har presenterat de olika resultaten har innehållit sökord som 

“undervis*”, “religion*”, “klassrum*” och “livsfråg*”. Trunkeringar har använts vid varje 

sökning för att få med olika ändelser av ordet. Exempel, trunkering av “undervis*” inne-

fattar även sökningar som undervisa, undervisning och undervisningen. Sökningar har 

gjort både på svenska och engelska i de olika söktjänsterna och databaserna, de engelska 

sökord som har använts är ”teach*”, ”religi*”, ”classroom*” och ”existential question*”. 

Databasen ERIC gav oss färst relevanta resultat för denna litteraturstudie då den internat-

ionella forskningen är begränsad. Exkluderingar gjordes av de artiklar som inte berörde 

skolans värld då det inte var relevans för denna litteraturstudie. Vid val av litteratur lästes 

rubrikerna noggrant för att därigenom få en snabb bild om huruvida artikeln var relevanta 

för studiens syfte. Vidare lästes respektive abstract eller sammanfattning för att få en upp-

fattning om materialet var relevant för denna litteraturstudie.  

 

Utöver författarsökningar och sökningar i olika databaser har kedjesökningar varit en fre-

kvent metod för att hitta relevant litteratur till studien. Bryman (2018, s. 149) belyser att 

läsning av litteraturförteckningen i andra verk kan vara till hjälp vid sökning efter litteratur 

som är betydelsefull för studiens syfte. Då arbetsområdet är begränsat med forskning har 

det varit väsentlig att läsa andras avhandlingar och uppsatsers referenslistor och sedan av-

göra om dessa källor är relevanta eller inte. Framgångsrika kedjesökningar ledde till litte-

ratur av Falkevall (2013) och Essunger (2016) samt tidskriften Religion och Livsfrågor. 

Utöver de fyra söktjänsterna och databaserna har även litteratur som använts i tidigare kur-

ser på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping varit relevanta för studiens 

syfte, vilka är Löfstedt (2011) och Schmidt (2013).  

 

Tabell 1: materialtabell – en sammanställning av litteratur som resultatet bygger på. 

 

Författare År Publikationstyp Titel 

Axelson, Tomas 2005 Konferensbidrag Film och existentiella frågor. En empi-

risk studie om betydelsen av film i män-

niskors liv med sociokognitiv inriktning. 
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Essunger, Maria 2016 Kapitel i anto-

logi 

Livsfrågor i litterär gestaltning - att 

våga ställa frågan om livets mening och 

leva med det uteblivna svaret. I (red) 

Religioner, livsåskådningar och etik. 

Falkevall, Björn 2010 Doktorsavhand-

ling 

Livsfrågor och religionskunskap: En 

belysning av ett centralt begrepp i 

svensk religionsdidaktik. 

Franck, Olof 2013 Vetenskaplig ar-

tikel 

(O)mätbarhet? - om nationella prov. Re-

ligion och livsfrågor. 

Grönlien Zet-

terqvist, Kristen 

2009 Vetenskaplig ar-

tikel 

Livsfrågeområdets didaktik? Religion 

och livsfrågor. 

Jannert, Hedvig 

och Persson, 

Charlotte 

2018 Kapitel i anto-

logi 

Interkulturell religionsundervisning i 

praktiken. I (red) Interkulturell relig-

ionsdidaktik - utmaningar och möjlig-

heter. 

Liljefors Pers-

son, Bodil 

2013 Kapitel i anto-

logi 

Existentiella frågor i religionsundervis-

ningen för ett hållbart samhälle. I (red) 

Medborgerlig bildning. 

Lundquist, Gu-

nilla och Osbjer, 

Daniel 

2016 Tidskriftsartikel Uppvaknandet. I Religion och livsfrå-

gor. 

Löfstedt, Malin  2011 Kapitel i anto-

logi 

Livsfrågor på gott och ont. I (red) Re-

ligionsdidaktik - mångfald, livsfrågor 

och etik i skolan. 
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Osbeck, 

Christina 

2006 Doktorsavhand-

ling 

Kränkningens livsförståelse - En relig-

ionsdidaktisk studie av livsförståelselä-

rande i skolan. 

Pegrum, Mark. 2008 Vetenskaplig ar-

tikel 

Film, Culture and Identity: Critical In-

tercultural Literacies for the Language 

Classroom. 

Schmidt, Cata-

rina 

2013 Avhandling Att bli en sån som läser. Barns menings 

- och identitetsskapande genom texter. 

 

4.2 Materialanalys 

Då denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur lärare arbetar i religionskunskap i 

årskurs 4-6 i svensk skola, är som nämnt tidigare övervägande del av analyserat material 

svensk forskning. Vid urvalet av material har detta delats upp i två huvudkategorier som 

speglar studiens två frågeställningar. Den ena är möjligheter i lärares arbete med identitet 

och livsfrågor i religionsämnet och den andra är utmaningar inom ämnet. Då forskning 

kring studiens syfte är något begränsat är det en variation i de olika publikationstyperna. 

Bland annat har doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar samt antologier analyserats. 

Gemensamt för det material som används i studien är att det fokuserar på religionsdidaktik 

och livsfrågor. Författarna är forskare inom ämnet och vissa är även undervisande lärare i 

religionskunskap där de bedriver forskning i klassrummen.  

 

Efter att all litteratur lästs igenom, analyserats och delats in i de olika kategorierna fördes 

respektive litteratur in i en tabell avsedd för analyserad litteratur för att ge en överblick (se 

bilaga 1).  
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5. Resultat 

Nedan presenteras två avsnitt där de två frågeställningarna för denna litteraturstudie be-

handlas. I första avsnittet (5.1) behandlas hur lärare kan arbeta med identitet och livsfrågor 

i sin religionsundervisning för årskurs 4–6 och i andra avsnittet (5.2) redogörs utmaningar 

för detta område. 

 

5.1 Lärares arbetssätt med identitet och livsfrågor 

För eleverna är inte svaren på livsfrågorna alltid intressanta utan det är diskussionerna som 

är viktiga för dem. Genom att eleverna ges utrymme och möjlighet att diskutera olika livs-

frågor får eleverna olika perspektiv och då kan eleverna resonera sig fram till hur de själva 

förhåller sig livets frågor vilket främjar deras identitetsskapande (Liljefors Persson, 2013, 

s, 136). 

 

Svaren i populärkulturen 

I dagens samhälle finns det unga människor som inte söker svaren till livsfrågorna i relig-

ioner eller livsåskådningar utan i populärkulturen (Lundquist & Osbjer, 2016, s. 7). Inom 

populärkulturen ryms bland annat film, bloggar, Youtube, olika typer av spel, serier, skön-

litteratur, tidningar, musik och konst. Vidare menar författarna att om unga stöter på svå-

righeter såsom hjärtesorg eller mobbning är det bloggar av olika slag de vänder sig till för 

att finna stöd, tröst och igenkännande hos. Genom att arbeta med populärkultur med ele-

verna som ligger nära deras vardag blir livsfrågorna inte längre abstrakta utan mer kon-

kreta. Löfstedt (2011, s. 61) styrker argumentet med att konkretisera undervisningen om 

livsfrågor i populärkulturen då unga idag är stora mottagare av den dagligen. Vidare bely-

ser författaren nödvändigheten att inte alltid utgå från elevernas egna perspektiv och tankar 

vid livsfrågorna, då vissa elever tycker det är jobbigt att vara personlig i undervisningen.  

 

Nedanför presenteras två arbetssätt på hur lärare kan arbeta med identitet och livsfrågor 

genom populärkultur, vilka är film och skönlitteratur. Att dessa två arbetssätt inom popu-

lärkultur valdes ut är av den anledningen att det är de områden som det har forskats mest 

kring. 
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Identitet och livsfrågor genom film 

Möjligheterna att använda film som material för att arbeta med identitet och livsfrågor i 

religionsundervisningen för årskurs 4–6 är många (Liljefors Persson, 2013, s. 136). I Ax-

elsons studie (2005, s. 2) framkom det att unga människor, som konsumerar film, tycker 

det är en bra källa till att reflektera över sig själv och livet. Detta styrker även Pegman 

(2008) i sin artikel där författaren framhäver att genom att arbeta med film bidrar det till 

att konsumenten vidgar sina vyer och får djupare förståelse för sin egen identitet. Det fram-

kommer även att respondenterna i studien upplever film som bidragande till att de vid 

konsumering utvecklar både sin tankemässiga och känslomässiga bearbetning av sin egen 

livssyn. Både Axelson (2005, s. 2) och Löfstedt (2011, s. 61) framför att film är underhåll-

ning för många i dagens samhälle, speciellt för unga människor. Båda forskarna belyser 

hur filmen får konsumenten att fly sin egen verklighet, in i filmens värld och drömma sig 

bort till ett annat liv.  

 

Löfstedt (2011, s. 62) belyser att val av film har betydelse för eleverna. Genom att välja 

film  som bearbetar aktuella livsfrågor som är viktiga för eleverna bidrar det till elevernas 

egen identitetsutveckling. I filmer kan olika teman eller motiv skildras. Förslag på sådana 

motiv kan exempelvis vara kärlek, döden, vänskap, gemenskap och olika livsöden.  

 

Identitet och livsfrågor genom skönlitteratur 

Genom att arbeta med skönlitteratur som utgångspunkt för bearbetning av identitet och 

livsfrågor öppnas stora möjligheter upp för diskussion (Essunger, 2016, s. 208; Löfstedt, 

2011, s. 62; Osbeck, 2006, s. 22). För att samtalen och diskussionerna ska vara så givande 

som möjligt för eleverna krävs noggrant övervägda val av litteratur från lärarens sida. En-

ligt Liljefors Persson (2013, s. 136) kan eleverna identifiera sig med olika karaktärer i 

skönlitteraturen och på så sätt reflektera över livsfrågor utifrån någon annans perspektiv 

vilket medför att eleverna kan ta till sig olika perspektiv i livsfrågorna. När eleverna läser 

samma litteratur, antingen som högläsningsbok eller individuellt skapar de olika föreställ-

ningsvärldar3 (Schmidt, 2013, s. 60). Vidare menar författaren att föreställningsvärldar 

skiljer sig från person till person då sinnena och tidigare erfarenheter är olika hos alla, 

vilket bidrar till mer intressanta och djupare diskussioner om skönlitteratur.  

                                                      
3 Föreställningsvärldar - den värld av förståelse och uppfattning läsaren har av en text vid ett visst till-

fälle. Förändras konstant under läsningens gång. 
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Schmidt (2013, s. 252) lyfter i sin avhandling att flera barn inte har tillgång till att läsa 

skönlitteratur under sin uppväxt och saknar därför erfarenhet kring att reflektera och dis-

kutera kring skönlitteraturens innehåll. Författaren förklarar vidare att texter och skönlit-

teratur är betydelsefulla för elever på grund av att det skapar möjligheter för eleverna att 

utveckla sin identitet genom kommunikation med andra elever, men också att de får möj-

lighet att pendla mellan självet och jaget.  

 

Identitet och livsfrågor genom kalenderåret 

Jannert och Perssons (2018, s.  131) beskriver hur interkulturell religionsdidaktik kan se ut 

i praktiken, det vill säga hur lärare undervisar i religionskunskap i ett klassrum präglat av 

mångfald, vilket i denna litteraturstudie benämns som heterogent klassrum. I en klassrums-

situation beskriver författaren hur de med hjälp av ett så kallat årshjul arbetat med livsfrå-

gor i en gymnasieklass, vilket var ett lyckat arbetssätt för att väcka elevernas intresse och 

engagemang för diskussioner kring livsfrågor (s. 147–148). Eleverna ombads att konstru-

era ett kalenderårshjul och skriva vad som för dem är viktiga händelser under året. Dessa 

utmarkerade händelser på elevernas årshjul varierade mellan olika religiösa högtider, te-

madagar4, födelsedagar, sportevenemang och olika festligheter. Läraren sammanställde se-

dan elevernas årshjul till ett gemensamt. Därefter ombads eleverna att se de olika utmar-

kerade händelserna som svar på en fråga och vad som i så fall kunde vara frågan. Exem-

pelvis nyår kunde vara svar på varför det är viktigt att få börja om på nytt, och fotbollscu-

pen kunde ge svar på varför det är viktigt att vinna (s. 149).  

 

Enligt Jannert och Persson (2018, s. 148) öppnade frågorna om årshjulet upp för vidare 

diskussion till viktiga skeenden i människors liv, och varför dessa är betydelsefulla för 

olika individer. När läraren exempelvis frågade vilka händelser som saknades i årshjulet, 

ledde detta till vidare diskussioner kring livets början och livets slut. Eleverna tilläts att 

vara kreativa och var fullständigt engagerade i uppgiften. En vidare aspekt som gjorde att 

årshjulet var en gynnsam metod för att öppna upp för diskussion kring livsfrågor var att 

undervisningen utgår ifrån elevernas perspektiv och ger därför varje individ ett tydligt sam-

manhang till undervisningen (s. 143). Årshjulet visade även på olikheter i elevernas vardag 

och vad som var viktigt för olika individer, vilket också öppnade upp för vidare 

                                                      
4 Temadagar - en dag som uppmärksammar ett visst tema eller en händelse, ofta årlig en återkommande. 

Exempel på temadagar är FN-dagen, Kanelbullens dag och Internationella kvinnodagen. 
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diskussioner. Författarna menar således att det heterogena klassrummet är en resurs för en 

identitetsfrämjande undervisning (s. 152).  

 

5.2 Utmaningar vid undervisningen av identitet 

och livsfrågor 

Lärares okunskap kring ämnet 

Enligt Liljefors Persson (2013, s. 135) blir identitet och livsfrågor bortprioriterade i under-

visningen av den orsaken att lärare anser det svårt att undervisa kring dessa. I Falkevalls 

doktorsavhandling (2010, s. 10) presenteras en kvalitativ studie med hermeneutisk5 ut-

gångspunkt där femton religionslärare intervjuats. Utifrån studiens resultat framkommer 

att en del i lärares ansträngning med undervisning kring identitet och livsfrågor bland annat 

beror på bristande kunskaper kring hur ämnet ska angripas. Lärare upplever inte att de ges 

tillräckligt med verktyg för att undervisa om identitet och livsfrågor i sin lärarutbildning, 

utan den har istället fokuserat på faktabaserad religionskunskap. En annan orsak till lärares 

okunskap kan enligt studien bero på att lärarna själva inte reflekterar kring dessa frågor, 

och därför inte förmår att undervisa kring dem (Falkevall, 2010, s. 118). I Grönlien Zet-

terqvists (2009, s. 15) artikel om religionslärares livsfrågepedagogik styrker hon påståen-

det att lärarutbildningen inte förbereder religionslärare för en klassrumsdialog om livsfrå-

gor. Författaren menar att lärare känner sig oförberedda att ta sig an ämnet och därför kän-

ner en viss osäkerhet inför undervisningen. Konsekvensen blir att syftet med att resonera 

kring livsfrågor fallerar om lärare inte har ändamålet med undervisningen klart för sig.  

 

Identitet och livsfrågor för abstrakt  

I Falkevalls studie (2010, s. 112) framkommer det att lärare finner arbete med livsfrågor i 

religionsundervisningen som alltför abstrakt och blir därför svårt att sätta in i en kontext i 

undervisningen. I och med att undervisningen kring livsfrågor ska vara elevcentrerad har 

lärare svårt att uppfatta detta som ett riktigt skolämne. De anser med andra ord att det blir 

för “flummigt”. Denna uppfattning delas enligt Lundquist och Osbjer (2016, s. 6) även av 

en del elever, då det framkommer i artikeln att elever inte anser att identitet och livsfrågor 

hör till ämnet religionskunskap.  

                                                      
5 Hermeneutisk - vetenskap om tolkning eller förståelse. En forskningsmetod som syftar till att tolka bud-

skap och förstå innebörd istället för en absolut sanning. 
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Därutöver framkommer det i Falkevalls studie (2010, s. 131) att en del lärare inte anser att 

det finns allmänna livsfrågor som gäller för alla elever. De menar att inte alla elever intres-

serar sig för samma typ av livsfrågor, exempelvis har inte alla elever reflekterat över vad 

som händer efter döden eller vad som är meningen med livet. Det blir därför svårt att kol-

lektivt reflektera kring dessa i ett heterogent klassrum. De ifrågasätter huruvida undervis-

ningen blir ändamålsenlig, om livsfrågorna inte är aktuella hos alla elever.  

 

Svårighet i att bedöma elevers kunskaper  

Ytterligare en utmaning i att undervisa kring identitet och livsfrågor är svårigheten i att 

bedöma kunskaper i elevernas resonemang kring dessa. Franck (2013, s. 20–22) menar i 

sin artikel att exempelvis ett nationellt prov i religionskunskap enbart kan ge en uppfattning 

om synliga kunskaper som visar på kännedom kring vad livsfrågor är och inte på ett dju-

pare resonemang. Vidare ifrågasätter författaren nyttan och även moralen i att enligt en 

given kunskapsmall bedöma elevers reflektioner och tankar kring meningen med livet. 

Franck hävdar således att bedöma elevers identitetsskapande genom personliga reflekt-

ioner kring livsfrågor är respektlöst mot dessa individer.  

 

Livsfrågor ur ett alltför etnocentriskt perspektiv 

I Falkevalls studie (2010, s. 114) lyfter flera intervjupersoner att livsfrågor med fördel kan 

användas i undervisningen för att göra jämförelser mellan exempelvis olika berättelser, 

dock kan detta riskera att jämförelsen blir ur ett etnocentriskt perspektiv. I dagens hetero-

gena klassrum där olika livsåskådningar har plats tillför detta att det finns olika utgångs-

punkter och perspektiv på livsfrågor. En lärare poängterar att i ett sekulariserat samhälle 

som Sverige diskuteras livsfrågor ur ett icke-religiöst perspektiv, medan i vissa kulturer 

där religion och politik är i symbios utgår diskursen om livsfrågor från den rådande relig-

ionen. Intervjupersonen problematiserar då huruvida diskussionen blir objektiv, då reflekt-

ionerna till synes utgår från det svenska sekulariserade perspektivet. Hen menar att det i 

ett heterogent klassrum blir paradoxalt att utesluta religiösa utgångspunkter, då detta skulle 

leda till ett exkluderande av vissa perspektiv (s. 115–116).  

 

Som tidigare nämnts uttrycker respondenterna i Falkevalls studie (2010, s. 131) en skept-

icism mot huruvida det finns allmänna livsfrågor hos alla elever. I tillägg framkommer 

även ett ifrågasättande huruvida olika livsfrågor är relevanta utifrån det heterogena 
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klassrummets perspektiv. Därmed blir det problematiskt beroende på ur vilket perspektiv 

livsfrågorna har formulerats. De menar att beroende på miljöfaktorer under uppväxten är 

olika livsfrågor olika relevanta för olika elever. Utmaningen för läraren blir att utforma 

undervisningen kring livsfrågor på så sätt att den öppnar upp för olika perspektiv och ut-

gångspunkter, utan att läraren på något sätt tar ställning (s. 109–116).  
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6. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i tre olika avsnitt. Det första avsnittet (6.1) består av en metod-

diskussion där för- och nackdelar presenteras av vald metod till litteraturstudien. I det andra 

avsnittet (6.2) är diskussionen av resultat i fokus och i tredje och sista avsnittet (6.3) före-

slås olika förslag till vidare forskning inom området. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Inom de samhällsorienterade ämnena för årskurs 4–6 är det generellt stor brist på relevant 

forskning. Detta medförde att de ursprungliga frågeställningar fick revideras, omformule-

ras och anpassades istället efter den forskning som fanns i ämnet. Vid val av ämne var vi 

medvetna om att forskningen kring de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4–6 är be-

gränsad, och var därför förberedda på den utgången. Vid olika informationssökningar upp-

märksammades det att forskning inom ämnet är bristfällig även på en internationell nivå.  

 

Det material som använts i denna litteraturstudie har främst funnits genom kedjesökningar 

vid läsning av exempelvis monografier och antologier som refererat till forskare inom äm-

net. Genom kedjesökningar i olika publikationstyper var det några forskare som utmärkte 

sig och blev refererade till flertalet gånger. Exempel på dessa var Tomas Axelsson, Björn 

Falkevall, Olof Franck och Malin Löfstedt, varav samtliga riktar in sig på forskning kring 

religionsdidaktik. En annan forskare vars tidigare studier i ämnet frekvent refererats till i 

analyserat material var Sven Hartman. Hartmans forskning användes till bakgrunden i lit-

teraturstudien, men var inte relevant i resultatavsnittet.  

 

Fördelen med begränsad adekvat forskning är att risken att relevanta studier sållas bort är 

förhållandevis liten. Vidare refererar de olika forskarna till varandra och därmed styrker 

varandras påståenden och argument. När flera oberoende forskare kommer fram till samma 

resultat blir trovärdigheten för forskningen större. Nackdelen med begränsad forskning är 

att utifrån det begränsade materialet ge en representativ bild av det undervisningen i relig-

ionskunskap. Vi är av den tron att vidare forskning kring ämnet kan ge ett annat resultat 

om olika perspektiv lyfts fram. 
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En svårighet i att analysera materialet ligger i risken att resultatet tolkas utifrån en egen 

förförståelse samt erfarenhet kring ämnet. Det har dock eftersträvats att analysera materi-

alet med en så objektiv utgångspunkt som möjligt för att bredda perspektivet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i två avsnitt vars syfte är att problematisera, jämföra och 

sammanställa de olika aspekterna i de olika avsnitten i resultatet.  

 

6.2.1 Lärares arbetssätt med identitet och livsfrågor 

Utifrån analyserat material framkommer det i litteraturstudien att arbete med populärkultur 

är ett uppskattat och framgångsrikt arbetssätt för att undervisa kring identitet och livsfrå-

gor. Idag konsumerar barn och unga mer populärkultur än någon tidigare generation, och 

vi anser att det ligger i lärarens ansvar att ta tillvara på elevernas intressen och använda det 

i undervisningen. Lundquist och Osbjer (2016, s. 7) betonar att barn i skolåren idag i hög 

grad vänder sig till exempelvis bloggar och Youtube för att finna tröst. Enligt Erikssons 

teori (Imsen, 2006, s. 535) söker barn i pubertetsålder omedvetet ofta efter en eller flera 

förebilder att identifiera sig med och se upp till. Vi ser att detta kan ha positiv effekt i de 

fall där det rör sig om positiva förebilder såsom exempelvis bloggare eller artister som 

lyfter frågor om fattigdom, miljö eller mobbning etc. Läraren i fråga kan dra nytta av detta 

och använda dessa positiva förebilder i sin undervisning för att lyfta frågor om exempelvis 

mobbning. En negativ utgång som Eriksson beskriver kan vara att barnet i fråga överiden-

tifierar sig med sin förebild, vilket får konsekvensen att hen tappar bort sig själv i någon 

annan. Då det ligger i skolans uppdrag att verka för alla elevers identitetsutveckling (Skol-

verket, 2018, s. 5) visar denna litteraturstudie att läraren ifråga noggrant bör överväga hur 

vederbörande använder sig av populärkulturen. För att motverka överidentifikation är det 

viktigt att lyfta olika perspektiv på livsfrågor, och inte enbart använda sig av exempelvis 

just den bloggaren som flera elever ser upp till utan även andra förebilder. Detta för att 

eleverna förhoppningsvis ska anamma olika åsikter och sedan forma sina egna slutsatser 

och åsikter och på så sätt utveckla sin egen identitet.  

 

I analyserat material tas skönlitteratur och film upp som olika arbetssätt kring populärkul-

tur och lyfts som något positivt. Intresset för populärkultur hos barn och unga idag sträcker 
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sig inte bara inom film och skönlitteratur, utan även till exempelvis musik, sociala medier 

och datorspel. Detta innebär att lärare måste bredda sina perspektiv och utmana sina före-

ställningar kring arbetet om livsfrågor i populärkulturens omfattning ur ett elevcentrerat 

perspektiv. Om lärare förmår att möta eleverna i deras vardag och lyfta livsfrågor som för 

dem är relevanta anses det i att undervisningen blir identitetsfrämjande för samtliga indi-

vider. När det gäller skönlitteratur och film framkommer det i litteraturstudien att det finns 

oändliga möjligheter med att lyfta svåra frågor såsom döden, mobbning, krig eller sexua-

litet.  Genom att utgå från en film eller en skönlitterär bok kan svåra ämnen behandlas utan 

att det blir personligt för eleverna, då vissa ämnen kan vara känsliga. 

 

I litteraturstudien framkommer det att arbeta med livsfrågor utifrån ett årshjul ger möjlig-

het att öppna upp för diskussioner och reflektioner kring vad som är viktigt i människors 

liv.  Enligt analyserat material är detta arbetssätt gynnsamt i den aspekten att det helt utgår 

från elevernas egen verklighet, men även erbjuder olika perspektiv på viktiga skeenden i 

människors liv (Jannert & Persson, 2018, s. 143). Trots att arbetet med årshjulet som be-

skrivet i analyserat material utfördes i en gymnasieklass kan detta appliceras i religions-

kunskapen för årskurs 4–6, därav valet till att inkludera exemplet. Litteraturstudien visar 

att detta kan utmana elevers föreställningar om vad som är meningen med livet, då det i ett 

heterogent klassrum blir tydligt att olika händelser och evenemang är olika viktigt för olika 

individer. För den troende muslimen kommer möjligtvis olika religiösa högtider bli ut-

stickande på dennes årshjul, medan för den hockey-frälste blir slutspelen i Stanley Cup en 

viktig markering. En möjlig utgång kan vara att olikheterna leder till att elever ifrågasätter 

varandras utmarkerade händelser. Enligt Herbet Meads interaktionsteori om symbolisk in-

teraktionism bygger individen sin identitet utifrån andra människors respons på personen 

i frågas beteende (Imsen, 2006, s. 510). När det gäller arbete med årshjul är det troligt att 

eleverna oundvikligen reagerar på varandras utmarkerade händelser, vilket kan få konse-

kvensen att eleverna ifrågasätter vad som för dem är viktigt i livet, och därmed sin syn på 

självet. Ett negativt utfall kan bli att elever får övervägande negativ respons på sina valda 

händelser vilket kan resultera i utanförskap och trakasseringar. För lärare är det därför vik-

tigt att känna sin klass väl innan detta arbetsområde kan introduceras i det heterogena 

klassrummet. Utifrån litteraturstudiens resultat dras slutsatsen att detta bör närmas med 

försiktighet, men inte undvikas. Om eleverna successivt blir förtrogna med att bli ifråga-

satta anser vi att de blir allt mer trygga och starka i sig själva och i sin egen självbild.  

 



22 
 

Ytterligare en aspekt att ha i åtanke utifrån Herbet Meads interaktionsteori är vilka för-

väntningar lärare har på sina elever (Imsen, 2006, s. 511). När lärare har låga förväntningar 

på eleverna kan detta medföra att eleverna tolkar det som att de är lågpresterande, och 

sätter den stämpeln på sig själva. När läraren istället har höga förväntningar på eleverna 

tolkar vederbörande detta som att läraren tror på dem och då vill de istället bekräfta detta. 

Utifrån detta dras slutsatsen att det är viktigt att aldrig sätta en stämpel på eleverna som 

exempelvis den ”stökiga” eller den ”duktiga”, utan istället ha utgångspunkten att identi-

tetsutvecklingen är dynamisk och förändras över tid.   

 

6.2.2 Utmaningar vid undervisningen av identitet och livsfrågor 

I analyserat material framkommer det att lärarutbildningen brister i att utbilda blivande 

religionslärare vilket är problematiskt då litteraturstudien visar vikten av att arbeta med 

identitet och livsfrågor i religionsundervisningen. Vår erfarenhet som lärarstudenter över-

ensstämmer med den forskning som visar att lärare inte förses med verktyg för att ta sig an 

svåra livsfrågor i skolan. Vi upplevde att utbildningen i religionskunskap mestadels foku-

serade på fakta kring världsreligionerna samt ett kort inslag om etik i undervisningen. Ett 

möjligt motiv till detta kan vara att det trots de 50 år som gått sen identitet och livsfrågor i 

religionsundervisningen blev en del av läroplanen finns en uppfattning om att religions-

kunskap enbart ska vara faktabaserad och uteslutande handla om religioner och livsåskåd-

ningar. Eftersom litteraturstudien visar att lärare inte har tillräckligt med kunskap eller ut-

bildning i hur identitet och livsfrågor ska undervisas kring, kan det problematiseras 

huruvida 7.5 högskolepoäng i religionskunskap är tillräckligt? Resultatet åskådliggör att 

ämnet är viktigt för elevernas identitetsutveckling och en slutsats som dras är att identitet 

och livsfrågor inte får det utrymme i undervisningen som eleverna behöver för att främja 

sin personliga utveckling.  

 

En utmaning som framkommer i Falkevalls studie (2010, s. 115) är att utforma undervis-

ningen kring livsfrågor på så sätt att det inte blir ur ett etnocentriskt perspektiv. Som nämnt 

ovan finns det flera sätt att arbeta med livsfrågor på så att det utgår från elevernas egna 

perspektiv och tankar, genom exempelvis skönlitteratur, film  eller årshjul. Genom att ar-

beta ur ett elevcentrerat perspektiv redogör litteraturstudien att läraren kan undvika risken 

för etnocentrism. Detta gäller även utmaningen att lyfta identitet och livsfrågor som är 
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relevanta för alla elever. Återigen, för att kunna arbeta elevcentrerat är det nödvändigt med 

nära relationer till sina elever och tillit dem emellan.  

 

Trots att identitet och livsfrågor är en av fyra underrubriker i det centrala innehållet i kurs-

planen för religionskunskap (Skolverket, 2018, s. 217–218) så visar forskning på att iden-

titet och livsfrågorna inte ges mycket utrymme i religionsundervisningen. En lösning kan 

vara att arbeta med identitet och livsfrågor ämnesöverskridande, då livsfrågor kan lyftas i 

fler ämnen än i religionsundervisningen. Det kan till exempel vara i svenska, andra sam-

hällsorienterande ämnen men också på klassråd/demokratitid6. I svenskämnet möter ele-

verna olika former av litteratur och sociala medier betydligt mer frekvent än i religionsun-

dervisningen. En konklusion som då kan göras utifrån resultatet är att det finns störst möj-

lighet till att ge identitet och livsfrågor mer utrymme i elevernas undervisning i svenskäm-

net, då eleverna kan få analysera, jämföra, diskutera och dra slutsatser kring livsfrågorna. 

Genom att läraren stundtals har livsfrågor som grund för svenskundervisningen ökar detta 

möjligheten för eleverna att utveckla sin identitet.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns ett behov av vidare forskning kring 

hur lärare kan arbeta med identitet och livsfrågor i religionskunskapen för årskurs 4-6. Vad 

gäller populärkulturen behövs det synliggöras hur lärare kan arbeta identitetsfrämjande 

genom “nya medier” såsom sociala medier, Youtube och musik, då dessa konsumeras i 

högre grad av barn och unga idag än av tidigare generationer. Vidare ser vi ytterligare 

behov av forskning om hur lärare kan arbeta med identitet och livsfrågor utöver populär-

kulturen, då detta var något som vi upplevde att det var brist på i forskningen. Denna forsk-

ning behövs för att kunna utveckla lärarutbildningen i syfte att förse blivande religionslä-

rare med de verktyg och den kompetens som de behöver för att kunna arbeta identitets-

främjande i religionsundervisningen.  

 

Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur eleverna uppfattar undervis-

ningen om identitet och livsfrågor. Något som framkommit i litteraturstudien är att det inte 

                                                      
6 Klassråd/demokratitid - två likvärdiga begrepp som syftar till att eleverna enligt en demokratisk fostran 

ges möjlighet att påverka sin utbildning. 
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bedrivits forskning om elevernas syn på och intresse för identitet och livsfrågor på flera 

årtionden. Vi är av den tron att unga idag har en annan syn på livsfrågor än de hade för 40 

år sedan då den senaste studien om elevers perspektiv på livsfrågorna gjordes. Därför be-

hövs ny kunskap inom området. Avslutningsvis betonas att vidare forskning i detta ämnes-

område behövs, då det i resultatet framkommer hur viktigt identitet och livsfrågor är för 

att bygga starka framtida samhällsmedborgare. 
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Bilaga 1 - Översikt av analyserad litteratur 

Författare 

Publikationsår 

Titel 

Publikationstyp 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

Resultat 

Axelsson, Tomas 

(2005) 

 

Film och existentiella 

frågor. En empirisk stu-

die om betydelsen av film 

i människors liv med so-

ciokognitiv inriktning. 

 

Konferensbidrag 

Syfte med denna em-

piriska studie att un-

dersöka huruvida film 

är viktigt individen ur 

ett identitetsutveckl-

ingsperspektiv. 

Detta är en empirisk 

studie med en sociokog-

nitiv inriktning där fors-

karen har gjort inter-

vjuer hos två individer 

och presenterar enkätre-

sultat. 

Resultatet av denna stu-

die är att film och exi-

stentiella frågor kan sam-

spela. Genom att genom-

föra filmanalyser och ak-

tivera och hantera olika 

existentiella frågor ham-

nar konsumenterna i dis-

kussioner om menings-

skapande och identiteter. 

Essunger, Maria 

(2016) 

 

Livsfrågor i litterär ge-

staltning - att våga ställa 

frågan om livets mening 

och leva med det ute-

blivna svaret. I (red) Re-

ligioner, livsåskådningar 

och etik. 

 

Kapitel i antologi 

Syftet med detta bok-

kapitel är att infor-

mera, belysa och för-

klara hur lärare kan ar-

beta med livsfrågor.  

 
Författaren belyser och 

inspirerar till att använda 

konstnärliga uttryck via 

bild, film och texter i 

undervisningen av livs-

frågor.  

Falkevall, Björn 

(2010) 

 

Livsfrågor och religions-

kunskap: En belysning av 

ett centralt begrepp i 

svensk religionsdidaktik. 

 

Doktorsavhandling 

Doktorsavhandlingens 

syfte är att förstå vil-

ken roll livsfrågor har 

i skolans religionskun-

skap och att lyfta att 

livsfrågor kan ha olika 

betydelse för olika 

personer.  

En hermeneutisk stu-

dien bestående av två 

grupper av intervjuper-

soner, sju personer var 

under 50 år gamla och 

åtta personer var över 

50 år. Alla som blev in-

tervjuade var lärare. 

I resultatet framkommer 

det att undervisande lä-

rare finner livsfrågeun-

dervisingen problematisk 

i fler aspekter och att 

livsfrågor är ett abstrakt 

begrepp som inte heller 

klargörs i kursplanen. 

Franck, Olof 

(2013) 

(O)mätbarhet? - om nat-

ionella prov. Religion och 

livsfrågor. 

 

Vetenskaplig artikel 

Syftet med artikeln är 

att problematisera re-

ligionskunskapens 

mätbarhet i form av 

nationella prov inom 

frågor om livets me-

ning, tro och etik.  

Författaren problemati-

serar utifrån sina egna 

erfarenheter samt den 

forskning han och andra 

bedriver för att ge sin 

syn på religionskun-

skapens mätbarhet.  

I resultatet framkommer 

det att lärare måste vara 

medvetna om att relig-

ionskunskapens olika de-

lar  har olika förutsätt-

ningar för bedömning. 

Lärare måste skilja på 

vad som bör och inte bör 

kunskapsbedömas så som 
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exempelvis elevers re-

flektioner om livets me-

ning.  

Grönlien Zetterqvist, 

Kristen 

(2009) 

 

Livsfrågeområdets didak-

tik? Religion och livsfrå-

gor. 

 

Vetenskaplig artikel 

Syftet med artikeln är 

att lyfta hur pedagoger 

kan skapa en förståel-

semiljö där livsfrågor 

är relevanta och bör ta 

plats. 

 
Lärarutbildningen bör ut-

vecklas på så sätt att den 

förser framtida lärare 

med de verktyg som be-

hövs för att kunna skapa 

en förståelsemiljö.  

Jannert, Hedvig och Pers-

son, Charlotte 

(2018) 

 

Interkulturell religionsun-

dervisning i praktiken. I 

(red) Interkulturell relig-

ionsdidaktik - utmaningar 

och möjligheter. 

 

Kapitel i antologi 

Syftet med bokkapitlet 

är att författarna vill 

lyfta hur arbete med 

livsfrågor kan ske ur 

ett interkulturellt per-

spektiv. 

Projektet genomfördes i 

en gymnasieklass med 

stor mångfald. 

Att ha mångfald som ut-

gångspunkt är en resurs 

för religionsundervis-

ningen. Genom ett elev-

centrerat perspektiv enga-

geras många elever och 

får vara delaktiga i under-

visningen på ett naturligt 

sätt. 

Liljefors Persson, Bodil 

(2013) 

 

Existentiella frågor i re-

ligionsundervisningen för 

ett hållbart samhälle. I 

(red) Medborgerlig bild-

ning. 

 

Kapitel i antologi 

Syftet med kapitlet är 

att författaren vill in-

formera att religions-

kunskapen borde be-

lysa stora globala frå-

gor, så som miljön, 

och dessa bör ges plats 

åt i livsfrågeundervi-

singen. 

 
I kapitlet framkommer 

det att genom att arbeta 

med globala frågor i re-

ligionsundervisningen 

främjas elevernas identi-

tetsutveckling, värde-

ringar och möten med 

andra kulturer vilket bi-

drar till ett mer hållbart 

samhälle.  

Lundquist, Gunilla och 

Osbjer, Daniel 

(2016) 

 

Uppvaknandet. I Religion 

och livsfrågor. 

 

Tidskriftsartikel 

Syftet med projektet är 

att belysa och arbeta 

med livsfrågor ur ett 

elevperspektiv.  

Projektet genomfördes i 

en klass på en kristen 

högstadieskola. 

I resultatet framkommer 

det att projektet i klassen 

var framgångsrikt. Ele-

verna fick fördjupad för-

ståelse för sin egen iden-

titet och vad livsfrågor 

betyder för olika indivi-

der.  

Löfstedt, Malin 

(2011) 

 

Syftet med detta bok-

kapitel är att informera 

om vad livsfrågor är, 

hur lärare kan arbeta 

 
Det framkommer att livs-

frågor är ett ämne som är 

svårt för lärare att under-

visa i. Lärare tycker 
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Livsfrågor på gott och 

ont. I (red) Religionsdi-

daktik - mångfald, livs-

frågor och etik i skolan. 

 

Kapitel i antologi 

med dem och vilka 

problem undervis-

ningen i livsfrågor kan 

skapa.   

generellt att det är ett 

svårt ämne att undervisa 

om och i kapitlet ges 

flera förslag på hur lärare 

kan arbeta med livsfrå-

gor.  

Osbeck, Christina 

(2006) 

 

Kränkningens livsförstå-

else - En religionsdidak-

tisk studie av livsförståel-

selärande i skolan 

 

Doktorsavhandling 

 

Sverige 

Syftet med denna dok-

torsavhandling är att 

beskriva ungas livsför-

ståelse som är under 

konstant rekonstrukt-

ion och hur skolan kan 

arbeta med detta feno-

men.  

Studien har inhämtat 

data från två empiriska 

undersökningar. En hu-

vudundersökning där tio 

gruppintervjuer på totalt 

51 ungdomar på fem 

olika skolor. I den andra 

undersökningen grans-

kas vilka läromedel 

inom religionskun-

skapen som används 

mest hos gymnasieele-

ver. 

Att undervisa elever till 

att bli enskilda individer 

är ett riskfyllt uppdrag 

som lärare har. Lärarens 

objektiva förhållningssätt 

till religionsundervis-

ningen är viktig för ele-

verna så deras åsikter inte 

bli kränkta, vilket i sin tur 

leder till att elevers iden-

titetsutveckling blir störd. 

I resultatet av lärome-

delsgranskningen fram-

kom det att lärarens ob-

jektiva förhållningssätt 

till läromedlet är viktigt 

för att inte styra eleverna. 

Pegrum, Mark 

(2008) 

 

Film, Culture and Iden-

tity: Critical Intercultural 

Literacies for the Lan-

guage Classroom. 

 

Vetenskaplig artikel 

 

Australien 

Syftet med denna arti-

kel är att skapa en mo-

dell för arbete med in-

terkulturell film för att 

främja elevernas kri-

tiska tänkande. 

 
Resultatet av artikeln är 

att om internationell film 

används som verktyg för 

individens identitetsut-

veckling kommer detta 

bredda deras sociala och 

kulturella perspektiv. 

Schmidt, Catarina 

(2013) 

 

Att bli en sån som läser. 

Barns menings - och 

identitetsskapande genom 

texter 

 

Avhandling 

Avhandlingens syfte 

är att hitta möjligheter 

och svårigheter i barns 

användning av littera-

citet i vardagen och i 

skolan. 

Avhandlingen behand-

lar nio barns text- och 

litteracitetsanvändning i 

och utanför skolan. Stu-

dien är etnografisk och 

består av observationer, 

grupp- och enskilda in-

tervjuer, enkäter och 

empirisk data. 

Slutsatsen av avhand-

lingen är att lärare måste 

skapa möjligheter för ele-

ver att utveckla sina för-

mågor att kritisera, ifrå-

gasätta, ändra och reflek-

tera över texter vilket är 

identitetsutvecklande. 

 


