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Syftet med denna studie är att undersöka vilka 

möjligheter läromedel i religionskunskap ger 

lärare att undervisa om livsfrågor i enlighet med 

de skrivningar som är formulerade i läroplanen, 

Lgr 11. Vidare är syftet med denna studie att 

undersöka i vilken utsträckning livsfrågor 

behandlas i de utvalda läromedlen och vilka 

typer av livsfrågor som behandlas i dessa. 

Genom att genomföra en läromedelsanalys 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys undersöktes 

tre olika läromedel inom religionskunskap som 

idag finns på marknaden. Studiens resultat visar 

att de läromedel som idag finns tillgängliga 

inom religionskunskap för årskurs 4–6 till stora 

delar har ett innehåll som motsvarar det centrala 

innehållet i ämnets kursplan, men att de ställer 

höga krav på de undervisande lärarnas 

religionsdidaktiska kompentens när det kommer 

till att finna och välja ut material som 

komplement till undervisningen inom livsfrågor. 

Vidare visar även studiens resultat att valet av 

läromedel ger elever och lärare olika 

förutsättningar att arbeta med livsfrågor. 

Dessutom tar läromedlen upp olika typer av 

livsfrågor ur mycket skilda perspektiv. 

 

  

The purpose of this study is to investigate 

which possibilities teaching materials in 

religious education give teachers to teach about 

life issues in accordance to the curriculum, Lgr 

11. Furthermore, the purpose of this study is to 

investigate to what extent life issues are 

addressed in the selected teaching materials 

and what types of life issues that are addressed 

in these. By conducting an analysis of teaching 

material based on a qualitative content 

analysis, three different teaching material in the 

field of religious education were examined. 

The study's results show that the teaching 

materials that currently are available in 

religious education for grades 4–6 largely have 

the central content written in the subject's 

syllabus, but that they place high demands on 

the teachers' religious didactic competences 

when it comes to finding and choosing material 

as a complement while working with life 

issues. Furthermore, the study's results also 

show that the choice of teaching material gives 

students and teachers different conditions for 

working with life issues and that these teaching 

materials also address different types of life 

issues from very different perspectives. 
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1. Inledning 

Människor har i alla tider haft funderingar kring livet och döden. Dessa frågor om livet, 

existensen och vad som händer efter döden kan kopplas till begreppet ”livsfrågor”. Vissa 

söker svaret på dessa livsfrågor genom en religiös livsåskådning, medan andra söker svaren 

inom sig själva eller i kultur, politik eller andra sociala sammanhang. Genom undervisning 

i religionskunskap ska barn och ungdomar idag ges möjlighet att reflektera över olika 

livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt genom att undersöka vad religioner 

och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet (Skolverket, 2018). En stor 

del av det material som barn och ungdomar möter i dagens religionsundervisning är 

religionskunskapsböcker eller andra typer av läromedel och läroboken har, vare sig vi vill 

det eller ej, ett mycket stort inflytande på hur lärare lägger upp och utformar sin 

undervisning (Ammert, 2011). Därför blev jag och min medskribent mycket fundersamma 

när vi genomförde en litteraturstudie om hur lärare arbetar med livsfrågor och i inte fann 

någon lärare som överhuvudtaget nämnde läroboken som en del av undervisningen om 

livsfrågor (Helméus & Larsson, 2017). Utifrån detta fynd blev jag därför nyfiken på vad 

det är som gör att lärarna i litteraturstudien utelämnar läroboken när de berättar om 

livsfrågeundervisningen. Efter en lång tids funderingar kom jag fram till att det borde 

finnas två förklaringar, antingen brister läroboken innehållsligt när det kommer till 

livsfrågor eller så använder sig läraren av läroboken men väljer att fokusera mer på 

arbetsformer som berättande, samtal och diskussioner snarare än att lägga tonvikten på att 

läroboken används som underlag till just dessa arbetsformer. För att undersöka tesen om 

att läromedlen brister innehållsligt när det kommer till livsfrågor har jag valt att genomföra 

en läromedelsanalys av tre olika läromedel inom religionskunskap med inriktning mot 

grundskolans årskurs 4–6. Genom att analysera dessa tre läromedel hoppas jag finna svaret 

på i vilken utsträckning dessa läromedel behandlar livsfrågor och vilka möjligheter 

läromedlen ger lärare att undervisa om livsfrågor. Vidare kommer läromedlen att 

analyseras genom ett läroplansteoretiskt perspektiv för att om läromedlen lever upp till de 

krav som läroplanen, Lgr 11, ställer på den undervisning som ska bedrivas angående 

livsfrågor inom ämnet religionskunskap. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera läromedel i religionskunskap som är riktat mot 

undervisning för elever i årskurs 4–6, för att undersöka vilka möjligheter dessa läromedel 

ger lärare att bedriva undervisning om livsfrågor i enighet med läroplanen, Lgr11.  

Detta syfte vill jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 

• Vilka möjligheter ger läromedel lärare att undervisa utifrån läroplanens skrivningar 

om livsfrågor i kursplanen i religionskunskap? 

o Vilka typer av livsfrågor behandlas i läromedlen och i vilken utsträckning 

tas dessa upp? 
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3. Bakgrund 

I följande avsnitt kommer det material som ligger till bakgrund för studien att redogöras 

för. Inledningsvis kommer en historisk redogörelse för hur det ämne som vi idag kallar 

religionskunskap att behandlas följt av de skrivningar som finns i den rådande läroplanen, 

Lgr11. Även livsfrågornas införande i religionskunskapen och hur dessa skulle kunna 

definieras kommer att redogöras för. Vidare kommer religionsdidaktik att förklaras, då 

valet av läromedel är en del av lärares religionsdidaktiska kompetens. Sedan en 

redogörelse för tidigare forskning om vilka undervisningsstrategier lärare använder sig av 

när de undervisar om livsfrågor inom ramen för religionskunskap. Bakgrunden kommer 

att avslutas med att en presentation av det teoretiska ramverket samt den läroplansteori 

som valts ut för studien. 

3.1 Religionskunskapsämnets framväxt 

I den allra tidigaste skolan i Sverige sköttes all undervisning av den Svenska kyrkan och 

den religionsundervisning som fanns vid denna tid var därför ren kristendomskunskap som 

var konfessionellt bestämd av Svenska kyrkans lutherska lära. Under 1800-talet uppstod 

senare en konflikt mellan samhället och kyrkan eftersom samhället blev allt mer 

demokratiserat. 1842 infördes folkskolan i Sverige och samhället tog nu över den allmänna 

skolundervisningen, men kyrkan stod fortsatt för kristendomsundervisningen. Det 

bestämdes att det var kristendomen som var värdegrundsbärande och vilket ledde till att 

kristendomskunskapen betraktades som skolans första ämne (Olivestam, 2006). Upplägget 

innebar att kristendomsundervisningen fortsatte att vara konfessionell och att eleverna 

undervisades i religion och den kristna läran. 1962 gjordes förändringar i undervisningen 

kring religion och kristendomslära. En konfessionell skola och ett konfessionellt 

kristendomsämne var inte längre förenligt med de sekulära värderingar som tog form i 

samhället under efterkrigstiden i Sverige. Undervisningen skulle nu vara mer objektiv och 

icke-konfessionell vilket innebar att det nu undervisades om religion snarare än i religion 

(Almén, Furenhed & Hartman, 1994). Förändringen resulterade i att det nu var lärarna i 

skolan som ansvarade för kristendomsundervisningen och inte kyrkan. Undervisningen 

skulle nu utformas till att bli mer saklig och faktabaserad. Istället för att betona Jesus som 

en central roll i undervisningen skulle nu betoningen ligga på att kunna peka ut centrala 

platser inom kristendomen och lära eleverna om vikten av att ha vänner till hands när man 
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behöver hjälp (Olivestam, 2006). I och med 1969 års läroplan ersattes 

kristendomskunskapen av ämnet religionskunskap och ämnets position försvagades inom 

den svenska skolan. Det är även under denna tid som livsfrågeundervisningen lyfts in som 

ett centralt innehåll i religionskunskapsämnet. Religionskunskapen är därmed det 

skolämne som blivit mest ifrågasatt och förändrat genom tiderna och inget annat ämne har 

engagerat så många att agera och ta ställning kring dess innehåll och utformning 

(Olivestam, 2006).  

3.2 Religionskunskapsämnets skrivningar i nuvarande läroplan, 

Lgr 11 

Kursplanen i religionskunskap är uppdelad i ämnets syfte, centrala innehåll som eleverna 

ska möta i undervisningen och vilka kunskapskrav som eleverna ska ha uppnått vid 

avslutad grundskola. Syftet med religionsundervisning i skolan är att utveckla kunskaper 

om olika religioner, dessa religioners levnadsvanor, riter och utbredning, för att öka 

förståelsen för andra människor och livsvillkor. Vidare är syftet att utbildningen ska bidra 

till att eleverna utvecklar kunskap om hur olika religioner ser på frågor som rör kön, 

jämställdhet, sexuell läggning samt relationer och därigenom ges förutsättningar att 

analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor (Skolverket, 2018). Ämnet ska även 

belysa kopplingen mellan hur människors värderingar hänger samman med religioner och 

andra livsåskådningar. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att reflektera över 

olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt för att på så sätt utveckla en 

personlig livshållning (Skolverket, 2018). 

En del av det centrala innehåll som eleverna i årskurs 4–6 ska möta är till exempel centrala 

tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra 

världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra 

urkunder samt begreppen religion och livsåskådning (Skolverket, 2018). Vidare nämns att 

eleverna ska möta ett innehåll som belyser kristendomens betydelse för den svenska 

kulturen och det svenska samhället och dess värderingar, samt vilka spår som fortfarande 

finns kvar av de fornskandinaviska religionerna. Dessutom ska eleverna ges möjligheter 

att arbeta med livsfrågor och därigenom utforska sin identitet och arbeta med etiska 

ställningstaganden genom vardagliga moraliska frågor (Skolverket, 2018).  

3.3 Livsfrågor i religionskunskapsundervisningen 
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Under 1960- och 70-talet utvecklades begreppet livsfråga som ett led i att formulera vad 

religion och religionskunskap handlade om och att försöka göra religionskunskapen 

mindre konfessionell. Livsfrågor kan likställas med existentiella frågor, dessa berör det 

som är viktigt här i livet för den enskilde individen och frågorna kan ses som både 

kontextuella och allmänmänskliga (Löfstedt, 2011). Kontextuellt menas att livsfrågor kan 

besvaras olika sätt beroende på i vilket sammanhang de uppkommer i. Med 

allmänmänskliga menas att vissa livsfrågor delas med människor runt om i världen, både 

i nutid och historisk tid. Livsfrågor är inte något människor går och tänker på hela tiden 

utan de uppkommer ofta i vissa perioder i livet då dessa behöver bearbetas och reflekteras 

över. Det kan vara när en individ ställs inför en livskris som dödsfall i familjen eller vid 

större internationella kriser som tsunamivågen 2004 (Löfstedt, 2011).  

Enligt Löfstedt (2011) ska religionskunskapen inte bara handla om världsreligionerna utan 

den ska också ge eleverna en möjlighet att fördjupa sig i viktiga frågor om livet, vilket hon 

menar inte har fått något vidare genomslag i undervisningen trots att livsfrågeperspektivet 

introducerades i religionskunskapsämnet redan i 1969 års läroplan för grundskolan. Syftet 

med att introducera livsfrågor i läroplanen var att bidra med ett ämnesinnehåll som 

eleverna efterfrågade för att bidra till en process där de skulle få möjlighet att förstå eller 

försöka uppfinna eller finna mening med livet (Olivestam, 2006). Under 1990-talet 

genomgick dessutom religionsämnet en förändring och icke-religiösa livsåskådningar, till 

exempel humanism, existentialism eller evolutionism, fick en allt mer central roll i ämnets 

kursplan. Enligt Löfstedt (2011) var grundorsaken till denna förändring att Sverige gått 

från ett relativt homogent, kristet samhälle till ett mer sekulariserat samhälle där 

individerna hade en allt större spridning när det kom till religiositet och livsåskådning. I 

nuvarande läroplan, Lgr 11, står det i syftesdelen 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). I det centrala innehållet delas dessa skrivningar sedan upp i tre 

separata delar under rubriken Identitet och livsfrågor: 

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

vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. 
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• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, 

skildras i religioner och andra livsåskådningar. 

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet. 

(Skolverket, 2018, s. 218) 

3.4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer det tidigare forskning om hur lärare arbetar med livsfrågor i 

religionskunskapsundervisning att presenteras. Inledningsvis kommer problemet med att 

definiera en livsfråga att behandlas följt av lärobokens centrala roll i undervisningen. Även 

elevernas förväntningar på livsfrågeundervisning inom religionskunskapsämnet kommer 

att redogöras för. 

3.4.1 Problemet med att definiera en livsfråga 

I doktorsavhandlingen Livsfrågor och religionskunskap. En belysning av ett centralt 

begrepp i svensk religionsdidaktik (Falkevall, 2010), framkom det att de intervjuade 

lärarna var överens om att s.k. övergångsriter är kopplade till begreppet livsfråga och att 

det är sammanhanget som frågan tas upp i som avgör om det kan tolkas som en livsfråga 

eller inte, men när lärarna senare skulle göra en vidare tolkning av begreppet gick lärarnas 

åsikter isär. En av lärarna lyfter fram att en livsfråga är frågor som berör hela elevgruppen 

och innefattar det mesta som rör skolsituationen, till exempel gräl och konflikter på rasten. 

Medan en annan av lärarna kopplar livsfrågebegreppet till mer vardagliga och personliga 

aspekter såsom; är jag älskad? Har jag några vänner? Varför är du och jag olika? (Falkevall, 

2010). Med andra ord blir inte en livsfråga en livsfråga om den inte ställs i sitt rätta 

sammanhang. Livsfrågorna är dessutom intressanta eftersom de kan besvaras olika 

beroende på vilken livsåskådning individen har. Livsåskådning är något vi fostras in i och 

det är en del av individens identitet och kulturella arv. Livsåskådning kan även förklaras 

utifrån individens världsbild, centrala värderingssystem samt grundhållning och dessa 

påverkas bland annat av religiös tillhörighet, etniskt ursprung och det samhället individen 

lever i (Stenmark & Franck, 2016).  

Svårigheterna med att tolka begreppet livsfråga kan även problematiseras utifrån de 

skrivningar som finns om livsfrågor i den nuvarande läroplanen, Lgr 11. Där står det bara 

att eleverna ska möta livsfrågor, men det är inte tydligt definierat vad en livsfråga är, utan 
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det är upp till läraren att tolka. Jonsson (2016) undersöker i sin avhandling lärares 

didaktiska utmaningar inom religionsundervisning mellan 1994 och 2011 och finner att 

tolkningsutrymmet i skolans läro- och kursplaner orsakar osäkerhet i läraruppdraget och 

därför präglas av motstridiga mål, även om skrivningarna om livsfrågor omformulerats i 

2011 års läroplan. I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lpo 94) lyftes livsfrågor i termen ”livsviktiga frågor”, med en 

utgångspunkt i elevernas egna reflektioner, medan livsfrågor i Lgr 11 ska ha sin 

utgångspunkt i populärkulturen. Vidare menar hon att kursplanen i religionskunskap just 

nu slits mellan två olika synsätt – en traditionell syn på vad religionsundervisning bör 

innehålla och en förnyad sekulariserad syn på undervisningen. Denna slitning kan ses då 

kursplanen i religionskunskap kan delas upp i två olika delar – en där religionerna står i 

fokus och en där elevernas egna funderingar kring livet, döden och identiteten ska tas i 

beaktning (Jonsson, 2016).  

3.4.2 Läroboken i religionskunskapsundervisningen 

Enligt Ammert (2011) har läroboken en mycket central och dominerande roll i 

undervisningen. Många lärare utgår från läroboken i sin planering för att kunna följa en 

struktur, och kompletterar med annat material där läraren känner att det behövs. Läroboken 

har en paratextuell betydelse och formar med andra ord både lärares och elevers bild om 

vad religionskunskapsundervisningen ska handla om och vilken kunskap som anses vara 

viktig. Ammert (2011) menar vidare att läroboken kan kopplas samman med makten över 

att styra över vad eleverna ska lära sig för att anses vara goda och fungerande medborgare 

i det rådande samhällssystemet. Lärobokens innehåll lärs kontinuerligt, systematiskt och 

långvarigt av professionella lärare i en pedagogisk process, men många av eleverna kan 

vara för unga för att kunna ha förmågan att förhålla sig kritisk och distanserad till innehållet 

som lärs ut.  

3.4.3 Elevernas förväntningar på livsfrågeundervisningen och krocken med 

läroplanen 

Allt sedan livsfrågeperspektivet introducerades i religionskunskapen i och med 1969 års 

läroplan för grundskolan har forskning pågått kring hur barn och ungdomar uppfattar 

livsfrågor. Skolöverstyrelsen har utfört flertalet undersökningar inom ämnet livsfrågor 
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bland elever. Dessa undersökningar visar att barn har djupa funderingar om livet och 

tillvaron och vidare undersökningar genomförda under 1960- och 1980-talen visade att 

eleverna visade stort intresse för egna livsfrågor (Olivestam, 2016). På uppdrag av 

skolverket genomförde Jönsson & Liljefors Persson (2006) utvärderingen Nationella 

utvärderingen i grundskolan 2003. Sammanfattande huvudrapport (NU03) och där 

framkommer att elevernas intresse för So-ämnena generellt sätt ökat men det som sticker 

ut i utvärderingen är religionskunskapsämnet där eleverna visar minst intresse inom So-

blocket. Eleverna vittnar, enligt utvärderingen, om att den undervisning de möter inte är 

den som står beskriven i ämnets kursplan. I NU03 kommer det även fram att eleverna har 

ett stort intresse för livsfrågor (Jönsson & Liljefors Persson, 2006). De frågor som eleverna 

funderar mest över är meningen med livet, framtiden och döden. Hälften av eleverna svarar 

att de även funderar över miljö, världens tillkomst och om det finns någon gud. I samma 

undersökning har eleverna även delgett sin bild av undervisningen inom livsfrågeområdet. 

Eleverna berättar att de livsfrågor som behandlas mest är de som berör världens tillkomst 

(skapelsen), Guds existens, miljön samt krig och här känner sig eleverna tillfredsställda 

med undervisningen. De frågorna som eleverna uppger att de vill prata mer om är 

meningen med livet, kärlek, frågor om framtiden och döden (Jönsson & Liljefors Persson, 

2006). Med andra ord visar forskningen på att den traditionella religionsundervisningen 

borde omprioriteras för att passa elevernas nyfikenhet och intressen, detta krockar dock 

med det som vi vuxna anser bör aktualiseras i religionskunskapen (Olivestam, 2006). 

I Hartmans (2009) artikel, där han ger sin bild av fyrtio års arbete med livsfrågor i skola, 

forskning och läroplaner, framkommer att olika lärare, forskare och politiker tenderar att 

lägga fokus på livsfrågor utifrån två olika perspektiv, antingen utgår de från läroplanen och 

dess skrivningar om vad som ska behandlas i undervisningen eller så utgår de från eleverna 

och deras funderingar. Vidare, enligt Hartman (2009), utgår lärare som undervisar i de 

lägre årskurserna oftast eleverna, medan lärare som undervisar i de högre årskurserna, 

utgår från läroplan och ämnesinnehåll i livsfrågeundervisningen.  

3.4.4 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att begreppet livsfråga är problematiskt att definiera. Definieras 

livsfrågor som ”frågor som rör livet” blir begreppet oändligt stort och innefattar hur många 

frågeställningar som helst. För att söka en definition av begreppet behöver därför lärarna 

vända sig till den rådande läroplanen för att försöka finna svaret på vad livsfrågor i 
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undervisningen innebär, men inte heller här finns begreppet tydligt definierat. Här finns 

endast svaret på hur eleverna ska möta livsfrågorna – genom populär kultur (Jonsson, 

2016). Tolkningsutrymmet för lärarna blir därför mycket stort och de behöver därför söka 

efter andra hjälpmedel för att finna vilka livsfrågor som ska vara en del av undervisningen. 

Ett sådant hjälpmedel blir därför läroboken eftersom denna är en central del av 

undervisningen, inte bara i religionskunskapen utan i många av skolans ämnen (Ammert, 

2011). Därför är läromedel som används inom ämnet religionskunskap viktigt att 

undersöka vidare i denna studie för att försöka visa på hur livsfrågor lyfts upp inom ämnet 

och hur livsfrågor framställs i dessa. Dessutom vittnar Hartman (2009) om att 

undervisningen i religionskunskap utgår från två olika perspektiv, ett där undervisningen 

grundar sig i läroplanens skrivningar om vad ämnet ska innehålla och ett där elevernas 

funderingar står i fokus. Eftersom eleverna, enligt Lgr 11, ska möta livsfrågor utifrån 

populärkultur borde därför undervisning som behandlar livsfrågor ha ett större fokus på att 

möta elevernas förväntningar på livsfrågeundervisningen. I NU03 kommer Jönsson & 

Liljefors Persson (2006) fram till att den undervisning som eleverna möter i klassrummet 

inte är den som står formulerad i ämnets kursplan. Eleverna upplever att den undervisning 

som behandlar livsfrågor till största del handlar om hur världen skapades, Guds existens, 

miljön och krig. Eleverna har därför en önskan om att livsfrågeundervisningen borde ha en 

större tyngdpunkt på att behandla livsfrågor om meningen med livet, framtiden, kärlek och 

döden (Jönsson & Liljefors Persson, 2006). 

  



10 
 

3.5 Teoretiska perspektiv 

I följande avsnitt kommer det teoretiska ramverket för studien att redogöras. Studien utgår 

till största del från läroplansteori. Denna har jag valt att utgå från eftersom jag vill 

undersöka hur väl de utvalda läromedlen svarar på läroplanens, Lgr11, skrivningar om 

livsfrågeundervisning och hur dessa kan användas i religionskunskapsundervisningen. I 

det teoretiska ramverket kommer även religionsdidaktik och läromedelsanalys att 

redogöras för då dessa har en tydlig koppling till studiens analys. 

3.5.1 Läroplansteori 

Läroplansteori är ett sätt att försöka att se förhållandet mellan läroplan och det som 

genomförs i själva undervisningen. Läroplansteori handlar om hur olika arenor i samhället 

och utbildningssystemet samverkar för att skapa styrdokument som anger vilket 

kunskapsinnehåll som ska läras ut och hur dessa arenor kommit fram till att det ska läras 

ut (Linde, 2012). En läroplan är ett dokument som innehåller de krav som samhället och 

skolpolitiker ställer på utbildningen. Läroplanen kan sedan delas in i tre nivåer. I den första 

nivån väljs värderingar och kunskap ut och organiseras. I den andra nivån anges hur 

utbildningen ska styras och det är här som läroplanen utvecklas och konkretiseras. I den 

tredje och sista nivån finner man hur läroplaner och läromedel styr undervisningen och 

sedan överförs till undervisningsmoment (Lundgren, 1979).  

Vidare fokuseras det på en av arenorna inom läroplansteorin – realiseringsarenan, där 

läroplanen sätts in i ett undervisningssammanhang. Kort kan de sägas att realisering 

innebär att eleverna genom undervisningen tillägnar sig läroplanens innehåll (Linde, 

2012). Utifrån läroplanen utformar läraren sin undervisning och reviderar sedan denna 

utifrån hur eleverna tar till sig innehållet. Lärarens mål med undervisningen ska vara att 

eleverna ska kunna ta del av den kunskap och det innehåll som står skrivet i läroplanerna. 

När målet sedan har uppfyllts har läroplanen realiserats (Linde, 2012). 

Just när det kommer till att överföra läroplanen till undervisningsmoment, och där med 

realisera läroplanen, innebär det att lärare behöver tolka det som står skrivet i läroplanerna 

och sedan själva ansvara för att det som lärs ut sker på det sätt som är angivet i läroplanens 

skrivningar (Linde, 2012). Tolkningsutrymmet är olika stort mellan vilka ämnen som 

läraren undervisar i, ämnen som samhällskunskap och svenska är exempel på ämnen där 
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tolkningsutrymmet är relativt stort och läraren kan här skapa sin egen undervisning (Linde, 

2012). Eftersom livsfrågor enligt läroplanen, Lgr11, inte är tydligt definierat blir här 

tolkningsutrymmet mycket stort. Därför kan läromedel ses som ett verktyg för att kunna 

definiera vad som räknas som en livsfråga eller ge ett begränsat urval av livsfrågor som 

kan användas i religionskunskapsundervisningen.  

Läroplansteorin kommer ligga till grund för analysen i examenarbetet då den kopplar 

samman innehållet i läromedlen med läroplanens skrivningar. Tolkningsutrymmet som 

uppstår när läroplanen ska tolkas och realiseras av olika aktörer blir inom 

livsfrågeundervisningen mycket stort och därför kan det här perspektivet användas för att 

förklara varför vissa urval gjorts av till exempel läromedelsförfattare och lärare.  

3.5.2 Religionsdidaktik 

Historiskt sett grundar sig religionsdidaktiken i den tvärvetenskapliga pedagogiken. Denna 

pedagogik var från första början en del inom filosofin, men har sedan även behandlats 

inom psykologin och nu på senare tid också inom olika samhällsvetenskaper. Eftersom 

pedagogik är ett väldigt brett begrepp har det med tiden även utvecklats olika typer av 

specialiseringar inom pedagogiken för att den ska kunna anpassas mot ett mer 

ämnesinriktat innehåll, därav grenen religionspedagogik eller religionsdidaktik (Hartman, 

2011). Religionsdidaktiken kan delas in i två delar, teoretisk och praktisk. Den teoretiska 

delen handlar om lärarens tanke på hur undervisningen ska utformas medan den praktiska 

delen handlar om det konkreta arbetet i klassrummet. Kortfattat kan det sägas att 

religionsläraren utformar sin undervisning utifrån de didaktiska frågorna: vad som ska 

läras ut, hur det ska läras ut och varför religionskunskap ska läras ut samt till vem (Löfstedt, 

2011). Genom att fokusera på religionsdidaktikens teoretiska del om hur undervisningen, 

enligt läraren, ska utformas kan didaktiken knytas an till läroplansteorins realiserings arena 

eftersom lärarens didaktiska val avgör om läraren lyckas att realisera läroplanen i sin 

undervisning utifrån de tolkningar som läraren gör av läroplanen. 

3.5.3 Läromedelsanalys 

Läromedelsanalys har sin utgångspunkt inom didaktiken eftersom den tar upp frågor som: 

Vad förmedlar läroboken och vad förväntas den stimulera till? Hur framställs innehållet i 

läroboken? Varför ser stoffurval och framställning ut som det gör? Men en 
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läromedelsanalys kan även handla om elevers möte med läroboken och vad dessa möten 

resulterar i. För att kunna strukturera det didaktiska perspektivet används en didaktisk 

kommunikationskedja. Kedjan startar i en samhällelig, politisk, kulturell och 

utbildningsrelaterad kontext och går sedan via läroboksförfattare och förlag till skolans 

lärare och elever. Genom undervisningen bearbetar och internaliserar eleverna 

undervisningen genom lärobokens innehåll vilket leder till att de utvecklar kunskaper och 

färdigheter. Cirkeln sluts i och med att eleverna deltar i samhället och då utgör en del av 

den samhälleliga kontext som kommunikationskedjan har sin början i. Utifrån denna 

didaktiska kedja kan sedan tre analytiska perspektiv antas för att precisera vad det är som 

ska undersökas (Ammert, 2011). 

I ett processuellt perspektiv studeras läroboken som en process, sprungen ur den 

samhälleliga kontexten, från läroboksförfattare till färdig produkt.  

Ur det strukturella studeras läroböcker ur en samhällelig kontext i ett fryst ögonblick och 

hur det har präglat läromedlet och ämnesinnehållet. Här ser man på läroplaner, 

pedagogiska strömningar med mera (Ammert, 2011). 

Det tredje och sista perspektivet är det funktionella perspektivet och det är det som kommer 

att användas under analysen för att, utifrån läroplansteori, finna svaret på studiens syfte. I 

det funktionella perspektivet undersöks vad läromedlet förmedlar till eleverna och 

lärobokens betydelse för undervisningen. Lärobokens funktion kan vara att stimulera 

eleverna att utveckla kunskaper eller befästa identiteter och legitimera maktpolitik. 

Läroboken är även en del i den socialiseringsprocess där människors syn på sig själva och 

samhället skapas (Ammert, 2011). För att undersöka vilka möjligheter läromedlen ger 

lärare att undervisa om livsfrågor kommer jag därför att använda mig av 

läromedelsanalysens funktionella perspektiv för att se hur läromedlet kan användas. 

Utöver läromedelsanalysens funktionella perspektiv kommer jag även att undersöka i 

vilken utsträckning innehållet som behandlar livsfrågor i läromedlen svarar mot 

läroplanen, Lgr11, utifrån det valda teoretiska ramverket, läroplansteori. 
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att redogöras för. Inledningsvis 

kommer studiens metodval att behandlas följt av det material som använts i analysen. Även 

de avgränsningar som gjorts i materialet kommer att redogöras för. Vidare kommer även 

en redogörelse för studiens genomförande och tillförlitlighet att presenteras. 

4.1 Val av metod 

Föreliggande studie ämnar undersöka vilka möjligheter läromedel inom 

religionskunskapsämnet ger lärare att undervisa om livsfrågor, i enlighet med läroplanens 

skrivningar. Således genomfördes en läromedelsanalys utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. 

4.1.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Innehållsanalys används för att analysera ett brett spektrum av texter, allt från dokusåpor 

och frimärken till religiösa urkunder och läroböcker. Inom samhällsvetenskapliga studier 

är texters innebördsaspekt det som analyseras. Innehållsanalys är även att föredra när man 

söker mönster i större material. Några teman som innehållsanalysen kan utgå från är att 

antingen studera omfattningen av olika teman i texter, undersöka hur något värderas, 

studera opartiskhet, att göra jämförelser eller studera konstans eller förändring över tid 

(Boréus & Bergström, 2018). 

Genom att använda sig av innehållsanalys kan forskare genomföra jämförelser på basis av 

kvantifiering av olika element i texter. Innehållsanalysen kan fokuseras på både 

innebördsmässiga och interpersonella textaspekter och kan delas in i kvantitativ och 

kvalitativ innehållsanalys (Boréus & Bergström, 2018). Kvalitativ innehållsanalys används 

som metod för att beskriva innebörden av kvalitativa data för att kategorisera delar av 

material med hjälp av ett kodschema (Boréus & Bergström, 2018) och det är denna del av 

innehållsanalysen som använts i denna studie. Eftersom läromedelsanalysen fokuserade på 

läromedlens funktion var den kvalitativa innehållsanalysen ett bra hjälpmedel för att 

undersöka vilka typer av livsfrågor som togs upp i läromedlen. Livsfrågor är ett brett och 

svårdefinierat begrepp som dessutom rymmer olika svar eller förklaringar beroende på i 

vilket sammanhang de ställs eller vem som försöker att svara på dessa. Därför var den 
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kvalitativa innehållsanalysen behjälplig för att kunna undersöka och kategorisera 

livsfrågor utifrån de sammanhang som de behandlades i läromedlen.  

4.2 Urval 

De undersökta läromedlen begränsades till de som i dagsläget finns i tryckt bokform, 

eftersom det är dessa som jag sett används mest frekvent i de undervisningssammanhang 

som jag deltagit i. Idag finns tre sådana läromedel på marknaden: Upptäck Religion 

(Koraen & Sandin, 2017; Lindström, 2016; Ring & Sandin, 2008). PULS Religion 

(Abrahamsson, 2011; Willebrand, 2013) och Utkik Religion 4–6 (Bohlin, 2015). Samtliga 

läromedel utgörs av en grundbok för elever. Till läromedlen Upptäck Religion och PULS 

Religion finns dessutom en arbetsbok där eleverna kan arbeta med instuderingsfrågor och 

en tryckt lärarhandledning i bokform för att underlätta lärarnas planering tillgängliga. 

Läromedlet Utkik Religion 4–6 består av en grundbok där eleverna har både text och 

instuderingsfrågor att arbeta med och en digital lärarhandledning. I analysen har endast 

grundbok och arbetsböcker att analyseras eftersom vissa av lärarhandledningarna inte 

funnits tillgängliga för mig som student. 

Läromedlet Upptäck Religion beskrivs av Liber (2019) som ”en modern religionsbok ur 

många aspekter”. Boken ska enligt förlaget ge alla världsreligioner lika stort utrymme, 

ställa etiska frågor till eleverna och svara väldigt väl mot kunskapskraven i Lgr 11. De 

kapitel som behandlar världsreligionerna är alla utformade enligt samma struktur så att 

eleverna får det enklare ett göra jämförelser mellan de olika religionerna (Liber, 2019). 

Trots att läromedlets grundbok är utgiven före 2011 års läroplan har jag valt att ta med 

läromedlet i min analys eftersom det fortfarande finns på marknaden och enligt förlaget 

ändå ska kunna användas utifrån den rådande läroplanen. Således är det av intresse att 

analysera läromedlet och undersöka om så är fallet. Arbetsboken som analyserats är 

utgiven 2016, och lärarhandledningen är utgiven 2017 och detta kan göra att det sätt som 

elever och lärare kan arbeta med grundbokens innehåll har anpassats mer efter den rådande 

läroplanen även om grundboken i sig inte reviderats efter 2008. 

Läromedlet PULS Religion beskrivs av Natur & Kultur (u.å.) som en bok som studerar 

likheter och skillnader mellan olika religioner. Med denna bok ska eleverna få 

grundläggande kunskaper om religion och etik som ger underlag för många spännande 

samtal. I boken lyfts även barnkonventionen och BRIS fram, vilket ska få eleverna att 
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reflektera över människors lika värde i vardagen och klassen. I boken får eleverna även 

möta en klass som har livskunskap på schemat (Natur & kultur, u.å.). PULS Religion är 

intressant att undersöka eftersom den är utgiven i samband med att läroplanen, Lgr 11, 

introducerades i den svenska skolan.  

Läromedlet Utkik Religion 4–6 beskrivs av Gleerups (u.å.) som ett modernt och flexibelt 

läromedel som hjälper läraren att göra undervisningen rolig och inspirerande. Innehållet 

ska, enligt förlaget, utgå från Lgr 11. I varje kapitel får eleven möta tydliga mål, viktiga 

begrepp, spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor (Gleerups, u.å.). 

Läromedlet är utgivet 2015 och är således det nyaste läromedlet på marknaden. Det är 

därför intressant att undersöka läromedlet eftersom läroplanen, Lgr 11, vid läromedlets 

lansering varit den rådande läroplanen i några år och detta kan ha påverkat synen på hur 

livsfrågor skrivs fram och tolkas i läroplanen. 

Vid analysen av vilka typer av livsfrågor som behandlas i läromedlen och i vilken 

utsträckning dessa behandlas begränsades urvalet till de delar av läromedlen som 

behandlar livsfrågor utanför de kapitel som handlar om världsreligionerna. Begränsningen 

motiverades med att läromedlens kapitel som behandlar världsreligionerna tog upp 

livsfrågor utifrån en religiös livsåskådning på ett tydligt sätt. Det fenomen som var ämnat 

att undersöka var i vilken utsträckning eleverna fick möjlighet att möta livsfrågor utifrån 

en mer sekulär livsåskådning och därigenom reflektera över olika livsfrågor, sin identitet 

och sitt etiska förhållningssätt för att på så sätt utveckla en personlig livshållning 

(Skolverket, 2018). Enligt Stenmark & Frank (2016) är livsfrågor dessutom ett begrepp 

som kan tolkas på flera olika sätt beroende på individens egen livsåskådning. Icke religiösa 

livsåskådningar blir allt mer vanligt i det svenska samhället och därför borde de ha en mer 

central roll i undervisningen. En individs livsåskådning är tätt sammankopplat med den 

egna identiteten, den egna världsbilden och det centrala värderingssystemet som individen 

har. Dessa påverkas inte bara av vilken religiös tillhörighet som individen har, utan också 

av individens etniska ursprung och hur samhället ser ut (Stenmark & Frank, 2016). Genom 

att frikoppla livsfrågorna från världsreligionerna synliggjordes läromedelsförfattarnas 

egna tolkningar om vad som definieras som en livsfråga i analysen. Utifrån dessa kriterier 

blev materialet mer lätt analyserat då jag som skribent inte riskerade att lägga in egna 

värderingar av vad en livsfråga skulle kunna vara i analysen.  
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I de delar där jag analyserat i vilken utsträckning läromedlen svarar på läroplanens 

skrivningar om livsfrågor gjordes dock ett undantag i urvalet då jag tog med de delar som 

behandlar de fem världsreligionerna i analysen. Undantaget gjordes eftersom det i 

läroplanen står att undervisningen i religionskunskap ska behandla ”hur olika livsfrågor 

[…] skildras i religioner och andra livsåskådningar” (Skolverket, 2018, s. 218).  

 

4.3 Genomförande 

I den inledande analysen analyserades läromedlens grundböcker och arbetsböcker i sin 

helhet för att först undersöka i vilken utsträckning livsfrågor behandlades utanför de kapitel 

som handlar om de fem världsreligionerna. När denna inledande del i analysarbetet var 

genomfört ställdes de delar som behandlar livsfrågor i kontrast till bokens totala innehåll 

för att svara på syftets frågeställning i vilken utsträckning livsfrågor behandlas i 

läromedlen. När det material som behandlade livsfrågor samlats in kategoriserades det för 

att undersöka i vilka sammanhang som livsfrågorna ställdes i och kategoriserades in i olika 

teman. Denna kategorisering gjordes för att svara på syftets frågeställning om vilka typer 

av livsfrågor som behandlas i läromedlen. För att svara på syftets frågeställning om vilka 

möjligheter dessa läromedel ger lärare att undervisa om livsfrågor utifrån läroplanens 

skrivningar om livsfrågor i religionskunskap analyserades läroboken och arbetsboken i sin 

helhet. Denna analys gjordes för att se i vilken utsträckning läromedlen kan hjälpa läraren 

att realisera läroplanen i sin undervisning genom ett funktionellt perspektiv. 

4.4 Reliabilitet och validitet 

För att en studie ska vara tillförlitlig behöver den ha hög reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet syftar till studiens trovärdighet och att den är korrekt utförd och validitet syftar 

till att studien mätt den som avses mäta. Dessa begrepp används till största del i kvantitativa 

studier då dessa ofta har som avsikt att mäta olika typer av data som framkommer i studiens 

undersökta material (Bryman, 2011).  

I en kvalitativ studie ligger inte fokus på att mäta olika typer av data utan här ligger istället 

fokus på att undersöka olika typer av fenomen. Därför används inte begreppen reliabilitet 

och validitet i kvalitativa studier, utan här används istället begreppen tillförlitlighet och 

äkthet. Med tillförlitlighet menas att studien ska vara trovärdig, överförbar och pålitlig 
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genom att styrka och konfirmera att forskaren inte medvetet låtit sina egna värderingar 

påverka undersökningen. Att en studie är trovärdig innebär att forskningen har utgått från 

de regler dom finns och med överförbarhet menas att forskaren gjort utförliga 

beskrivningar kring det som studerats för att studiens resultat ska kunna överföras till en 

annan miljö. Pålitlighet syftar till begreppet reliabilitet och innebär att det ska finnas en 

redogörelse för hur forskningsprocessen sett ut (Bryman, 2011). 
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5. Resultat 

I följande avsnitt kommer resultatet av analysen att delges. Inledningsvis kommer studiens 

resultat angående vilket utrymme som livsfrågor ges i de analyserade läromedlen följt av 

vilka olika typer av livsfrågor som dessa läromedel behandlar. Vidare kommer studiens 

resultat av analysen av hur läromedlen svarar mot rådande läroplan, Lgr 11, att redogöras 

för. Avslutningsvis presenteras studiens resultat om vilka möjligheter läromedlen ger 

lärare att undervisa om livsfrågor. 

5.1 Hur stor del av läromedlen som behandlar livsfrågor 

I det här avsnittet kommer resultatet av hur stor del av läromedlen som behandlar livsfrågor 

utanför de fem världsreligionerna att redogöras för. Läromedlens totala antal kapitel 

kommer att redogöras för och vilken typ av innehåll dessa har för att ge en så tydlig bild 

som möjligt av läromedlets utformning och hur stor del av det totala innehållet som 

behandlar livsfrågor. 

Grundboken Upptäck Religion (2008) är indelad i 13 kapitel: Av dessa kapitel är sju 

kopplade till arbete om de fem världsreligionerna, två är kopplade till etik, två kapitel 

handlar om fornskandinaviska religioner och ett kapitel handlar om vad religion är. Utöver 

dessa finns även ett kapitel som kan kopplas till livsfrågor. De kapitel som behandlar 

världsreligionerna är sedan indelade efter samma disposition; En beskrivning av det 

religiösa rummet tillsammans med bilder, På besök i en troende familj, Religiösa 

berättelser, Högtider, Ceremonier, Huvudtankar inom religionen och Olika grupper inom 

religioner. Vid en övergripande analys av boken finns inte begreppet livsfråga med alls i 

läroboken. Dock kan kapitlet ”Vad händer efter döden?” kopplas till livsfrågor eftersom 

det svarar på läroplanens skrivningar i det centrala innehållet där eleverna ska möta ”olika 

livsfrågor, till exempel […] vad som händer efter döden, skildras i olika religioner” 

(Skolverket, 2018, s. 218). Det innebär att livsfrågor som är mer elevnära och 

allmänmänskliga inte behandlas alls i grundboken vid första anblick. När grundboken 

sedan analyseras i sin helhet finns livsfrågor med i form av reflektionsfrågor på flera ställen 

i boken, men dessa är kopplade till religiösa berättelser eller levnadsregler inom de olika 

religionerna. Frågorna är dessutom av mer etisk karaktär och behandlar frågor om rätt och 

fel eller gott och ont, än att uppmana till funderingar kring den egna identiteten. 

Arbetsboken håller samma kapitelindelning som grundboken och i denna finns dessutom 
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en sida där eleverna faktiskt blir bekanta med begreppet livsfråga. Däremot finns det endast 

en fråga kopplad till denna sida och utöver denna finns det en fråga där eleverna får arbeta 

med livsåskådningar ur både sekulärt och religiöst perspektiv. Den fråga som ställs med 

koppling till kapitlet ”Vad händer efter döden?” är endast en fråga där eleverna får ge svar 

utefter de fem världsreligionerna.  

Grundboken PULS Religion (2011) är indelad i 11 kapitel. Av dessa kapitel är åtta 

kopplade till de fem världsreligionerna, två av dessa behandlar vad religion är och de 

fornskandinaviska religionerna. Utöver dessa kapitel finns även ett kapitel som kan 

kopplas ihop mer explicit med livsfrågor. Grundboken har några teman som återkommer i 

kapitlen om världsreligionerna, Att leva som … och religionens högtider och riter. Vid 

första anblick känns grundboken utformad i en kronologisk ordning ur ett 

religionshistoriskt perspektiv. Religiösa berättelser behandlas i de kapitel som behandlar 

religiösa texter och inte i de som behandlar själva religionen i fråga. Vid denna korta 

övergripande analys finns livsfrågor främst med i kapitlet Att leva tillsammans. Men vid 

en mer ingående analys finns även livsfrågor med i grundbokens inledande kapitel Vad är 

religion? Däremot finns inte begreppet livsfråga med i varken grundboken eller 

arbetsboken alls. I arbetsboken finns uppgifter kopplade till hur man är en god kamrat, 

olika levnadsregler, konflikthantering och olika sätt att umgås. Men med tanke på hur dessa 

är utformade ger de inte eleverna någon djupare förståelse för livsfrågor och den egna 

identiteten. 

Grundboken Utkik Religion 4–6 (2015) är indelad i 10 kapitel. Av dessa kapitel är sex 

kopplade till de fem världsreligionerna, ett kapitel behandlar vad religion är, ett kapitel 

behandlar de fornskandinaviska religionerna och ett kapitel behandlar etik. Utöver dessa 

kapitel finns ett kapitel som explicit behandlar livsfrågor. Kapitlen som behandlar 

världsreligionerna följer samma disposition; Religiösa berättelser, Religionens framväxt, 

Tro och liv, Riter och högtider, Centrala tankar inom religionen samt Repetition och 

Sammanfattning. Vid en snabb överblick syns livsfrågor främst i kapitlet Livsviktiga 

frågor, vilket ger en tydlig bild om vad kapitlet kommer att handla om. När boken 

analyseras mer på djupet nämns begreppet livsfråga flera gånger i boken. Redan i bokens 

inledande kapitel Religioner och livsåskådningar finns begreppet med och då förklaras 

livsfrågor som frågor som människor har om livet. Exempel som ges är: Varför finns 

världen? Varför finns vi? Vad är meningen med livet? Här förklaras också att om man är 

religiös så finner man ofta svaren på livsfrågorna i sin religion. I kapitlet Livsviktiga frågor 
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förklaras begreppet livsfråga ytterligare en gång, men då tilläggs att inte alla finner svaret 

på dessa inom religionerna, utan att de ofta finner svaret ”utanför religionerna och inom 

sig själva” (Bohlin, 2015, s. 136). I kapitlets sammanfattning kan man även läsa att: 

”Livsfrågor är frågor om livet och döden som alla människor ställer sig. Vi funderar på 

vad som är meningen med livet och varför vi lever just här på jorden” (Bohlin, 2015, s. 

145). 

5.1.1 Sammanfattning 

Utifrån analysen angående omfattningen av livsfrågor i religionskunskapsböckerna 

framkommer det att mindre än en tiondel av läromedlens totala innehåll behandlar 

livsfrågor utanför världsreligionerna. Dessutom blir det, i dessa kapitel, inte synligt att det 

är livsfrågor som behandlas. Utkik Religion 4–6 är den enda av grundböckerna som tar upp 

begreppet livsfråga och dessutom förklarar det för eleverna. Upptäck Religion och PULS 

Religion nämner inte ens begreppet eller ger det någon form av definition i själva 

grundböckerna. Grundboken Upptäck Religion 4–6 har dessutom inte avsatt något 

utrymme i grundboken där eleverna skulle kunna söka svar på deras inneboende livsfrågor 

i någon vidare mening än utifrån religionstillhörighet. Däremot finns dessa delar i 

arbetsboken och där ges också en förklaring till vad livsfrågor är. I vare sig grund- eller 

arbetsboken i läromedlet PULS Religion finns livsfrågor från ett mer allmänmänskligt 

perspektiv med, men inte heller här förklaras begreppet livsfråga för eleverna. 

Sammanfattningsvis ges livsfrågorna ett ganska litet utrymme i de analyserade läromedel, 

och när livsfrågorna väl behandlas så ligger fokus i de äldre läromedlen, utifrån ett 

funktionellt perspektiv, på att uppfostra goda samhällsmedborgare då livsfrågorna är mer 

kopplade till etik och religionstillhörighet än till livsfrågor som kan kopplas till 

utforskandet av den egna identiteten.  

5.2 Vilka typer av livsfrågor behandlas i läromedlet 

I den här delen av resultatet kommer endast analysen av grundboken att presenteras 

eftersom det är grundboken som eleverna arbetar med genom arbetsböcker och 

repetitionsfrågor. Det är även grundboken som läraren till största del utgår från när denne 

lyfter upp livsfrågor till diskussion i klassrummet. Jag har även valt att i första hand 

avgränsa analysen till de kapitel i boken som behandlar livsfrågor mer explicit och därför 

utelämnas även en analys av livsfrågor som uppkommer i de kapitel som handlar om 
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världsreligionerna, då samtliga läromedel behandlar religionernas centrala tankegångar, 

högtider, riter, skapelseberättelser och levnadsregler och därigenom ger förklaringar på hur 

livsfrågor skulle kunna besvaras utifrån dessa religioner. 

I grundboken Upptäck Religion (2008) finns inget kapitel som behandlar livsfrågor 

explicit. Därför har endast kapitlet ”TEMA: Vad händer efter döden?” analyserats. Här 

ställs endast en fråga till eleverna, nämligen ”Vad tror du händer efter döden?”. Eleverna 

har på samma uppslag de fem världsreligionernas förklaringar på vad som händer efter 

döden till hjälp för att söka svar på denna fråga. Därför skulle jag tolka det som att denna 

livsfråga ställs till eleverna på ett sätt som gör att den enligt läromedelsförfattaren endast 

kan få ett svar genom en religiös tillhörighet. Livsfrågan blir därför ställd i en religiös 

kontext mer än ur en allmänmänsklig kontext. Eftersom denna bok har ett begränsat utbud 

av livsfrågor har jag även gjort en kortare mer övergripande analys av de reflektionsfrågor 

som finns med i bokens andra kapitel eftersom dessa till viss del kan kopplas till livsfrågor. 

Vid denna analys blir livsfrågorna mer framträdande, men dessa livsfrågor är då av mer 

etisk karaktär och handlar om att eleverna ska reflektera över vad som gör att man är en 

god medmänniska och hur man ska handla rätt utifrån etiska dilemman.  

I grundboken PULS Religion (2011) har kapitlet ”Leva tillsammans” analyserats. Här får 

eleverna bekanta sig med en fiktiv klass som har livskunskap på schemat. Eleverna i 

kapitlet möta livsfrågor som behandlar levnadsregler såsom den gyllene regeln och FN:s 

barnkonvention och utifrån dessa reflektera över hur man är en god medmänniska och 

kamrat. Frågorna som ställs till eleverna är ofta ställda i ett skolsammanhang och behandlar 

ämnen som grupptillhörighet, konflikter på rasterna, mobbning och utsatthet. Även 

jämställdhet och allas rätt att vara olika behandlas i grundboken. Vissa delar av boken 

lämnar dock skolsammanhanget och där får eleverna diskutera hur man bemöter varandra 

via text, på till exempel internet eller via SMS, och vilka regler som finns kring hur man 

umgås via dessa medier. Över lag så behandlar grundboken livsfrågor genom både etiska, 

moraliska och mer allmänmänskliga perspektiv, då livsfrågorna som ställs i det här kapitel 

är frikopplade från religiösa livsåskådningar och utgår mer från elevernas mer generella 

tankar och funderingar ur ett mer elevnära perspektiv. Grundboken tar även i kapitlet upp 

hur vi ska behandla vår miljö och vår planet, men eftersom de frågor som ställs främst är 

utformade för att ge eleverna möjlighet att ta reda på vad som gäller när det kommer till 

allemansrätten har dessa delar valts bort från analysen. 
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I grundboken Utkik Religion 4–6 (2015) har kapitlet ”Livsviktiga frågor” analyserats. I 

analysen av kapitlet syns tre tydliga teman och det första skulle jag vilja benämna som 

existentiella livsfrågor. Här får eleverna direkt i texten frågor som: ”Vad är meningen med 

livet?”, ”Varför finns jag?”, Hur kom allt till?”, ”Vad är viktigt i livet?” och ”Vad händer 

efter döden?”. Det andra temat som tydligt syns är livsfrågor som kan kopplas till vänskap 

och relationer. Exempel på frågor som ställs till eleverna är: ”Vad innebär det att vara en 

bra kompis?”, ”Vad innebär det att respektera någon?” och ”Vad är dina bästa råd för att 

reda ut bråk?”. Det tredje och sista temat är kopplat till identitet. Här får eleverna fundera 

över frågor som: ”Vad betyder identitet?”, ”Vad påverkar din identitet?”, ”Hur påverkar 

de olika grupper som du ingår i din identitet?” och ”Är du olika på nätet och i 

verkligheten?”. Dessa exempel på frågor får eleverna möta direkt i texten och därför blir 

livsfrågorna mycket centrala i kapitlet. De delar som behandlar livsfrågor utifrån ett 

existentiellt perspektiv ger eleverna referenser till både de fem världsreligionernas möjliga 

svar på frågorna, men gör också kopplingar till att de skulle kunna besvaras på ett mer 

allmänmänskligt sätt genom att dra paralleller till skönlitteratur som Bröderna Lejonhjärta. 

Även de livsfrågor som behandlar vänskap, relationer och den egna identiteten får ett större 

fokus i denna bok än i de tidigare analyserade. Samtidigt tas livsåskådning och livfrågor 

upp som viktiga begrepp i boken vilket gör att just livsfrågor i denna bok blir lätta att 

plocka ut och analysera. 

5.2.1 Sammanfattning 

Vid analysen framkom att alla tre läromedlens grundböcker innehåller livsfrågor, men att 

sammanhanget som de tas upp i och vilket syfte som livsfrågorna har varierar. I Upptäck 

Religion syns inte livsfrågorna på ett tydligt sätt så vida inte boken analyseras i sin helhet. 

Det beror på att livsfrågorna behandlas genom små passager i samtliga kapitel och i 

sammanhang där en religiös berättelse först presenterats för eleverna. I PULS Religion 

uppkommer livsfrågorna i ett sammanhang som kan kopplas ihop med vänskap, relationer 

och levnadsregler och i Utkik Religion 4–6 uppkommer livsfrågor i flera olika 

sammanhang. Livsfrågorna kan också delas upp i teman beroende på vilket syfte de har. I 

Upptäck Religion har livsfrågorna som syfte att eleverna ska reflektera över etiska 

ställningstaganden och i PULS Religion har livsfrågorna som syfte att eleverna ska 

reflektera över vänskap, mänskliga rättigheter och etiska ställningstaganden. Utkik 

Religion 4–6 är det läromedel där den bredaste variationen av livsfrågor förekommer. 
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Syftet med livsfrågorna här är att eleverna ska få möjlighet att reflektera kring livsfrågor 

som rör den egna identiteten, varför vi finns, vänskap och relationer. Kort kan sägas att 

livsfrågorna som eleverna möter i Upptäck Religion är av etisk karaktär och då ofta kopplas 

till religiösa sammanhang medan eleverna möter livsfrågor som behandlar vänskap och 

relationer kopplade till ett skolsammanhang i PULS Religion. Däremot möter eleverna i 

Utkik Religion 4–6 livsfrågor som är av existentiell karaktär och kan kopplas till sökandet 

av den egna identiteten i flera olika sammanhang då livsfrågorna är en mer central del av 

innehållet i det analyserade kapitlet. 

5.3 Läromedlen och läroplanens skrivningar om livsfrågor 

I denna del kommer resultatet för hur väl läromedlen svarar på läroplanens skrivningar om 

innehållet i livsfrågeundervisning i ämnet religionskunskap att redovisas. 

Läromedlet Upptäck Religion (2008) utgår från de fem världsreligionerna, asatron och 

samernas religion och tar upp livsfrågor utifrån ett religiöst perspektiv genom att använda 

religionerna för att beskriva hur livsfrågorna kan besvaras. Inom varje religion förklaras 

hur världen skapades, hur människa ska leva, vad som är viktigt i livet och vad som händer 

efter döden. Genom att grund- och arbetsbokens kapitel om religionerna är upplagda 

utifrån samma disposition är det lätt för eleverna att jämföra hur livsfrågorna kan besvaras 

inom de olika religionerna. Eftersom grundboken innehåller reflektionsfrågor kan eleverna 

själva reflektera över sin identitet, dock är dessa mer inriktade på att få eleverna att 

reflektera över etiska ställningstaganden än att söka svar på egna funderingar kring 

identiteten och reflektera över livsfrågor. Grund- och arbetsboken svarar väl på läroplanens 

skrivningar om att eleverna i det centrala innehållet som behandlar livsfrågor och identitet 

ska möta: ”Hur olika livsfrågor […] skildras i religioner” (Skolverket, 2018, s. 218) och 

”vad religioner […] kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet” 

(Skolverket, 2018, s. 218). Däremot svarar inte grund- och arbetsboken på läroplanens 

skrivningar som handlar om att eleverna ska stimuleras att reflektera över sin identitet 

utifrån en livsåskådning som ligger utanför de fem världsreligionerna eftersom denna typ 

av innehåll inte finns med i vare sig grund- eller arbetsboken. Grundboken ger visserligen 

eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att reflektera över livsfrågor, sin egen och 

andras identitet (Skolverket, 2018), men då endast utifrån ett förhållningssätt som går ut 

på att alla tillhör och identifierar sig med någon av de fem världsreligionerna. En annan 

brist är att begreppet livsfråga inte används eller förklaras på ett tydligt sätt i grundboken, 
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trots att begreppet är tydligt är framskrivet i kursplanen. I arbetsboken framkommer 

däremot begreppet livsfråga och eleverna får där också en definition av begreppet.  

Läromedlet PULS Religion (2011) har en kronologisk uppbyggnad utifrån ett svenskt 

historiskt perspektiv och behandlar först asatron och samernas religioner, för att sedan gå 

in på de fem världsreligionerna. Dessutom finns kapitlet ”Leva tillsammans” där eleverna 

utifrån en fiktiv klass får reflektera över vänskap och hur vi är mot varandra och vår miljö. 

I grundboken kan eleverna söka svar på livsfrågor utifrån religionerna och jämföra dessa 

svar med varandra på ett enkelt sätt då varje kapitel är uppbyggt enligt samma disposition. 

Rubrikerna inom varje religion innefattar hur man lever enligt religionen, högtider och riter 

samt en intervju med ett troende barn i elevernas ålder. De religiösa berättelserna möter 

eleverna utanför kapitlen om världsreligionerna, och där finns då förklaringarna på hur 

världen skapades. Eftersom både grund- och arbetsboken, utöver världsreligionerna, har 

teman som behandlar hur man är en bra kompis, hur man umgås, hur man löser konflikter 

och att alla har rätt att vara olika svarar läromedlet bra på skrivningarna i kursplanen för 

religionskunskap. I ämnets syftesskrivningar går att läsa att ”undervisningen ska stimulera 

eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt” 

(Skolverket, 2018, s. 215) och på så sätt ”skapa förutsättningar att utveckla en personlig 

livshållning och förståelse för sitt eget och andras sätt att leva” (Skolverket, 2018, s. 215). 

Förmågan att reflektera över livsfrågor, sin egen och andras identiteter ges också 

förutsättning att utvecklas genom att använda grund- och arbetsboken. Visserligen på ett 

något begränsat sätt då livsfrågorna till största del utgår från världsreligionerna och det 

område som behandlas utanför dessa mer är inriktat på levnadsregler och vänskap snarare 

än att söka svar på personliga funderingar om livet och döden. Eleverna får även genom 

att möta läromedlets innehåll ta del av det centrala innehåll som finns med i läroplanens 

skrivningar om hur olika livsfrågor skildras i religioner, men inte tillräckligt när det 

kommer till andra livsåskådningar. Begreppet livsfråga eller livsåskådning lyfts dessutom 

inte fram i vare sig grund- eller arbetsboken, vilket det borde enligt kursplanen i 

religionskunskap. Däremot får eleverna möta ett centralt innehåll där de får ta del av vad 

religioner kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet, men även här 

brister det när det kommer till att visa på att livsfrågor faktiskt kan besvaras även om man 

inte tillhör en religion. 

Läromedlet Utkik Religion 4–6 (2015) är uppbyggd med ett inledande kapitel där begrepp 

som livsfrågor och livsåskådning finns med och är tydligt beskrivna. Sedan tar grundboken 
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upp de fem världsreligionerna, följt av fornnordiska och samiska berättelser samt deras 

religion. Efter dessa mer religionshistoriskt betonade kapitel följer kapitlen” Livsviktiga 

frågor” och ”Etik”. Likt de andra analyserade böckerna följer grundbokens kapitel en 

disposition som gör det lätt för eleverna att kunna jämföra hur religionerna svarar på 

livsfrågor om livet och döden. I kapitlet Livsviktiga frågor ställs även olika former av 

livsfrågor till eleverna direkt i texten, vilket gör att de blir lätta att urskilja. I kapitlet får 

eleverna både referenser till hur man kan svara på livsfrågor utifrån både religion, 

allmänmänskliga funderingar och referenser till populärkultur (till exempel Bröderna 

Lejonhjärta). Eftersom grundboken tydligt lyfter livsfrågor, livsåskådningar och religioner 

uppfyller den kursplanen i religionskunskaps syftesskrivningar genom att bidra till att 

eleverna stimuleras att utveckla förmågan att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet, 

sitt eget och andras sätt att leva. Även när det kommer till att bidra till att eleverna ska 

möta ett centralt innehåll som behandlar hur olika livsfrågor skildras i religioner, andra 

livsåskådningar samt ”vad religioner och livsåskådningar kan betyda för människors 

livsstil och grupptillhörighet” (Skolverket, 2018, s. 218) uppfyller grundboken kraven i 

kursplanen i religionskunskap. 

5.3.1 Sammanfattning 

Samtliga läromedel lever upp till religionskunskapens syfte att bidra till att eleverna ska få 

möjlighet att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. 

De ser också till att eleverna får möte ett centralt innehåll om hur olika livsfrågor skildras 

inom olika religioner och vad religioner kan betyda för människors identitet (Skolverket, 

2018). Därigenom uppfyller dessa läromedel läromedelsanalysens funktionella perspektiv 

och bidrar till att ge läraren möjlighet att realisera läroplanen genom att använda sig av 

dessa i undervisningen. Däremot skiljer sig läromedlen åt när det kommer till att belysa 

livsfrågor utifrån livsåskådningar som ligger utanför de fem världsreligionerna. Utkik 

Religion 4–6 är det läromedel som belyser både begreppen livsfrågor och livsåskådning på 

ett sätt som gör att dessa blir en central del i undervisningen om livsfrågor, och därmed är 

det läromedel som svarar bäst på kursplanens skrivningar och genom att det ger läraren de 

bästa förutsättningarna för att realisera läroplanen i sin undervisning. Läromedlet Upptäck 

Religion tar upp och förklarar begreppet livsåskådning i grundboken och kompletterar 

sedan läroplanens skrivningar med begreppet livsfråga i arbetsboken, därför svarar 

läromedlet endast i sin helhet på läroplanens skrivningar om livsfrågor och 
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livsåskådningar. Läromedlet PULS Religion tar varken upp begreppet livsåskådning eller 

livsfråga, vilket kan göra att dessa begrepp inte tydliggörs i undervisningen inom 

religionskunskap och därför inte heller svarar på läroplanens skrivningar om att begreppen 

religion och livsåskådning ska ingå i religionskunskapsundervisningen.  

5.4 Hur livsfrågeundervisningen möjliggörs genom läromedlen 

I denna del kommer resultatet av vilka möjligheter läromedlen ger lärarna att undervisa 

om livsfrågor inom religionskunskapsämnet att presenteras. Fokus ligger här på vilka 

sammanhang som läromedlen lyfter olika typer av livsfrågor samt vilka arbetsformer som 

möjliggörs genom att läraren använder sig av läromedlet. 

Läromedlet Upptäck Religion (2008) består av grundbok, arbetsbok och en 

lärarhandledning. I grundboken finns inga instuderings- eller repetitionsfrågor, utan här 

behöver arbetsboken användas för att eleverna ska kunna arbeta med de texter som finns i 

grundboken. Däremot finns det små korta frågor av mer etisk karaktär i anslutning till en 

del av de religiösa berättelserna som finns med i grundboken. Frågorna inleds med 

frågeställningar som ”Vad tänker du?” eller ”Vad tror du?” och följs av ett etiskt dilemma 

eller ett etiskt ställningstagande. Dessa frågor kan eleverna fundera över enskilt eller så 

kan läraren lyfta upp dessa till diskussion i klassen. Frågorna går ofta ut på att eleverna ska 

sätt sig in i olika personers situation och sedan svara hur de tror att dessa personer skulle 

agera i ett visst dilemma. Eftersom frågorna ställs på det här sätter behöver inte eleverna 

göra ställningstaganden utifrån sig själva, utan dilemmat blir då mer neutralt att ta upp i 

helklass och på så sätt behöver inte elever känna sig utpekade. Däremot finns det även 

frågor där eleverna kan delge sina egna tankar utifrån sina egna ställningstaganden. Då kan 

det bland annat vara frågor som ”Vad tror du händer efter döden?”, ”Vad gör att man litar 

på någon?” eller ”Vad tror du skulle hända om du slutade önska dig saker?”. Eftersom 

grundboken inte har något kapitel där eleverna explicit ska behandla livsfrågor, så är dessa 

korta passager de tillfällen som eleverna har möjlighet att arbeta med och reflektera över 

livsfrågor. Att inte livsfrågor heller lyfts upp som ett begrepp eller är tydligt utskrivet i 

grundboken gör att dessa typer av frågor kanske inte lyfts upp till diskussion på ett 

tillfredställande sätt i undervisningen om livsfrågor. På så sätt kan en del av 

livsfrågeundervisningen missas. Däremot finns begreppet livsfråga med i arbetsboken och 

här får då eleverna en förklaring av vad en livsfråga är och en uppgift att arbeta med där 
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eleverna ska öva sin förmåga att resonera kring vad det är som gör en människa god genom 

att skriva en text om detta och sedan diskutera denna med en klasskamrat.  

Även läromedlet PULS Religion (2011) består av grundbok, arbetsbok och 

lärarhandledning. Likt Upptäck Religion behöver eleverna ha tillgång till arbetsboken för 

att kunna arbeta med instuderings- och repetitionsfrågor. I grundbokens inledande kapitel 

”Vad är religion” och det avslutande kapitel ”Leva tillsammans” finns frågor där eleverna 

får möjlighet till att reflektera över vissa typer av livsfrågor, men annars utelämnas 

frågorna generellt sett till arbetsboken. I kapitlet ”Vad är religion?” får eleverna fundera 

enskilt över frågor som: ”Hur tror du jorden skapades?”, ”Vad är viktigt för dig?” och ” 

Har du någon plats som är helig för dig?”. Dessa frågor kan kopplas ihop med livsfrågor, 

men boken tar varken upp begreppen livsfråga eller livsåskådning i anslutning till dessa 

frågeställningar viket gör att eleverna kan missa att detta faktiskt är livsfrågor. Här behöver 

därför läraren vara extra tydlig med att förklara livsfrågor är för eleverna. I kapitalet ”Leva 

tillsammans” finns det på varje uppslag en ruta där eleverna uppmanas att tillsammans 

fundera över olika frågor. Här har läraren en tydlig uppmaning från läromedelsförfattaren 

att lyfta upp dessa frågor i helklass och på så sätt kan eleverna få utbyta erfarenheter och 

tankar med varandra. Vid analysen av arbetsboken framkommer det att det är rena 

faktakunskaper som eleverna ska arbeta med, inte reflektera eller fundera över den egna 

identiteten. Ett fåtal frågor går ut på att göra ställningstaganden och motivera dessa, men 

då handlar det till exempel om att plocka ut en av religionernas levnadsregler och sedan 

motivera sitt val. De få frågor som behandlar den egna identiteten går för det mesta ut på 

att reflektera över sin egen religiösa tillhörighet. 

Läromedlet Utkik Religion 4–6 (2015) är upplagt på ett annorlunda sätt jämfört med de två 

tidigare analyserade läromedlen. Läromedlet består av en tryckt grundbok för eleverna 

samt en digital lärarhandledning. I grundboken finns både den text som eleverna ska ta del 

av samt åtta repetitionsfrågor som eleverna kan arbeta med enskilt. På varje uppslag finns 

dessutom diskussionsfrågor som eleverna kan arbeta med. Eftersom rubriken på dessa 

frågor är ”Diskutera”, blir det tydligt för läraren att dessa ska lyftas upp till diskussion i 

klassen när de läser texterna. Boken är utformad på ett sätt som gör att livsfrågorna blir 

tydliga för eleverna. Först ställs olika livsfrågor till eleverna direkt i texten, så att de redan 

då börjar fundera på dessa. Sedan möter eleverna livsfrågor i kapitlets diskussionsfrågor 

och där får de i helklass eller i minder grupper fundera tillsammans och till sist kan eleverna 

arbeta enskilt med repetitionsfrågorna.  
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5.4.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt att grundboken i de analyserade läromedlen 

används ihop med arbetsböckerna för att på ett funktionellt sätt ge eleverna ett underlag att 

kunna arbeta med livsfrågor. Undantaget är dock Utkik Religion 4–6, där dessa frågor finns 

med i grundboken. I samtliga av grundböckerna finns direkta frågeställningar till eleverna, 

men hur dessa sedan ska arbetas med är till största del upp till läraren att bestämma. I 

Upptäck Religion finns ingen uppmaning till läraren att lyfta dessa frågeställningar i 

klassen, medan det i PULS Religion uppmanas till att lyfta upp frågeställningarna till 

diskussion med uppmaningen ”Fundera tillsammans”. De uppgifter som behandlar 

livsfrågor i arbetsböckerna till läromedlen Upptäck Religion och PULS Religion är riktade 

direkt till eleverna och tanken här är att eleverna till största del ska arbeta med dessa enskilt. 

I Utkik Religion 4–6 ställs frågorna direkt i texten, och på så sätt väcker de redan där 

elevernas funderingar. Här finns också tydliga diskussionsfrågor som läraren kan använda 

som underlag för diskussioner. Grundbokens repetitionsfrågor är liknade de frågor som 

lyfts upp till diskussion, men här ska eleverna istället svara enskilt på dessa frågor. 

  



29 
 

6. Diskussion 

I följande avsnitt kommer studiens metod- och resultatdiskussion att presenteras. Först 

kommer en diskussion angående studiens metod att redogöras för. Vidare kommer 

studiens resultat att diskuteras utifrån läroplansteori och den tidigare forskning som 

behandlats i studiens bakgrund.   

6.1 Metoddiskussion 

De metoder som använts för att analysera materialet har varit läromedelsanalys och 

kvalitativ innehållsanalys. Läromedelsanalysen har använts för att försöka tolka på vilket 

sätt läromedlet förmedlar livsfrågor och vilken betydelse dessa har för undervisningen i 

religionskunskapsämnet utifrån ett funktionellt perspektiv. Begreppet livsfråga blev 

ganska snabbt ett problem i början av denna studie, därför problematiseras det redan i 

studiens bakgrund. Att livsfrågor är frågor som rör livet är allmänt vedertaget, men exakt 

vad som skulle kunna definieras som en livsfråga blir svårare. Inte heller är livsfrågor 

definierat i någon vidare mening i vare sig läroplanen eller i Skolverkets 

kommentarmaterial i ämnet religionskunskap. Bristen på en definition av begreppet gör att 

jag i analysen till stor del fått utgå från läromedelsförfattarnas tolkningar av vad som skulle 

kunna vara en livsfråga eftersom det är dessa jag har valt att utgå från i denna studie. Det 

innebär att jag i min tur fått tolka andras tolkningar för att få fram studiens resultat. Ett 

sådant angreppssätt kan så klart påverka studiens tillförlitlighet på ett negativt sätt. Därför 

har den kvalitativa innehållsanalysen varit till stor hjälp för att kunna kategorisera 

livsfrågor utifrån olika teman som tydliggjort frågornas kopplingar till 

livsfrågeundervisningen och på så sätt bidragit till att studiens tillförlitlighet har kunnat 

uppfyllas mer tillfredställande. Det analyserade materialet består dessutom bara av 

läromedlens grund- och arbetsböcker. Det har gjort att denna analys utgått från hur lärare 

generellt sett kan arbeta med livsfrågor eller på vilket sätt som lärare och elever uppmanas 

av läromedlens författare att arbeta med dessa. Skulle även lärarhandledningarna tagits 

med i analysen finns en möjlighet att fler arbetssätt hade kunnat framkomma.  

6.2 Resultatdiskussion 

Enligt Ammert (2011) har läromedel en mycket stark position i skolan när det kommer till 

hur lärarna väljer att lägga upp sin undervisning. Därför har det varit intressant att 
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undersöka vilken funktion som läroboken kan ha i undervisningen om livsfrågor i 

religionskunskap. Jämför man dispositionen på de analyserade läromedlen framkommer 

tre olika sätt som läraren kan välja att lägga upp sin undervisning på. Utgår läraren från 

Upptäck Religion påbörjas mellanstadiets religionsundervisning med kristendomen och 

går sedan vidare med judendom, islam, hinduism och buddhism. Ibland görs små 

avstickare för att eleverna ska få arbeta med etik och grundboken avslutas med 

fornnordiska religioner och samernas religion. Utgår läraren från PULS Religion påbörjas 

arbetet med fornnordisk religion och samernas religion följt av judendom, kristendom, 

islam, hinduism och buddhism. Läromedlet avslutas sedan med livsfrågor och etik. Utgår 

läraren från Utkik Religion 4–6 påbörjas arbetet med judendomen följt av kristendom, 

islam, hinduism och buddhism. Grundboken avslutas sedan med fornnordisk och samisk 

religion, en historisk beskrivning av kristendomen i Sverige, livsfrågor och etik. 

Läromedlens olika upplägg innebär att eleverna får olika religioner presenterade i olika 

ordningsföljd och att livsfrågorna ofta behandlas sist i religionskunskaps undervisningen 

om läraren utgår från ett av läromedlen. På det stor hela ges livsfrågor inte så stort utrymme 

i läromedlen, resultatet visar att mindre än en tiondel av böckernas innehåll är kopplat till 

livsfrågor utanför de kapitel som behandlar livfrågor inom världsreligionerna. 

Livsfrågorna blir därför inte ett genomgående tema i undervisningen om lärarna väljer att 

utgå från endast läroboken. Därför kan läromedlens funktion i arbetet med livsfrågor 

ifrågasättas när det kommer till att realisera läroplanens skrivningar krig livsfrågor i 

religionskunskapsundervisningen. Det kan också problematiseras i och med att det svenska 

samhället blivit mer sekulariserat och mångkulturellt, vilket lett till att det finns många 

spridda livsåskådningar (Löfstedt, 2011). Därför borde livsfrågorna vara en mer central del 

av religionsundervisningen för att eleverna ska få möjlighet att söka sina egna svar på 

livsfrågorna utifrån sin egen livsåskådning.  

 

Tolkningen av vad som är en livsfråga är ett genomgående tema både i denna studie och i 

den tidigare forskning som finns (Falkevall, 2010). En bred definition av begreppet är att 

det är frågor som handlar om livet, men dessa frågor är många och kan innefatta allt från 

en uppenbar fråga som ”Varför finns jag?” till ”Hur kan jag vara en bra kompis?”. Det som 

går att tyda i läroplanens skrivningar om livsfrågor är att de är sammankopplade med 

identitet och etik, vilket jag skulle tolka som att det finns ett underliggande budskap om att 

livsfrågor ska handla om hur man som människa handlar ”rätt”. Livsfrågor som berör 
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kamratskap och vad som är viktigt i livet behöver inte läraren eller läroboken ta upp i ett 

inledande skede, utan här kan man använda sig av populärkultur som film, skönlitteratur, 

tv-program, musik, bloggar och tv-spel istället. Lärarens uppgift är bara att sedan behandla 

de tankar och funderingar som uppstår bland eleverna i klassrummet. Enligt Skolverket 

(2017) får elever genom populärkulturen värdefull hjälp att avkoda religiösa spår och 

urskilja livsfrågor som är meningsfulla för eleverna. Livsfrågor som behandlar synen på 

kärlek och vad som händer efter döden ska däremot behandlas utifrån religioner och 

livsåskådningar. Det innebär att dessa livsfrågor inte, enligt läroplanen, behöver lyftas upp 

i undervisningen ur ett elevperspektiv. Vilket gör att lärare som undervisar i 

religionskunskap i årskurs 4–6 riskerar att inte fånga upp elevernas egna funderingar kring 

livsfrågor om kärlek och död ur ett icke-religiöst perspektiv. 

I resultatet framkommer dessutom att begreppet livsfråga inte ens behandlas i två av de 

analyserade läromedlens grundböcker, vilket gör att eleverna inte får någon direkt 

definition av begreppet genom att enbart förhålla sig till böckernas texter. Den bok som 

tydligast använder sig av livsfrågor är grundboken Utkik Religion 4–6, och denna ger 

dessutom en definition av begreppet: 

Alla människor har frågor om livet. Sådana frågor kallas livsfrågor. Vi vill 

veta varför världen finns, varför vi finns och vad som är meningen med 

livet (Bohlin, 2015, s. 5). 

När arbetsböckerna sedan analyserades hittades även en definition av begreppet livsfråga 

i Upptäck Religion: 

Livsfrågor är ”stora frågor” om livet, människan och döden. Gemensamt 

för dem är att de är svåra att besvara. Frågorna är allmänmänskliga. Med 

det menas att människor i alla tider och i alla delar av världen har funderat 

över dem. Ibland pratar man om livsfrågor mer i form av teman som till 

exempel kärlek, relationer och döden (Lindstam, 2016, s. 38). 

Slutsatsen här är att livsfrågorna i de analyserade läromedlen kanske inte syns vid första 

anblick, men när dessa analyseras i sin helhet framkommer dessa på ett tydligare sätt.  

För att sedan diskutera vilket innehåll som begreppet livsfråga har i de olika läromedlen så 

framkommer tre olika typer av inriktningar. Den första är att livsfrågor kopplas till etik. 

Här knyter frågorna an till hur man är en god människa och vad som är rätt och fel. Det 

här temat framkommer tydligt i läromedlen Upptäck Religion och PULS Religion. Det 
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andra temat är livsfrågor som kopplas samman med sökandet av den egna identiteten. Det 

här temat syns mycket tydligt i läromedlet Utkik Religion 4–6, men saknas i de andra 

analyserade läromedlen. Det tredje temat är livsfrågor kopplade till mer allmänmänskliga 

funderingar om livet och döden. Detta tredje tema finns med i samtliga läromedel, eftersom 

det ges svar på dessa frågor utifrån världsreligionerna. Det läromedel som sticker ut lite 

mer på denna punkt är återigen Utkik Religion 4–6 eftersom det här läromedel även ger 

eleverna möjlighet att reflektera över dessa frågor ur ett mer sekulärt perspektiv. 

Läromedlens funktion blir därför olika beroende på vilket läromedel om läraren väljer att 

utgå ifrån i undervisningen. 

Resultatet visar att läromedlen står sig bra i förhållande till de skrivningar som finns i 

kursplanen i religionskunskap om livsfrågor, även om vissa brister lyfts fram i resultatet. 

Upptäck Religion ger eleverna möjlighet att reflektera och söka svar på livsfrågorna, men 

då dessa frågeställningar är då kopplade till svar som ges utifrån världsreligionerna snarare 

än utifrån sig själva som individer. Inte heller uppmanas eleverna över att reflektera över 

sin identitet. Här kan grundbokens utgivningsår, 2008, var en förklaring till att livsfrågorna 

inte behandlas i boken i större utsträckning än vad de gör. Livsfrågor var inte ett begrepp 

som lyftes fram i lika stor utsträckning som det gör i dagens läroplan, utan i Lpo 94 låg 

fokus mer på människors livsvillkor, relationer och förståelse för andra människor. 

Däremot omarbetades arbetsboken 2016 för att läromedlet som helhet skulle passa den 

rådande läroplanen. Läromedlet PULS Religion har ingen definition av vare sig begreppet 

livsfråga eller livsåskådning, vilket gör att en viktig del av livsfrågeundervisningen blir 

osynliggjord. Utifrån min egen erfarenhet är begrepp som finns skrivna i läro- och kursplan 

en viktig del av undervisningen. Skulle eleverna annars få frågan om de till exempel arbetat 

med livsfrågor är det inte säkert att de är medvetna om att de faktiskt gjort det. Samtidigt 

är frågan om PULS Religion egentligen ger eleverna möjligheter att diskutera livsfrågor 

om de inte presenteras för dem? Därför är de av största vikt att lärare kompletterar 

läromedlen med uppgifter och diskussioner så att eleverna får tillfälle att arbeta med 

livsfrågor i undervisningen och på så sätt realisera läroplanen i sin helhet i undervisningen. 

Resultatet visar även att de olika läromedlen behöver kompletteras på olika sätt, speciellt 

läromedlen Upptäck Religion och PULS Religion eftersom de helt missar att ge eleverna 

tillfällen att reflektera över och söka sin egen identitet. 

Bristen på livsfrågor i läromedlens grundböcker gör att de behöver kompletteras med 

respektive arbetsböcker för att eleverna ska få möjlighet att arbeta med livfrågor. I analysen 
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av arbetsboken Upptäck Religion träder livsfrågorna fram på ett mer tydligt sätt än i själva 

grundboken och läromedlet känns mer komplett än när bara grundboken analyserades. Det 

gör att arbetsboken i det här fall måste användas för att eleverna ska kunna få en bättre bild 

av vad livsfrågor är. Läromedlet Utkik Religion 4–6 är däremot ett mer komplett material 

då elevernas repetitionsfrågor finns direkt i grundboken. 

Att läromedlens grundböcker behöver kompletteras med arbetsböcker eller annat material 

kan problematiseras utifrån ett kostnadsperspektiv. I dagsläget ligger en grundbok på ca 

300 kr per elev, dessa köps in i klassuppsättningar och används sedan i flera år. Därför 

gäller det här att hitta en bok som kan användas länge och som uppfyller de krav som står 

med i läroplan- och kursplan. En arbetsbok ligger i dag på ca 70 kronor per elev. Dessa 

böcker behöver köpas in i flera klassuppsättningar varje år. I de skolor där jag både arbetat 

och genomfört mina verksamhetsförlagda utbildningar har lärarna endast använt sig av 

grundböckerna och sedan frångått arbetsböckerna på grund av att de anser att dessa inköp 

helt enkelt blir för kostsamma för skolan. Frågan blir då hur undervisningen om livsfrågor 

då behandlas eftersom resultatet av analysen visar att arbetsböckerna behövs för att 

eleverna ska få möjlighet att arbeta med dessa eller i vissa fall få en definition av begreppet. 

För att lärarna ska kunna genomföra en realisering av läroplanens skrivningar om 

livsfrågor i religionskunskap ställs därför höga krav på lärarnas religionsdidaktiska 

kompetens. Vid valet av vilket läromedel som ska beställas behöver läraren ha en bra bild 

av vad läroplanen anger som ett centralt innehåll som undervisningen ska behandla och 

vilka förmågor som eleverna ska ges möjlighet att öva upp för att nå kunskapskraven. 

Läraren behöver också vara väl medveten om att läromedlen inte är ett fullvärdigt verktyg 

för att läroplanen ska kunna realiseras. Läraren behöver därför vara medveten om att olika 

läromedel behöver kompletteras på olika sätt. 

6.3 Fortsatt forskning 

Under analysen av läromedlen framkom det att läromedlen ofta behöver kompletteras med 

annat material för att de ska leva upp till läroplanens skrivningar som behandlar livsfrågor 

i religionskunskapsundervisningen. Därför vore det vara av intresse att undersöka hur och 

på vilket sätt lärare genomför denna komplettering. Samtidigt hade det varit intressant att 

genomföra observationer där lärare använder sig av de analyserade läromedlen för att 

undersöka vilka metoder och strategier som de använder sig av vid undervisning som berör 

livsfrågor. 
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