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Abstract: 

Syftet med denna empiriska studie är att synliggöra grundskollärares tolkningar av begreppet 

livsfrågor samt hur lärare arbetar med livsfrågor i religionsundervisningen. Genom att svara 

på frågorna hur lärare tolkar begreppet livsfrågor, hur lärare planerar och genomför 

undervisning i livsfrågor samt hur stor del av religionsundervisningen som är undervisning i 

livsfrågor så har syftet besvarats. Tillvägagångsättet för att besvara frågeställningarna i 

studien har varit kvalitativa intervjuer där informanternas utsagor står för studiens resultat. 

 

Till studien har fyra grundskollärare bidragit med sina tolkningar och svar på 

intervjufrågorna. Studiens resultat synliggör olika livsfrågor hos lärare där majoriteten anser 

att livsfrågor berör livets funderingar: vad som är gott och ont, hur man är en bra vän samt 

funderingar om kärlek. Ofta dyker livsfrågor upp spontant i undervisningen flera gånger i 

veckan genom elevernas frågor efter olika händelser. Den planerade undervisningen i 

livsfrågor sker med jämna mellanrum där lärarna söker inspiration i olika sidor för att hitta 

lämpliga filmer och texter till undervisningen. Samtliga lärare arbetar med livsfrågor främst 

genom diskussioner eftersom att kommunikation är en viktig del av undervisningen. Slutligen, 

så lyfter resultatet också fram att livsfrågor är en stor och viktig del av 

religionsundervisningen då livsfrågor genomsyrar allt som ingår i religionsämnet. 

 

 

 

Nyckelord: 

Livsfrågor, Religionsundervisning, Lärare och livsfrågor, Livsfrågor i 

religionsundervisningen, Religionsdidaktik, Livsfrågor i grundskolan 
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1. Inledning 
Livsfrågor är frågor som vi bär med oss oavsett hur gamla vi är eller vart vi kommer från. 

Vilken typ av frågor som vi tänker på kan däremot bero på vår ålder eller kultur och etnicitet. 

Vi påminns om livsfrågor i vår vardag genom reklam, litteratur, konst, musik, och film. 

Undervisningen blir mer konkret och mindre knuten till elevernas egna livshållningar genom 

att analysera och diskutera livsfrågor utifrån kulturella uttryck som hör till populärkulturens 

värld (Löfstedt 2011, s. 63). Genom att reflektera över olika typer av livsfrågor så skapar vi 

människor en förståelse för både vårt egna men även andras sätt att leva på. Livsfrågor är 

frågor som kan handla om vad som är gott och ont, funderingar om vem man är och vad 

meningen med livet är (Dahlin 2005, s. 49). Livsfrågor finns runt om kring oss vart vi än går 

och oavsett om man är ett barn eller en vuxen så måste vi bearbeta våra livsfrågor. Det är 

lärarens ansvar att i skolan hjälpa eleverna att utveckla ett språk för livfrågor och för att detta 

ska ske så måste läraren skapa ett klassrumsklimat som stimulerar till samtal och lyssnande 

(Furenhed och Hartman 1994, s. 158). Inför mitt framtida yrke har jag funderat på hur jag 

själv tolkar begreppet livsfrågor men även hur jag kan planera inför och framföra en 

undervisning i livsfrågor samt hur bedömningen går till. Med hjälp av denna studie lyfter jag 

fram hur lärare stöttar eleverna i deras process med att utveckla ett språk för livsfrågor. 

Selander (1993, s. 73) skriver att ” I religionskunskapen är uppgiften att arrangera möten och 

försöka involvera eleverna i dessa möten”, jag är intresserad av att i denna studie undersöka 

hur lärare både arrangerar och involverar eleverna i deras möte med livsfrågor. 

 

På grundlärarprogrammet i Högskolan Dalarna genomförs två examensarbeten. Mitt 

examensarbete 1 var en systematisk litteraturstudie vars syfte var att undersöka vad tidigare 

forskning säger om grundskolelärares syn på livsfrågor inom religionsundervisningen. 

Studien var en jämförelse av lärares tolkningar av begreppet livsfrågor och beskrev de 

eventuella följder som deras tolkningar fick på religionsundervisningen. Jag noterade under 

denna litteraturstudie att det finns lite forskning inom området. Tidigare forskning inriktar sig 

mot eleverna vilket leder till att lärares röster inte lyfts fram till lika stor del. Därför är 

området relativt obeforskat. Det var svårt att hitta svar till mitt resultat på hur stor del av 

religionsundervisningen som ägnar tid åt livsfrågor. Vilket leder till att jag med 

examensarbete 2 inriktar mig mot och tillför mer forskning om vad livsfrågor är samt hur 

undervisning i livsfrågor går till. 

 

Syftet med min studie är att synliggöra grundskollärares förståelse av begreppet livsfrågor 

samt hur planeringen och genomförandet av undervisningen i livsfrågor går till i ämnet 

religion. Genom intervjuer med grundskollärare ska studien också visa hur stor del av 

religionsämnet som är undervisningen i livsfrågor.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna kvalitativa studie är att synliggöra vad livsfrågor är och hur en didaktisk 

hållning från lärarens sida kan möjliggöra att livsfrågor lyfts fram i religionsundervisning. I 

tidigare forskning står det att livsfrågor är ett osynligt ämne i dagens religionsundervisning 

och därför är det viktigt att undersöka hur grundskollärare egentligen tolkar begreppet 

livsfrågor men också vad grundskollärare säger om livsfrågornas användning och betydelse i 

grundskolan. Studien ska lyfta fram hur grundskollärare planerar undervisningen i livsfrågor, 

på vilket sätt undervisningen genomförs samt hur stor del av religionsämnet det är som består 

av livsfrågor. För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar: 

 

 Hur tolkar grundskollärare begreppet livsfrågor? 

 Hur planerar och genomför grundskollärare undervisning i livsfrågor? 
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 Hur stor del av religionsundervisningen är undervisning i livsfrågor? 

 
3. Bakgrund och tidigare forskning 
Detta avsnitt innehåller en presentation av vad begreppet livsfråga kan betyda i 

religionskunskap för att ge läsaren en förståelse för ämnesområdet. Presentationen bygger på 

tidigare forskning som är relevant gentemot studiens syfte samt vad skolans styrdokument och 

kommentarmaterial säger. Kommentarmaterial ges ut i form av skriftspråk och är till för att ge 

en bredare och djupare förståelse för de texter som finns i kursplanerna.  Jag börjar med att 

presentera Skolverkets bild av livsfrågor i religionsämnet och därefter tidigare forskning som 

tar upp information om livsfrågor utifrån: vad livsfrågor är, planering inför undervisning, 

genomförande av undervisning samt den information som går att få gällande bedömning av 

livsfrågor. 

 
3.1 Livsfrågor i kursplan och kommentarmaterial 
Under syftet i kursplanen för religionskunskap står det att undervisningen i ämnet religion ska 

stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor. Genom att eleverna då får reflektera 

över olika livsfrågor så skapar undervisningen möjligheter för eleverna att utveckla en 

personlig livshållning samt förståelse för både sitt egna men också andra människors sätt att 

tänka på och leva (Skolverket 2011a, s. 206). 

 

Det centrala innehållet för årskurs 4-6 i kursplanen för religionskunskap tar upp att 

undervisningen ska behandla frågor om företeelser som är viktiga i livet samt innebörden av 

att vara en bra kamrat. Eleverna ska reflektera över hur dessa frågor beskrivs i 

populärkulturen och de ska också få reflektera över samt diskutera hur synen på kärlek och 

hur livet efter döden beskrivs i olika religioner och livsåskådningar (2011a, s.209). För att 

eleven ska få godkänt i religion och i undervisning i livsfrågor så står det i kunskapskraven 

för religionskunskap i årskurs 6 att eleverna ska kunna föra enkla resonemang och reflektera 

över hur dessa livsfrågor skildras i olika sammanhang (Skolverket 2011a, s. 211). 

 
I kommentarmaterialet för religionskunskap (Skolverket 2011b, s. 27) står det att livsfrågor är 

centralt och finns med under hela grundskoletiden. Livsfrågor är centralt för alla människor 

och speciellt för ungdomar, därför är det viktigt att kunna reflektera kring livsfrågor och att 

elever får en möjlighet till att göra detta i skolan (2011b, s. 9). Kommentarmaterialet (2011b, 

s.9) för fram att eleverna är intresserade av att diskutera och reflektera över livsfrågor, som 

även nämns som existentiella frågor. Vidare står det att det också är viktigt och värdefullt att 

man utgår från elevernas intresse och diskuterar sådana frågor som berör identitet. 

Kommentarmaterialet förtydligar att livsfrågor är frågor som berör vilka vi är och vilka vi vill 

vara, ting som är viktiga i livet, meningen med livet, ont och gott, rätt och orätt. 

Kommentarmaterialet (2011b, s. 10) visar också på att centrala livsfrågor är frågor om kön, 

jämställdhet, sexualitet och relationer eftersom att dessa är avgörande för hur vi ser på oss 

själva och vår identitet. 

 

Kommentarmaterialet (2011b, s. 27) förklarar att livsfrågor kommer in i undervisningen i 

elevernas tidigare år genom frågor som ligger nära eleverna. Dessa frågor syftar till samtal 

och reflektion men samtidigt som eleverna blir äldre så utvecklas och förändras även frågorna 

och eleverna förväntas då även att reflektera över livsfrågor som formulerats av andra 

människor. Vidare står det att det fortfarande är viktigt att använda livsfrågor som eleverna är 

intresserade av men ju äldre eleverna blir desto viktigare blir det att även analysera, eleverna 

ska kunna göra jämförelser mellan olika livsåskådningars livsfrågor och fundera på hur olika 

livsfrågor lyfts upp vid olika sammanhang. I kommentarmaterialet står det även att från att 
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eleverna går i årskurs fyra blir det också mer vanligt att söka svar på sina frågor i 

populärkulturella källor som kan vara t.ex. genom att läsa böcker men även genom läsning på 

nätet, titta på tv och filmer, lyssna på musik och spela tv -och dataspel. Dessa källor tilltalar 

ungdomar eftersom att källorna även väcker frågor som är intressanta för den åldersgruppen. 

Användningen av populärkulturella källor fortsätter även när eleverna börjar högstadiet. 

 

3.2 Forskning om begreppet livfrågor 
Genom tidigare forskning synliggörs det vad forskare har fått fram om livsfrågor i sina egna 

undersökningar om begreppet. Dahlin (2004, s. 49) för fram att begreppet livsfråga kom med i 

kursplanen för religionskunskap i Lgr 69. Författaren nämner tre frågor som formulerades av 

kyrkofadern Clemens av Alexandria: frågan om varifrån man kommer, vart man är på väg och 

vem man är. Dessa frågor tas ofta upp i existentiella sammanhang och det som blir tydligt är 

att man utgår från sig själv. Samma författare nämner även andra frågor som berör hur 

världen blev till, gott och ont samt funderingar kring lidande och meningen med livet. 

Grönlien Zetterqvist (2009, s. 21) sammanfattar livsfrågorna som de villkor som finns i vår 

värld idag och som vi människor tar för givet och följer i dagens samhälle. Det författaren 

menar är att livsfrågorna delas av alla människor oberoende på vart man kommer från. 

Grönlien Zetterqvist (2009, s. 130) förklarar att livsfrågor berör en individs egna existens där 

vi ställer oss frågorna vart vi befinner oss och vart vi är på väg. Dessa frågor är i likhet med 

kyrkofaderns ord som nämndes ovan. 

 

Enligt Dahlin (2004, s. 50) är livsfrågor sådana frågor som vi ställer till oss själva eller till 

tillvaron och som saknar rationella svar. Det han menar är att livsfrågor saknar svar, vi kan 

inte veta svaret på en livsfråga men vi kan välja att tro eller inte tro på ett svar. Till skillnad 

från Dahlin som skriver att livsfrågor saknar svar så skriver Eriksson (1999, s. 14) att 

livsfrågor kan både vara sådana som går att besvara men även obesvara. Med det menar 

författaren att livsfrågor går att besvara utifrån informationen man har av tillgänglig kunskap 

men han skriver också att livsfrågor kan vara sådana att det inte finns något svar som går att 

bevisa, t.ex. frågor som berör guds existens. I likhet med Dahlin (2004, s.50) som anser att 

livsfrågor är frågor som vi ställer till oss själva eller till tillvaron så beskriver Gunnarsson 

(2009, s. 54) livfrågor som frågor som ger individer en möjlighet till att tänka på sig själv och 

sin egen tillvaro. De frågor som vi reflekterar kring förklarar författaren att slutligen leder till 

förståelse för den tillvaro som befinner oss i.  

 

Från att ha läst om livsfrågor allmänt så ger både Falkevall (2009, s. 11) och Gunnarsson 

(2009, s. 56) en beskrivning av att de mest förekommande livsfrågorna hos lärare är frågor 

som handlar om liv och död. Falkevall (2009, s. 11) ger exempel på fler vanliga synsätt på 

livsfrågor som också kan handla om bröllop eller andra frågor som är relevanta för den ålder 

som eleverna är i. Några lärare känner sig osäkra på om frågan om liv och död passar alla 

elever, speciellt de yngre eleverna och vill därför fokusera mer på frågor som berör 

kamratskap eller känslor som eleverna har, t.ex. hur det känns att ligga sist i en mattebok. De 

händelser som sker antingen i klassrum eller på raster anser de flesta grundskollärare vara 

relevanta frågor att ta upp som livsfrågor enligt Falkevall (2010, s. 94). När livsfrågorna 

handlar om skolsituationer så känner eleverna lätt igen sig och dessa blir lättare att reflektera 

över och samtala om (Grönlien Zetterqvist 2009, s. 23 och Falkevall 2010, s. 95). 

 

Enligt Jonsson (2016, s. 146) blandas etik och etiska samtal många gånger ihop med 

livsfrågor. Falkevall (2010, s. 98) för också fram att lärare anser att det är svårt att göra 

skillnad mellan etiska frågor och livsfrågor men samtidigt förklarar författaren att det inte är 

en fråga som räknas som en livsfråga eller en etisk fråga utan det avgörande för vilken typ av 
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fråga det handlar om är sammanhanget som frågan sätts in i. Falkevall (2010, s. 154) skriver 

att beroende på hur en lärare uppfattar en livsfråga så påverkas undervisningen i livsfrågor 

efter det. Med tanke på att lärare uppfattar olika frågor olika så blir undervisningen många 

gånger olika från person till person. Trots detta så nämner författaren frågor som för de flesta 

är desamma och som är de stora frågorna i livet: liv, kärlek, rätt och orätt (2010, s. 99). De 

flesta lärare är överens om att relevanta livsfrågor är sådana frågor som eleverna lätt känner 

igen sig i och genom att lyfta dessa frågor så blir dem lättare att handskas med i klassrummet 

(Grönlien Zetterqvist 2009, s. 23 och Falkevall 2010, s. 95). 

 

3.3 Planering av undervisning 
Undervisning i livsfrågor kan vara varierande och intressant då vi alla har olika frågor som vi 

funderar på, men all typ av undervisning kräver planering. Jonsson (2016, s. 143) för fram att 

det i dagens läge är svårt att hitta en balans mellan en undervisning i religionskunskap där 

både den existentiella delen av undervisningen och analys får vara i centrum. Anledningen till 

att det är svårt att hitta en balans beror på att Lgr 11 har otydliga formuleringar där 

formuleringarna är öppna för egna slutsatser samt att de ibland är motsägelsefulla.  Vidare 

skriver författaren (2016, s.144) att det i dagens läge finns stoffträngsel i religionskunskap i 

skolan och detta beror då på att tolkningsutrymmet i läroplanen är för stort. På grund av 

stoffträngslet ägnar lärare mer tid åt andra delar i religionskunskapen och då blir tiden över till 

livsfrågor minimal. Även Hartman (2009, s. 7) förklarar att livsfrågor inte tas upp i 

undervisningen trots styrdokumentens rekommendationer. Utöver stoffträngsel så förklarar 

Jonsson (2016, s. 153) att lärare även är rädda för att hamna i sådana situationer där de måste 

diskutera för privata frågor med eleverna, lärare är osäkra på vad och hur de ska svara på 

elevernas frågor och detta är också en anledning till varför livsfrågor inte lyfts upp i 

religionsämnet. Författaren (2011, s. 162) förklarar att lärare inte har några regelbundna tider 

eller inplanerade tider till undervisning i livsfrågor utan livsfrågor brukar diskuteras i 

klassrummet när någonting har hänt i eller utanför klassrummet och detta diskuteras spontant., 

detta kallas för ”när-det-kommer-upp-pedagogik”.  

 

Till planering hör tankar om lektionens upplägg och följder, Karlström (2010, s. 8) skriver att 

valet av område när undervisning sker måste göras med omtanke för att eleverna ska få ut så 

mycket som möjligt av undervisningen. Undervisningen bör planerat på ett sådant sätt att det 

finns rum för tankar och där flera tankeprocesser är igång samtidigt: lekfullhet, fantasier och 

värderingar, parallellt med det logiska tänkandet. I början av ett nytt område eller en lektion 

dyker det upp idéer, funderingar och man möter på svårigheter. Lärarens arbete är att samla in 

den information som dyker upp under lektionens gång och organisera arbetet. Tillsammans i 

klassrummet ska begrepp fördjupas och förhållanden ska undersökas och sedan får eleverna 

själva tillämpa den nya begreppsförståelsen i nya sammanhang. Författaren förklarar att det 

finns många olika undervisningsmodeller och det som blir viktigt att tänka på är att man inte 

lämnar eleven att ”söka sin kunskap själv”, utan att man finns där och stödjer samt utmanar 

eleven i socialt samspel med de i klassrummet. 

 

3.4 Genomförande av undervisning 
En undervisning kan se olika ut beroende på vem det är som undervisar men vad är det som 

påverkar hur undervisningen i livsfrågor ser ut? Olivestam (2006 s. 18) framför att 

religionskunskapens innehåll uppfattas olika av olika personer. Beroende på person kan fokus 

ligga på olika ställen, dels kan religionskunskapens innehåll ligga på den dominerande 

religionen, övriga religioner eller på livsfrågor och moraliska ställningstaganden. Med tanke 

på att innehållet uppfattas olika så går även tankarna åt olika håll vid frågan om hur innehållet 

presenteras, vilket också berör hur livsfrågor ska presenteras.  
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Furenhed (1994, s. 72) lyfter upp olika möjligheter för vad som påverkar innehållet i 

religionsundervisningen och detta sker utifrån fyra olika perspektiv på hur livsfrågor tas upp 

under lektionen. Första perspektivet som författaren lyfter fram är att det är religionerna som 

får stå i centrum då religioner i högsta grad handlar om samma livsfrågor som eleverna 

behöver bearbeta. Det andra perspektivet som författaren lyfter fram är att läroboken många 

gånger styr valet av innehåll i undervisningen. Samma författare (s. 73) nämner dock att 

nackdelen med att använda läroböcker är att författarna till läromedlen inte väljer att lyfta upp 

de stora livsfrågorna som eleverna har som handlar om liv, kärlek etc. Ett tredje perspektiv på 

hur livsfrågor tas upp i undervisningen skriver Furenhed är att läraren väljer undervisningens 

stoff. I detta fall utgår läraren från vad han eller hon själv tror att är värdefullt för eleverna. 

Risken med detta perspektiv är att läraren endast tar upp frågor som är viktiga för sig själv 

och religionstimmarna riskerar att bli ett tillfälle där läraren handskas med sina egna frågor 

och funderingar vilket inte gynnar eleverna. Den fjärde och sista påverkan på 

religionsundervisningen är att starta undervisningen med elevernas egna livsfrågor. Elevernas 

frågor får vara startpunkten för undervisningen där de bestämmer undervisningsinnehållet 

samt ger struktur för undervisningen.  

 

Enligt Dahlin (2004, s. 5) finns det ingen vetenskaplig kunskap om livsfrågor och dess 

genomförande av undervisning. Författaren menar att det inte finns någon forskning som 

hjälper oss när det gäller innehållet av livsfrågornas bearbetning. Men även om det inte finns 

forskning och kunskap om genomförandet av undervisning i livsfrågor så beskriver Dahlin (s. 

73) att ett sätt att arbeta med barn är genom att filosofera med dem. Enligt dåvarande läroplan, 

Lpo94, var ett av de övergripande målen för den svenska skolan att barnen fostras till tolerans 

för att tänka olika. Genom att filosofera med barn bidrar man till deras oliktänkande och tar 

hänsyn till deras nyfikenhet och öppenhet. Författaren förtydligar även att filosoferande med 

barn innebär att man funderar över något som är konstigt tillsammans med barnen för att 

sedan försöka komma till någon klarhet om det. Eftersom livsfrågor inte har ett fastställt svar 

så är dessa lämpliga för filosofiska undersökningar.   

 

Dahlin (2004 s.113) för fram två olika sätt att arbeta med livsfrågor i undervisning: direkt och 

indirekt. Dahlin förklarar att till direkta sättet tillhör att filosofera med eleverna, som nämnts 

innan. När lärare filosoferar så använder de ett rationellt språk och rationella begrepp för att 

öppet tala om existentiella frågor tillsammans med sina elever. Till det indirekta arbetet med 

livsfrågor i undervisningen närmar lärare och elever sig livfrågor genom sagor, myter och 

drama. Författaren (s. 114) skriver att eleverna kan bearbeta det indirekta arbetet med 

livsfrågor genom att måla en bild av en viss händelse i sagan eller teatern som gjorde starkast 

intryck på dem. Eleverna kan även få dramatisera en saga eller en myt eftersom att barnen då 

får leva sig in i en roll eller situation som berör en livsfråga. Vad som ska hända i 

dramatiseringen kan vara förbestämt med hur detta händer är upp till eleven att göra en egen 

gestaltning av eftersom att det är viktigt att elevens egen fantasi och spontanitet får ta plats.  

 

Dahlin (2004 s. 73) skriver att livsfrågor kan vara samtal som för många barn blir ett jobbigt 

ämne och därför måste läraren under samtalet vara uppmärksam på om barnet psykologiskt 

klarar av att reflektera och samtala om det. Hartman (2009, s. 7) för fram ett annat perspektiv 

med problematiken kring livsfrågor. Författaren skriver att livsfrågor kan för många lärare 

vara svårhanterliga då de inte får någon utbildning inom ämnet samt att lärare kan känna sig 

osäkra i livsfrågor. Vidare skriver samma författare att livsfrågor också kan vara 

kontroversiella vilket leder till att lärare har svårt för att behandla livsfrågor i undervisningen 

med tanke på att det många gånger finns elever med en annan etnicitet i klassrummet. Jonsson 
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(2016, s. 202) för fram att ett sätt att närma sig livsfrågor som känns som svåra och jobbiga är 

via populärkulturen. Eftersom att elever möts av populärkultur i sin vardag (2016, s. 204) så 

är det ett bekvämt och tryggt sätt att närma sig livsfrågor och genom populärkulturen kan 

elever och lärare diskutera olika slags frågor utan att det blir för personligt (2016, s. 202). 

 

Enligt Jämterud (2010, s. 5) finns det många förklaringar till att film är ett naturligt och 

bekvämt inslag i de flesta lärares undervisning. Genom att eleverna får titta på film skapas det 

lust hos dem att lära sig och nya världar öppnas upp i undervisningen. Film stimulerar till att 

öka tittarens nyfikenhet, inlevelse samt engagemang för en händelse och genom att eleven blir 

intresserad ökar lusten för att lära sig. Film är ett enkelt sätt att möta på svårigheter inom 

livsfrågor då en film kan genom visualisering förklara komplicerade begrepp eller företeelser 

som är svåra att förstå blir förståeliga när eleverna får det visat framför sig.  

 

Jämterud (2010 s.6) förklarar att han kan inleda en lektion med att visa x antal korta filmklipp 

som har en anknytning till religionsämnet. När eleverna har sett alla filmklipp får de skriva 

personliga reflektioner utifrån två av filmklippen som för dem var tänkvärda. Författaren (s.7) 

förklarar att eleverna på detta vis får en möjlighet att börja reflektera kring olika frågor som 

har med tro, värde och mening att göra. Eleverna blir engagerade och eleverna utvecklar i 

enighet med styrdokumentet en egen hållning till livs- och moralfrågan. Samma författare 

förklarar också att filmklippen har fungera som en händelse att återkomma till i kommande 

lektioner, när man diskuterar om olika livsfrågor går det att tänka tillbaka till en scen filmen 

som alla har sett och då kan diskussionen fördjupas vilket leder till djupare förståelse. 

 

Det är också möjligt att närma sig livsfrågor genom illustrationer. Falkevall (2010, s. 120) ger 

ett exempel där eleverna får se några planscher med olika bilder där varje bild illustrerar 

samma livsfråga. I Falkevalls text var det just till bibeln som bilderna illustrerade då läraren 

ville öka elevernas intresse mot detta ämne men det är möjligt att använda sig av illustrationer 

vid de tillfällen där man vill bygga upp eleverna nyfikenhet, med hjälp av livsfrågorna går det 

att hantera ett möte mellan ämnesstoffet och eleverna.  

 

3.5 Bedömning 
Falkevall (2010, s.112) skriver att det finns lärare som är tveksamma till hur de ska hantera 

livsfrågor i undervisningen samt att lärare är tveksamma på att endast låta eleverna samtala 

om sina personliga livsfrågor. Eftersom att hanteringen av livsfrågor är svår för lärare så 

borde även bedömningen av livsfrågor att bli svårhanterlig? Hartman (2009, s.7) förklarar att 

samtal om livsfrågor är svåra att sätta betyg på och det leder till att undervisning i livsfrågor 

inte tar stor plats i skolans vardag. Även Olivestam (2006, s. 19) för fram att trots kursplaner 

lyfter fram vikten av att diskutera kring personliga frågor så är tyngden på innehållet i 

religionsundervisningen fakta om religioner. Olivestam grundar sig på att den faktatyngda 

undervisningen underlättar för betygsättning.  

 

Dahlin (2004, s.113) framför Hartmans ord om att det är viktigt att inte förväxla barnens 

förmåga att känna, uppleva och reflektera med deras förmåga att verbalt uttrycka deras 

känslor och tankar. Här blir det även viktigt att påpeka Dahlins framförande av Lindqvist ord 

där hon förklarar att barn upplever mer än vad de uttrycker. Eleverna kan utveckla kunskaper 

och förståelse och förmågan att uttrycka vad de känner först när pedagogen själv inte längre 

undervisar barnet, vilket ger en slutsats om att arbetet med livsfrågor är ett arbete som eleven 

eventuellt inte har så stor nytta av på en gång men som eleven kommer att ha nytta av längre 

fram i sitt liv. 
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3.6 Sammanfattning 
I avsnittet bakgrund och tidigare forskning synliggörs det att lärare varken har regelbundna 

eller inplanerade tider till undervisning i livsfrågor utan elevernas frågor diskuteras vid de 

tillfällen då de spontant tas upp i klassrummet. Anledningar till spontana diskussioner kan 

vara händelser på raster som eleverna vill reflektera över eller om eleverna har funderingar 

som de vill diskutera om. Hur en undervisning genomförs beror på hur en lärare uppfattar 

begreppet livsfrågor samt vilken uppfattning en lärare har av religionskunskap. De exempel 

som ges på arbete med livsfrågor är genom diskussioner i klassrum, läsa olika typer av texter 

samt dramatisering. Ett sätt att möta på livsfrågor som är svårhanterliga är genom 

populärkulturen. Eleverna möter på populärkultur hela tiden i sin vardag och genom att lyfta 

och diskutera frågor via populärkultur känns inte frågorna lika personliga.  

 

De frågor som jag tar med mig till min studie är hur lärare egentligen beskriver livsfrågor. 

Hur beskriver lärare begreppet? Hur sker planeringen av livsfrågor och på vilket sätt 

genomför lärare sin undervisning? Genom lärares undervisning vill jag även lyfta fram frågan 

om till hur stor del livsfrågor har i religionsämnet. Sker undervisning i livsfrågor enskilt eller 

räknas livfrågor till allt som har med religionskunskap att göra? 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenterar jag den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studiens 

syfte vilket är det sociokulturella perspektivet. Enligt Dimenäs (2012, s. 105) bör teori kunna 

vara det redskap som forskaren använder och har nytta av för att betrakta ett problem och 

därmed ha möjlighet att utveckla en djupare förståelse för problemet.  

 

4.1 Sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Vygotskijs tankar då han arbetade med 

frågor om lärande och utveckling (Säljö 2012, s. 185). Säljö (2012, s. 189) skriver att 

Vygotskij intresserade sig för tänkandets och språkets utveckling. Det är genom 

kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss och det är språkliga begrepp 

som hjälper oss att organisera vår omvärld. Han för även fram att språket är vår partner i det 

mesta vi gör. Författaren (2012, s. 190) klargör att språket inte handlar om nationella språk 

utan språk är ett system med vars hjälp vi kan uttrycka oss, förstå världen och fördjupa vår 

förståelse. Säljö (2012, s. 188) skriver att människor från olika delar av världen och olika 

tidsepoker förstår världen på olika sätt. Vi ser och förstår på ett sådant sätt som våra kulturella 

erfarenheter inbjuder oss att se. Men författaren (2012, s. 190) förklarar att det enligt 

Vygotskij är genom kommunikation och skrift som vi kan kommunicera om världen och 

skapa en gemensam förståelse med andra runt om kring oss. Kommunikation kan ske på olika 

vis, vi kan till exempel uttrycka oss med bilder, bilderna kan visa något vi inte kan berätta 

men vi kan också sedan berätta om bilderna. Författaren (2012, s. 191) förklarar att det är 

genom kommunikation med andra som vi formas som tänkande varelser.   

 

Sammanfattningsvis så pekar det sociokulturella perspektivet på att samspel för lärande och 

utveckling är viktigt. Lärande och utveckling ger en förståelse av hur människor blir delaktiga 

i kunskaper och erfarenheter genom att samspela med andra i olika aktiviteter. Viktiga delar i 

lärande och utveckling är interaktion och kommunikation (2012, s. 195). Att människor deltar 

i diskussioner och kommunicerar med varandra där de för fram sina egna tankar och 

funderingar gör att man utvecklas som en individ och att man skapar en förståelse för andra. 

Säljö (2012, s. 196) förklarar att pedagogiken i det sociokulturella perspektivet handlar om 

hur man organiserar samspelet mellan elever och lärare och hur eleverna ges möjligheter till 

att möta andra sammanhang där de får delta och ta åt sig av olika typer av kunskap. Vidare 
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skriver författaren att elevernas deltagande i de olika sammanhangen stimulerar 

kommunikationen. Genom att människor interagerar med varandra och kommunicerar med 

varandra så formas de som tänkande varelser (Säljö 2012, s. 191).   

 

Kommunikation är viktigt i det sociokulturella perspektivet vilket också är anledningen till att 

jag valde denna teori till min studie då undervisningen i livsfrågor många gånger sker genom 

diskussion. Med hjälp av det sociokulturella perspektivet kommer jag i resultatdiskussionen 

tolka vad livsfrågor är enligt grundskollärare, med fokus på hur lärare arbetar med livsfrågor 

samt varför lärare undervisar i livsfrågor. 

 

Didaktikens grundfrågor 
Ett sätt att tydliggöra min teori på i samband med resultatet är genom didaktikens 

frågeställningar: vad ska läras, hur ska det läras samt varför ska det läras? (Selander 2012, s. 

204). 

1. Vad? 

Vad frågan innebär att det som ska göra undervisningens innehåll är det som ska 

undervisas om (Hartman 2011, s. 21). Selander (2012, s. 204) förklarar att vad-frågan 

många gånger förklaras med att det som står i skolans läroplaner och kursplaner är det 

som ska läras. 

2. Hur? 

Hartman (2011, s. 21) förklarar att hur-frågan ska innehålla hur stoffet i undervisningen 

planeras, presenteras och bearbetas.  

3. Varför? 

Hartman (2011, s. 21) skriver att varför-frågan lyfter upp varför ett visst kunskapsområde 

ska vara med i undervisningen och varför innehållet utformas på det sätt som det görs på.  

 

Det sociokulturella perspektivet sätter fokus på hur lärare arbetar med livsfrågor. Genom att 

fokusera på hur-frågan blir sambandet mellan lärares didaktiska hållning och möjligheterna 

för livsfrågornas användning i klassrummet tydligt. Eftersom det sociokulturella perspektivet 

tar upp så mycket om språk, hur vi tänker och kommunicerar med varandra, så passar de 

didaktiska frågorna (Hartman 2011, s. 21) in här för att gräva djupare in och få en förståelse 

för vad det är lärarna undervisar i, hur de väljer att undervisa samt varför de väljer att 

undervisa just om det som de har valt. För att tydligt redogöra för mitt resultat och den 

bakgrund som finns till denna studie kopplat med teorin så kommer jag att använda mig av 

didaktikens grundfrågor som rubriker i resultatdiskussionen. 

 

5. Metod 
I detta kapitel presenteras val av metod, urvalet av intervjupersoner och etiska aspekter. 

Vidare kommer jag att redovisa för genomförandet av intervjuerna, 

databearbetningen/analysmetoden samt studiens tillförlitlighet.  

 

5.1 Val av metod 
Studiens syfte och frågeställningar besvaras genom kvalitativa intervjuer med lärare för So-

ämnena i årskurs 4-6. När man genomför en kvalitativ metod så förklarar Larsen (2009, s. 27) 

att forskaren möter informanten ansikte mot ansikte vilket är en fördel då det get forskaren en 

möjlighet att vid behov gå på djupet i ett samtal. Informanten kan tala fritt och forskaren har 

en möjlighet att ställa följdfrågor och få fördjupade svar vilket leder till en bättre förståelse för 

det som studeras. 
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Intervjun är strukturerad då det finns en lista med färdiga frågor att ställa och dessa frågor är i 

en fast ordningsföljd (Larsen 2009, s. 83). Samtidigt som intervjun är strukturerad går den 

också in på en annan kategori, samtalsintervju (s. 85). Larsen förklarar denna typ av intervju 

med att det är viktigt att informanten får utrymme till att tala fritt och få välja egna ord när 

denne talar om sina egna upplevelser. Samma författare skriver också att det är bättre att spela 

in samtalen istället för att anteckna då samtalen flyter på lättare och intervjuaren kan 

observera och tolka mimik och kroppsspråk för att få en helhetsbild.  

 

Nackdelar som finns med kvalitativ intervju beskriver Larsen (2009, s. 27) med att det tar 

längre tid att bearbeta datan efteråt när man inte har färdiga svarkategorier ikryssade så som 

man har vid en kvantitativ studie. Datan måste lyssnas igenom och transkriberas till skrift. 

Förutom att bearbetningen tar längre tid så finns det även en risk att informanterna som ingår i 

intervjuerna inte talar sanning, det finns en risk för att informanterna talar om det som de tror 

att intervjuaren vill höra.  

 

5.2 Urval 
Intervjuerna genomfördes med lärare på olika skolor och kriteriet för urvalet av informanter 

var att lärarna skulle vara verksamma lärare i grundskolans mellanstadium samt att de skulle 

undervisa i SO. Tanken från början var att jag endast skulle ha informanter från samma 

kommun som min VFU-skola befinner sig i men efter svårigheter med att få tag på 

informanter så kontaktades flertalet skolor i flera kommuner. Både kommunala och friskolor 

kontaktades. 

 

Till en början kontaktades sex skolor i en kommun. Rektorerna på skolorna fick ett mail om 

vem jag är, anledningen till varför jag kontaktar dem som är mitt examensarbete, 

informationsbrev (se Bilaga 1) och en förfrågan om de antingen kunde vidarebefordra mitt 

mail till de lärare som undervisar i So-ämnena på mellanstadiet eller om jag kunde få de 

lärarnas kontaktuppgifter. Från sex olika skolor var det endast två lärare som hade möjlighet 

att ställa upp på en intervju. 

 

Ytterligare kommuner kontaktades men flertalet lärare skrev att de varken har tid eller 

möjlighet att medverka i studien. Resterande lärare svarade inte, varken på mail eller 

telefonsamtal. På grund av att endast två lärare ville delta i studien så skickades ett mail till 

två lärare som jag haft under min skoltid med förfrågan om de kunde tipsa om 

mellanstadielärare som kan delta i min undersökning. Detta resulterade i att en lärare ville 

medverka i studien. Slutligen kontaktade en bekant till mig en lärare vilket också resulterade i 

ytterligare en intervju. På grund av svårighet att få tag i lärare så intervjuades totalt fyra 

lärare.  

 

På grund av att lärarna ska vara anonyma så har jag valt att kalla dem för: Lärare 1, Lärare 2, 

Lärare 3 och Lärare 4. För att behålla lärarnas anonymitet så kommer inte kön, ålder skola 

eller kommun att presenteras i studien.  

 

5.3 Forskningsetiska överväganden 
I forskning så finns det några principer som man måste följa och vetenskapsrådet har gett ut 

dessa principer i form av en skrift: Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet (2002), detta går att läsa och ladda ner på 

www.vr.se (Dimenäs 2012, s. 26) 

 

http://www.vr.se/
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Det finns ett krav som heter individskyddskravet som innebär att individen behandlas utifrån 

godkända etiska principer. Dimenäs (2012, s.26) menar att det är viktigt att i sin studie göra 

noggranna etiska överväganden och till de etiska övervägandena så finns det fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentitalitetskravet samt nyttjandekravet. Kraven 

som nämns ovan måste man ta hänsyn vid varje forskningsprojekt och författaren förklarar att 

detta även gäller för arbeten som är gjorda inom olika utbildningar på universitet och 

högskolor. Samma författare skriver också att kraven är till för att skydda de individer som 

ingår i studien. 

 

Här nedan ger jag en beskrivning av vad de fyra huvudkraven innebär samt hur jag tagit 

hänsyn till dessa i min studie: 

1. Det första kravet är informationskravet, forskaren ska informera de som blir berörda av 

forskningen om forskningens syfte. Till min studie blev alla deltagare kontaktade via mail 

där jag förklarade vem jag är, min studie samt studiens syfte. Ett informationsbrev 

skickades också med för att de skulle få mer information om studien och därefter 

bestämma om de ville medverka i studien.  

 

2.  Det andra kravet är samtyckeskravet, deltagarna i forskningen har själva rätt att bestämma 

över sin medverkan. Deltagarna till studien hade all rätt att när som helst under intervjuns 

gång avsluta sin medverkan utan att behöva förklara varför. Detta förklarades för 

informanterna vid första kontakt samt precis innan intervjun började.  

 

3. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att personuppgifterna om 

deltagarna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla 

deltagare och skolor till denna studie blir anonymiserade och endast jag har tillgång till 

materialet. Skola och kommun kommer inte att nämnas i studien och lärarna kommer att 

kallas för lärare 1, lärare 2, lärare 3 och lärare 4.  

 

4. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, de uppgifter som samlas in om enskilda 

personer får endast användas till forskningen. Uppgifterna som används till resultatet i 

denna studie, med andra ord den information som jag fått av intervjuerna och de 

anteckningar som gjorts i förhållande till intervjuerna makuleras efter examensarbetets 

slut.  

5.4 Genomförande 
Innan jag påbörjade intervjun med informanterna så förklarade jag studiens syfte och vad 

intervjun skulle handla om. Trots att informanterna hade läst informationsbrevet (se Bilaga 1) 

så var jag noga med att förklara att de är helt anonyma i studien och att de kunde avbryta 

intervjun när som helst. Detta gjorde jag på grund av att jag ville få lärarna att känna sig 

trygga och säkra under intervjun. Larsen (2009, s. 87) för fram att de intervjuade ska känna att 

intervjusituationen är trygg för dem, informanterna ska inte få en känsla av att de blir 

värderade eller betygsatta. Efteråt läste jag upp ett stycke från läroplanen som jag skrivit högst 

upp på pappret med intervjufrågorna (se Bilaga 2) för att lärares tankar kring livsfrågor skulle 

gå igång. 

 

Utifrån mitt syfte och frågeställningar formulerade jag frågor att utgå från under intervjuerna 

(se Bilaga 2). Larsen (2009, s. 86) skriver att det är vanligt att man börjar med 

bakgrundsfrågor eftersom att de är lätta att svara på och ger en mjuk öppning av intervjun. 

Till denna studie fanns det två bakgrundsfrågor för att ge lärarna en mjuk start till intervjun. 

Larsen (2009, s. 87) skriver att intervjueffekten är intervjuns svaghet. Med det menar 
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författaren att forskaren inte får låta dennes närvaro påverka svaren, t.ex. genom att inte låta 

det synas vad man själv tycker är rätt svar på en fråga. Av den anledningen tänkte jag som 

intervjuare på mitt ansiktsuttryck samt att jag inte kommenterade informanternas svar. De 

gånger jag sa någonting under intervjun var när jag ställde frågor, ville få dem att utveckla 

svaret eller bekräfta att jag förstått rätt.  

 

Intervjuerna genomfördes på de skolor där lärarna arbetade samt spelades in för att få med allt 

som sägs under intervjun (Dimenäs 2009, s. 51) och för att inte missa viktiga detaljer från 

samtalen. Inspelningarna skedde via en röstinspelningsapp via telefon och transkriberades 

senast två dagar efter genomförd intervju. Analysen skedde efter samtliga intervjuer och 

transkriberingar.  

 

5.5 Databearbetning och analysmetod 
Inför transkriberingen lyssnade jag igenom mitt material några gånger för att bli bekant med 

innehållet. När en transkribering av en intervju var klar så lyssnade jag på inspelningen och 

läste den transkriberade skriften samtidigt för att se att jag inte hade missat viktiga delar.  

I transkriberingen uteblir prat och kommentarer utöver intervjufrågorna och svaren. Även 

skratt och andra irrelevanta läten togs bort. Delar som inte hör till ämnet men som är en del av 

en mening, eller är avslutande, leder till en ny del eller leder till nödvändig information 

betecknas med tre punkter inom parentes: (…). Hummanden sparas då de kan visa på 

överensstämmelse, förståelse, funderingar, osäkerhet och andra känslor som leder till mer 

förståelse för informanternas svar. 

När samtligt material var transkriberat påbörjades analysen: en fenomenografisk analys 

(Dimenäs 2012, s. 157). Fenomenografi visar hur något uppfattas av någon. Uppfattas ett 

perspektiv som sant behöver inte ett annat perspektiv vara falskt i fenomenografi (2012, s. 

158). Fenomenografi handlar om att man gör en empirisk studie där man studerar de tankar 

personer har om sin omvärld, om hur de antingen erfar, upplever eller uppfattar ett fenomen 

(2012, s. 160). Författaren (2012, s. 159) förklarar att vi får fram personers uppfattningar 

genom att göra en analys och genom att beskriva dessa uppfattningar i form av kategorier så 

utgör man resultatet i en fenomenografisk undersökning. Genom att titta på likheter och 

skillnader i informanternas svar kunde jag placerade svaren under enskilda kategorier. När jag 

hade tittat och jämfört svaren med varandra gjorde jag en överblick om hur många kategorier 

som fanns och vilka kategorier som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 

Sedan tittade jag på vad de olika delarna handlade om och om någon del gick in i någon 

annan så kunde de läggas ihop till en och samma kategori. Efter att jag kände mig nöjd med 

jämförelserna och hittat likheter och skillnader så namngav jag de olika kategorierna vilket 

leder in oss till resultatet där informanternas uppfattningar blir synliggjorda under de olika 

kategorierna. Kategorierna presenteras som rubriker under avsnittet resultat.  

 

5.6 Tillförlitlighet 
För att en studie ska vara relevant och giltig, ha validitet, så måste den data som samlas in 

vara relevant till det syfte och de frågeställningar man har valt till sin studie (Larsen 2009, s. 

80).  Larsen (2009, s. 80-81) förklarar att man kan öka sin validitet genom att man gör 

ändringar under arbetets gång om man upptäcker att det behövs, under en intervju är det 

möjligt att man t.ex. märker att en detalj är viktig för frågeställningen och då gör man om så 

att denna detalj kommer med till studien. Genom att ställa följdfrågor blev informanterna 

tydligare och berättade mer vilket leder till att studien fick mer data där. Författaren skriver 

också att om arbetets gång fungerar flexibelt där man kan ändra på frågorna i efterhand så att 

de passar informationen som kommit från informanterna så blir validiteten också högre.  
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Larsen (2012, s. 81) för fram att studiens reliabilitet kan testas genom att flera forskare gör 

samma undersökning och om alla studier får samma resultat så har studien en hög reliabilitet. 

Man kan också testa studien genom att samma forskare genomför samma undersökning vid 

olika tidpunkter och får fram likadana resultat som tidigare. Författaren skriver att det är svårt 

att säkerställa en hög reliabilitet i kvalitativa undersökningar, i intervjuer finns det en risk att 

informanterna blir påverkade av situationen och säger vad de tror att intervjuaren vill höra. 

Genom att inte ställa ledande frågor så får intervjupersonerna prata öppet och fritt och genom 

att inte visa egna åsikter under samtalet blir reliabiliteten opåverkad. Men informantens svar 

kan också bero på vad det är för dag och vem som är intervjuare. Författaren för fram att 

reliabilitet kan också säkerställas genom att den information som kommer fram behandlas 

noggrant och att man håller ordning på sin data från intervjuerna så att man inte blandar ihop 

vem som har sagt vad. Slutligen så förklarar författaren att en studie inte alltid kan nå upp till 

hög reliabilitet. 

 

6. Resultat 
I detta avsnitt redogör jag resultatet av den insamlade datan från intervjuerna. Avsnittet är 

strukturerat med rubriker som är döpta efter de olika kategorier som informanternas svar ingår 

i. Inom de olika kategorierna blir studiens syfte samt frågeställningar synliggjorda. Första 

rubriken livsfrågornas mångtydighet handlar om hur lärare tolkar och beskriver livsfrågor. 

Den andra rubriken religionsundervisning=livsfrågor? visar hur lärare planerar undervisning i 

livsfrågor samt livsfrågornas betydelse för undervisningen. Här framkommer det hur stor del 

av undervisningen som är livsfrågor. Tredje rubriken genomförande av undervisningen tar 

upp hur lärare bedömer livsfrågor samt hur lärare undervisar i livsfrågor. Samtliga 

huvudrubriker har tre underrubriker för att förtydliga innehållet under varje del.  

 

6.1 Livsfrågornas mångtydighet 

6.1.1 Frågor om livet 
Under intervjuerna så ställde jag en fråga till informanterna om hur de skulle beskriva 

begreppet livsfråga. Samtliga lärare var överens om att frågor som berör tankar och 

funderingar kring livet är en livsfråga. Lärare 1 började med att ge en otydlig förklaring till 

hur hen tolkade begreppet men efter en följdfråga så gav läraren ett tydligt svar: 

  
Lärare 1:  

- En livsfråga är allt som berör livet i stort. 

Vad för slags frågor tänker du på då? 

- Men hur det är att vara människa och då tänker jag frågor som berör ens egna 

villkor i livet men också frågor som berör livet tillsammans med andra. 

 

I likhet med hur Lärare 1 beskriver begreppet livsfråga så berättar också Lärare 3 att en 

livsfråga för hen är frågor som på något vis avgör vilket liv vi får och väljer att leva och 

Lärare 4 förklarar att livsfrågor är de funderingar som vi bär med oss i livet. Trots att Lärare 

1, 3 och 4 beskriver deras förståelse av livsfrågor på olika vis så kan man förstå att de är inne 

på samma spår och att deras formuleringar leder till att livsfrågor berör frågor som handlar 

om de val som människor gör i sitt liv och människors funderingar kring sitt egna men även 

andras liv.  

 

6.1.2 Livsfrågor och etik 
Till min följdfråga där jag bad Lärare 1 att förtydliga vilken typ av frågor hen ansåg höra till 

livsfrågor så gav läraren en noggrann beskrivning av vilka frågor det är som berör livet.  
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Lärare 1: 

-Frågor som har med etik och moral att göra. De känslor vi bär med oss, liv och död 

och sen har vi också kärlek och kamratskap. 

 

Det blir tydligt att en livsfråga innehåller frågor som berör allt som har med livets gång att 

göra och specifikt att livsfrågor berör människors känslor. Även Lärare 2 och Lärare 4 svarar 

att livsfrågor handlar om godhet och hur man är en bra vän. Informanterna förklarar 

begreppet livsfråga som en fråga som berör människors känslor. Trots att lärarna har olika 

svar på hur de tolkar livsfrågor så är de överens om att livsfrågor är ett begrepp som är 

väldigt omfattande: 

 
Lärare 2: 

-En livsfråga kan vara så stor men för mig är en livsfråga hur man är en bra kamrat, 

hur kan vi göra för att hjälpa andra och vad är viktigt att tänka på för att alla runt oss 

ska må bra. 

 

Lärare 4: 

-Jag skulle beskriva det som funderingar vi bär med oss i livet och som även nämns i 

läroplanen: vad är gott och ont, hur ska man vara en bra vän, frågor om kärleken. 

(…..). Såklart finns det andra frågor men jag har faktiskt lite svårt att sätta ord på vad 

en livsfråga är då det är så stort och det ryms många frågor inom livsfrågor.  

 
Genom formuleringen att en livsfråga kan vara stor och att en lärare anser att hen har svårt 

med att uttrycka sig om livsfrågor eftersom begreppet innehåller många frågor så blir det 

tydligt att livsfrågor inte har några klara gränser. En livsfråga innehåller de frågor och 

funderingar människor har vilket betyder att det finns gränslöst med livsfrågor. Men de 

likheter som går att finna från intervjuerna är att alla informanter är överens om att livsfrågor 

berör kamratskap och etik. Dock är det endast en lärare, Lärare 1 som säger att livsfrågor har 

med etik att göra medan Lärare 2 och Lärare 4 endast förklarar runt ordet etik. Lärarna 

förklarar livsfrågor med de begrepp som är typiska för innehållet i etik: gott och ont, hur man 

kan gå tillväga för att hjälpa andra och vad som är viktigt att tänka på för att alla runt oss 

ska må bra. Huruvida Lärare 2 och Lärare 4 anser att etik och livsfrågor är samma sak 

framkommer inte i intervjuerna men innehållet i samtliga informanternas intervjuer är 

densamma. Samtliga lärare lyfter också upp delar från vad läroplanen beskriver som 

livsfrågor men endast Lärare 4 säger att livsfrågorna som hen tänker på är det som nämns i 

kursplanen för ämnet religion. 

 

6.1.3 Motsatserna till kamratskap och kärlek 
Det finns många likheter bland informanternas svar om hur de tolkar begreppet livsfråga men 

svaren är utformande på olika vis. Många gånger leder informanternas förklaringar och 

tolkningar till samma resultat. Men trots deras likheter så finns det en lärare som skiljer sig 

från mängden i hens förklaring om vad en livsfråga är. Lärare 1 är den enda som för fram att 

det är viktigt att tala om motsatserna till livsfrågorna kamratskap och kärlek: 
 

Lärare 1: 

-(…) men det är också viktigt att nämna motsatserna som finns, livsfrågor handlar 

också om krig och fiendeskap (…). Det är ju väldigt brett. Livsfrågor är också tro, 

regler och lagar (…). Värdegrunden och allas lika värde. Ja, det är i stort sett det jag 

tänker på när jag ska beskriva en livsfråga. 
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I likhet med Lärare 2 och 4 som förklarade att livsfrågor är ett begrepp som är stort och 

mångfattande så säger även Lärare 1 att det är väldigt brett när man ska förklara kring 

livsfrågor. Lärare 1 är den enda informanten som förklarar att livsfrågor är mer än kärlek och 

vänskap. Enligt läraren så innehåller livsfrågor motsatserna som är krig och fiendskap, och 

trots att Lärare 1 redan har flera förklaringar om vad livsfrågor är så ryms ytterligare 

beskrivningar så som regler och lagar. 

 

Lärarnas beskrivningar och tolkningar av livsfrågor är i flera fall likadana men livsfrågornas 

mångtydighet blir synligt på grund av att informanterna även har olika tankar om vad 

livsfrågor är och lärarna beskriver deras tolkningar av livsfrågor på olika sätt. 

 

6.2 Livsfrågorna i religionsämnet 

6.2.1 Spontana frågor 
I en fråga om lärarna undervisar i livsfrågor var svaret ja från alla förutom Lärare 3 som 

svarade med att hen inte gjorde det eftersom att enligt hen så dyker livsfrågor upp i ämnet 

ändå: 

 
Lärare 3: 

-Inte specifikt om, det ingår mer i själva ämnet. 

Du menar alltså att du inte planerar för undervisning i livsfrågor men du vet att de 

dyker upp ändå i din religionsundervisning? 

- Ja. 

 

Lärare 3 menar att hen inte har specifika undervisningstillfällen för livsfrågor eftersom att 

livsfrågor finns med i religionsundervisningen ändå. Lärare 1 är inne på samma spår när hen 

berättar att undervisningen i livsfrågor sker både spontant och planerat. Planeringen till 

livsfrågeundervisning sker genom att läraren läser Lgr 11 samt att hen tittar i skolans 

läromedel och söker efter lämpliga filmer till ämnet. Läraren kan också söka efter inspiration 

på sociala medier som är menade för lärare.  

 
Lärare 3 och Lärare 1 har en viss likhet i sin tolkning av att livsfrågor dyker upp i 

religionsämnet även om man inte specifikt planerar till detta. Genom en följdfråga så kunde 

Lärare 1 förtydliga om hur livsfrågor kom in i undervisningen spontant: 

 
Lärare 1: 

-Ja-aa, men när det behövs för att det har hänt någonting i klassen eller för att vi helt 

enkelt halkar in på det så att säga. 

Halkar in hur då? 

- Från ett samtalsämne eller för att eleverna har frågor. 
 

Livsfrågor är ett ämne som automatiskt lyfts upp i undervisningen. Om inte lärare lyfter upp 

livsfrågor så gör eleverna det. Att eleverna lyfter livsfrågor i klassrummet är någonting som 

även Lärare 4 uppmärksammat. Lärare 4 förklarar att eleverna flertalet gånger i veckan lyfter 

upp frågor utan att läraren planerat för det vilket leder till att det inte går att undvika 

livsfrågor.   

 

6.2.2 Styrdokumentets riktlinjer 
I en fråga om hur lärarna planerar i livsfrågeundervisning svarade Lärare 3 med att till alla 

ämnen samt religionsämnet som livsfrågor ingår i så utgår hen från centralt innehåll och 

kunskapskraven. Genom att Lärare 3 gör detta så får hen med livsfrågor i sin undervisning 
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utan att specifikt planera om detta. Lärare 2 och Lärare 4 beskriver också att de utgår från Lgr 

11 i sin planering men de skiljer sig från Lärare 1 och 3 eftersom ingen av dessa nämner om 

spontan undervisning i livsfrågor. Lärare 4 är lite inne på det spåret men enligt hen planeras 

ändå undervisning in efter olika händelser som leder till olika typer av frågor: 

 
Lärare 4: 

-Först och främst kollar jag läroplanen för att se vad eleverna ska kunna. Sedan 

brukar jag faktiskt skriva ner olika förslag på vad som skulle kunna vara roligt eller 

nödvändigt att göra. Har det varit dålig stämning i klassrummet så brukar jag planera 

en undervisning om vänskap där eleverna får fundera på vad en dålig vän är och vad 

en god vän är enligt dem. Sedan tycker jag det är roligt om eleverna får göra annat än 

bara diskutera så jag brukar planera in tid för att antingen rita eller göra något 

dramaaktigt där de får uttrycka sina tankar utifrån frågan eller frågorna.  

Rent allmänt då, om det inte har hänt någonting speciellt i klassrummet, ser 

planeringen annorlunda ut? 

- Ja alltså det beror ju på. Jag kan söka och titta på filmer för att se om de är 

lämpliga att visa eleverna och om det finns någonting i filmen som man kan diskutera. 

Kan bläddra igenom läromedel för att kolla vad vi ska arbeta med där i och vilka 

frågor som går att lyfta. 

 

Utifrån informanternas utsagor så planerar samtliga lärare genom att utgå från det som står i 

Lgr 11. Lärare 2 och Lärare 4 tittar i likhet med Lärare 1 också i läromedel för att se vad de 

kan arbeta med och diskutera om i klassrummet. Sedan nämner också Lärare 4 filmer i likhet 

med Lärare 1.  Det som skiljer Lärare 4 från de andra informanterna är att hen pratar om 

drama och att rita teckningar utifrån livsfrågor vilket visar att livsfrågor är mer än enbart 

diskussioner i ett klassrum. Lärare 2 utmärker sig också eftersom att utöver läroplanen och 

läromedel så är Lärare 2 den enda som säger att hen skrivit en grovplanering i SO där hen 

antecknat sådant som är viktigt att gå igenom i klassrummet. 

 

6.2.3 Religionsämnets kärna 
I en fråga om hur många gånger i veckan som lärarna diskuterar livsfrågor med eleverna blev 

det olika reaktioner från dem men samtliga lärare ansåg att de undervisar i livsfrågor flera 

gånger i veckan: 

 
Lärare 1: 

-Oj! Det är svårt att säga. 

Du planerar alltså inte för undervisning i livsfrågor x antal gånger i veckan? 

-Nej, planerad undervisning går mer i temaperioder och det är alltså ett par veckor 

per termin då. Men livsfrågor dyker upp nästintill varje dag och då diskuterar vi dessa 

också. 

 

Lärare 1 blev först lite förvånad över frågan och visste inte vad för svar hen kunde ge. För att 

få samtalet att flyta på ställde jag en följdfråga för att få en förståelse för hur ofta planeringen 

av livsfrågeundervisning sker. Då blev det tydligare att planering av livsfrågor sker i perioder 

men ändå att livsfrågor finns med i undervisningen varje dag genom den så kallade spontana 

planeringen eller undervisningen av livsfrågor. De spontana diskussionerna nämns även hos 

lärare 4 där hen nämner att livsfrågor dyker upp i klassrummet flera gånger i veckan. 

 
Lärare 4: 

-Hmm. Jag skulle nog tro att vi diskuterar olika typer av frågor flera gånger i veckan. 

Kan inte svara på exakt hur många gånger men eleverna brukar ju lyfta upp frågor 

spontant så det blir en del diskussioner. 
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Det blir en tydlig likhet mellan informanterna där båda nämner att livsfrågor dyker upp 

flertalet gånger i veckan och att de gånger som eleverna väljer att lyfta upp olika typer av 

frågor så diskuterar lärarna dessa frågor med eleverna. Lärare 2 och Lärare 3 har mer fasta 

svar att ge på hur många gånger i veckan livsfrågor diskuteras: 

 
Lärare 2: 

-Ungefär två till tre gånger i veckan. 

 

Lärare 3: 

-Jag har tre lektioner i veckan och de här frågorna kommer upp då. Men även vid 

andra SO-ämnen eller ja, andra ämnen överhuvudtaget kan det komma upp liknande 

frågor eftersom våra val finns med i så mycket. 

 

Trots att Lärare 3 i likhet med Lärare 2 ger ett fast svar på hur många gånger dessa frågor 

diskuteras så kommer det fram mer i svaret hos Lärare 3 att olika livsfrågor kan komma upp 

oftare ändå. Dessa svar leder till att det egentligen inte finns något bestämt antal gånger som 

livsfrågor diskuteras i klassrummen.  

 

Samtliga lärare anser att livsfrågor har en stor betydelse och del i religionskunskapen. Lärare 

2 påpekar att livsfrågor har en stor betydelse eftersom att vi lever i ett samhälle med många 

olika kulturer och levnadsvillkor. Frågan om hur stor del av religionsundervisningen som är 

livsfrågor ansåg hen vara en svår fråga. Både Lärare 2 och Lärare 3 påpekade att livsfrågor är 

viktiga och att en väldigt stor del av religionsundervisningen består av livsfrågor men ingen 

av informanterna kunde motiverade varför de tyckte så. Istället motiverade Lärare 3 med att 

livsfrågor kommer in i undervisningen naturligt utan att hen specifikt planerar i ämnet, det ger 

en tydlig bild av att livsfrågor inte är ett eget ämne utan livsfrågor är en grundkärna i 

religionsundervisningen. Detta påstående kan styrkas med vad både Lärare 1 och Lärare 4 

säger: 

 
Lärare 1: 

- Jag anser att livsfrågorna liksom genomsyrar allt i religionsundervisningen. Vilket 

också är anledningen till att livsfrågor har en väldigt stor betydelse för ämnet 

religion. 

 

Lärare 1 beskriver att livsfrågorna genomsyrar allt i religionsundervisningen och även lärare 4 

är av den åsikten att livsfrågor finns med i allt som eleverna gör i ämnet religion.  

 
Lärare 4: 

- Jag vill säga att livsfrågor har en stor betydelse för religionskunskapen. 

Varför? 

-Joo men.. Jag anser ju… Öhmm.. Jag anser ju att livsfrågor finns i religionsämnet 

vad vi än väljer att undervisa om. Utan dessa frågor är det i princip omöjligt att 

undervisa i religionskunskap (…). Som jag nämnde innan så finns ju livsfrågorna i 

religionsämnet vad vi än väljer att undervisa om. Omedvetet så följer frågorna med 

och inte bara i religionsämnet utan i alla ämnen. 

Så du menar att religionsundervisningen består till största del av livsfrågor men att det 

kanske inte specifikt behöver vara undervisning i livsfrågor? 

-Ja men precis! 

 

Att livsfrågorna har en viktig betydelse för religionsämnet blir väldigt tydligt utifrån vad 

samtliga lärare säger. Det blir tydligt att undervisningen i livsfrågor inte alltid är planerad. 
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Den planerade undervisningen i livsfrågor har inte lika stor del av religionsämnet som den 

spontana undervisningen och det är på grund av den spontana undervisningen som livsfrågor 

genomsyrar allt i religionsämnet som lärarna säger. Hur undervisningen går till ser vi under 

nästa kategori som heter genomförande av undervisningen.  

 

6.3 Genomförande av undervisningen 
Hur undervisningen av livsfrågor går till är någonting som för samtliga lärare är gemensamt. 

Samtliga lärare nämner: diskussion. Livsfrågor har sin utgångspunkt i hur eleverna resonerar 

och detta beror på att det i kursplanen står att eleverna bedöms utifrån deras resonemang. 

Lärare 2 och Lärare 3 var tydliga med att förklara att bedömningen inte utgår från vad 

eleverna tycker och diskuterar utan elevernas förmåga att resonera. Utöver förmågan att 

resonera så nämnde läraren även att elevernas reflektioner bedöms. Lärare 1 la till ytterligare 

en del i sin bedömning som handlar om att eleverna ska kunna göra jämförelser: 

 
Lärare 1: 

Framförallt är det förmågan att resonera och reflektera som bedöms. Även att kunna 

jämföra olika religioners syn på livsfrågor. 

 

Utöver diskussioner som är en självklar del av undervisningen i livsfrågor så nämner lärarna 

även andra arbetssätt. Dessa presenteras nedan under rubriken populärkultur. 

 

6.3.1 Populärkultur 
Men hur genomför grundskollärare undervisning i livsfrågor då? Vi har redan gått igenom hur 

planering går till, hur bedömning går till samt livsfrågornas betydelse i 

religionsundervisningen. Jag nämnde i början av detta avsnitt att samtliga lärare nämner 

diskussion när vi pratar om livsfrågeundervisningen. Lärare 1 förklarar att hen börjar sina 

lektioner med någon form av uppstart, antingen film eller någon typ av text. Efter uppstarten 

så diskuterar de aningen det sedda eller det lästa i klassrummet. Läraren vill variera arbetssätt 

men använder sig många gånger av EPA-modellen. Där får eleverna fundera över en fråga 

först enskilt, sedan i par och sedan alla tillsammans i klassrummet.  Stoffet som väljs ut är 

utifrån läromedel och sådant som är aktuellt för elevgruppen men som samtidigt går ihop med 

det som sägs i Lgr 11. Även Lärare 2 och 4 nämner texter och filmer i sin undervisning utöver 

att de diskuterar mycket i klassrummet.  

 
Lärare 2: 

- Vi läser texter, ser filmer och diskuterar väldigt mycket. Vi har en bok i klassrummet 

som tar upp delar om mänskliga rättigheter, hur man är en bra kamrat. Vi pratar 

också om våra och andras identiteter.  

 

Lärare 4: 

- Ja som jag sa så diskuterar vi mycket. Många gånger efter specifika händelser går vi 

igenom frågor som har med kamratskap att göra men också då om eleverna lyfter upp 

någon speciell fråga i undervisningen så diskuterar vi. Jag uppmuntrar eleverna till 

diskutera med varandra och försöka komma fram till ett svar tillsammans. 

Men undervisningen kunde innehålla mer än diskussioner?  

-Ja.. Se film, läsa något i en bok eller drama.  

 

Lärare 1, 2 och 4 hade alla diskussion, text eller film som ett sätt att närma sig och bearbeta 

livsfrågor. Lärare 3 är den enda som förklarar att livsfrågor bara tas upp i religionsämnet och 

diskuteras då, hen har inget arbetssätt för att specifikt arbeta med livsfrågor. 
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De arbetssätt som lärarna använder sig av som t.ex. film eller att läsa en text leder slutligen till 

diskussioner. Lärarna tycker om att variera arbetet med olika typer av inslag i undervisningen 

för att inte enbart diskutera utifrån sig själva. Lärarna vill ge eleverna en möjlighet att utgå 

från någonting annat i sina diskussioner. Genom de olika inslag som förs in i undervisningen 

kan eleverna enkelt samtala genom att referera till det som de har läst eller sett. 

 

6.3.2 Känsloladdade frågor 
I en fråga om det fanns svårigheter med att undervisa i livsfrågor svarade två informanter att 

de inte tyckte att det fanns några problem eller svårigheter som de själva mött på ännu medan 

två av informanterna beskrev att elevernas egna livsfrågor ibland kunde vara svåra att 

handskas med då de kan vara känsloladdade: 

 
Lärare 1: 

-Jag tycker att det kan bli jobbigt när elever uttrycker rasistiska åsikter eller när man 

kommer in på känsliga ämnen som död, övergrepp och liknande när det kan finnas 

elever i klassen som upplevt trauman.  

Kan det finnas andra svårigheter än påhopp eller för privata frågor? 

-Hmm… Ja det kan vara svårt att veta om eleverna uttrycker sina egna åsikter eller 

säger det som är mer korrekt att säga eller det som majoriteten av klassen säger. Sen 

kan yngre elever också ha svårt att sätta ord på det som de tänker, tycker och känner.  

 

Lärare 4: 

-De svårigheter jag kommer på är att det finns frågor som många elever inte vågar 

svara på eller att någon tar illa upp av en fråga. 

Menar du att en elev kan ta illa upp av en fråga som en annan elev väljer att lyfta? 

-Ja, det finns ju de elever som kan prata utan att de tänker efter vilket många gånger 

leder till en jobbig känsla för en annan elev. Alla frågor är viktiga att lyfta upp men 

det är formuleringen av en fråga som kan göra det svårt. 

 

Båda lärarna lyfter fram att frågorna kan innebära att det blir jobbigt för en elev men 

anledningarna till varför frågorna är känsloladdade beskriver informanterna på olika vis trots 

att deras svar har samma innebörd. Lärare 1 förklarar att personangrepp kan bli sådana frågor 

som lyfts upp och det då skapas jobbiga situationer samt när ämnen som eleverna eventuellt 

själva har upplevt lyfts upp. Lärare 4 berättar att eleverna kan prata och lyfta frågor utan att 

tänka efter vilket kan leda till det som Lärare 1 skriver om att det är då personangrepp lyfts 

fram eller att man kommer in på ämnen som är jobbiga för en annan. Sedan säger lärare 1 att 

eleverna eventuellt inte vågar prata om sina egna funderingar kring vissa livsfrågor medan 

Lärare 1 talar om att eleverna inte nödvändigtvis vet hur de ska uttrycka sig. Här kan det vara 

så att eleverna har samma problem, t.ex. att eleverna inte vet hur de ska uttrycka sig medan 

lärare gör olika tolkningar av situationen där den ena uppfattar elevens svårigheter med en 

rädsla inför att uttrycka sig och den andra förstår att eleven inte vet hur den ska föra fram sina 

åsikter och formulera sig. 

 

6.3.3 Elevgruppen påverkar 
Att elevgruppen styr över vilka frågor som lyfts upp och diskuteras i klassrummet blir tydligt 

när jag ställde en fråga till lärarna som lyder: Finns det någonting som påverkar vilken typ av 

livsfrågor läraren väljer att ta upp? Tre av informanterna var av den åsikten att eleverna 

påverkar valet av fråga: 
 

Lärare 2: 

- Ja det är min grupp som avgör. 
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Lärare 3: 

- Ja, det kan ju vara aktuella händelser eller vad eleverna frågar om eller vad som tas 

upp i läroboken.  

 

Lärare 4:  

-Lgr 11. Jag tycker också att barnens ålder påverkar. Det är viktigt att ta upp frågor 

som är lämpliga och ehh frågor som barn i den åldern brukar tänka på, sådana som 

de känner igen sig själva i.  

 

Samtliga ovannämnda lärare fokuserar på elevgruppen. Det var endast en informant som inte 

visade sig vara av den tolkningen att eleverna styr över frågorna. Trots en följdfråga så 

nämnde informanten andra saker än elevgruppen: 

 
Lärare 1: 

- Ja, Lgr 11 styr såklart mycket. Nu är den inte jättetydlig i just detta med livsfrågor 

men skolan har även en likabehandlingsplan som ingår i detta samt hela skolans 

värdegrund. 

Finns det någonting annat som kan påverka förutom ”skolans riktlinjer”? 

-Jag tror att många undviker att ta upp sådant som är jobbigt för en själv att 

diskutera. Det skulle kunna vara döden men även t ex homosexualitet, politiska åsikter 

eller om man som lärare har en egen stark religiös tro. 

 

Att elevgruppen påverkar livsfrågor är självklart, delvis för att eleverna själva ställer frågor 

men samtidigt som Lärare 4 berättar så påverkar elevernas ålder till vad för frågor som är 

lämpliga att diskuteras i klassrummet. Att andra typer av frågor, än just frågor som är 

lämpliga för elevgruppen, kommer in i livsfrågeundervisningen är troligt just med tanke på att 

lärarna förklarar att livsfrågor genomsyrar hela religionsundervisningen. Det är dock möjligt 

för lärare att påverka vilken typ av livsfrågor de väljer att ta upp i klassrummet men sedan går 

det inte att påverka aktuella händelser eller elevernas egna tankar och frågor.  

 

7. Diskussion 
Diskussionen består av två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. Till 

metoddiskussionen utvärderas och diskuteras de metoder som använts och till 

resultatdiskussionen gör jag tolkningar och kopplar samman resultatet med den forskning som 

presenterades i bakgrunden och teoretiska utgångspunkter.  

 

7.1 Metoddiskussion 
Studiens syfte var att synliggöra hur lärare i årskurs 4-6 beskriver begreppet livsfrågor samt 

hur dessa används i religionsundervisningen. Vidare var syftet att undersöka till hur stor del 

av religionsämnet som är livsfrågor. Eftersom syftet handlade om att förstå och synliggöra 

lärares tolkningar så var kvalitativa intervjuer en lämplig metod att utgå från. En fördel med 

kvalitativ studie är att forskaren möter informanten ansikte mot ansikte och detta ger 

intervjuaren en möjlighet att gå på djupet i ett samtal genom att ställa följdfrågor. Detta ger då 

en fördjupad förståelse för det som studeras (Larsen 2009, s. 27).  

 

Intervjuerna som jag genomförde var strukturerade med färdiga frågor (Larsen 2009, s. 83) 

men intervjuerna var också samtalsintervjuer där vikten under samtalen låg på att 

informanterna kunde tala fritt och inte bli styrda av mig som intervjuare. En fördel med denna 

typ av samtal är att intervjun spelas in så att samtalet flyter på lättare (2009, s. 85). Genom att 

spela in lärares utsagor så kunde jag lyssna på samtalen flera gånger men i vissa fall blev 

ljudet otydligt och svårt att tolka vilket leder till att ord och ibland meningar försvinner från 
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analysen. Många av frågorna som jag hade gick lite in i varandra då det kunde bli liknande 

svar under olika frågor och så var några frågor svåra enligt lärarna. Men jag tror inte att 

resultatet hade blivit tydligare med andra frågor, dock tror jag att valet av följdfrågor kunde 

påverkat resultatet ytterligare. Genom att ställa fler följdfrågor kunde jag fått mer förklaringar 

och nyttig information i lärarnas utsagor. I vissa fall ledde frågorna till att informanternas svar 

handlade om livsfrågor rent allmänt, deras betydelse i religionsundervisningen betonades bort 

och med fler och rätt följdfrågor tror jag att jag kunde ha lett tillbaka informanterna till rätt 

spår utan att leda fram dem till specifika svar. 

 

Urvalet av intervjupersoner skedde från att ha kontaktat flertalet rektorer per mail där de 

ombads att antingen vidarebefordra mailet som gav den information av studien som jag valde 

att redovisa för eller skicka lärares kontaktuppgifter så att jag kunde kontakta dem med mitt 

ärende. Det dröjde innan jag fick svar och när jag väl fick svar så svarade de flesta lärare med 

att de inte har tid att ställa upp på grund av tidsbrist eller okänd anledning. Flertalet av lärare 

svarade inte alls på min förfrågan, trots försök till kontakt via mail och samtal. Till slut efter 

en lång tids väntan fick jag ihop fyra informanter. Antalet av informanter kunde sett 

annorlunda ut om jag hade kontaktat kommuner långt bort men jag valde att skriva till 

kommuner i närheten där vissa skolor låg 1,5 timmes resa bort.  

 

När all data från intervjuerna var transkriberat och klart så skedde det en analys av datan för 

att sortera materialet. Denna analys används endast till för att bearbeta datan på ett enkelt sätt 

och analysen jag använde mig av är en fenomenografisk analys (Dimenäs 2012, s. 157). Jag 

valde denna analysmetod eftersom att den kändes som att den lämpade sig bäst vid 

synliggörandet av resultatet. Så som Dimenäs (2012, s. 159) förklarar så har jag börjat med att 

se vilka likheter och skillnader som finns i lärarnas utsagor och placeras deras svar som berör 

samma område under samma kategori. Kategorierna visas i form av rubriker och allt innehåll 

utifrån lärares utsagor som enligt mig passar under en specifik rubrik redovisas där.  

 

Studiens tillförlitlighet är medelhög, det finns två delar som jag måste ta hänsyn till: validitet 

och reliabilitet.  

 Studien har god validitet eftersom att den data som samlats in till studien har varit relevant 

till mitt syfte och frågeställningar (Larsen 2009, s. 80) då intervjufrågorna (se Bilaga 2) 

var formade efter studiens syfte. Jag ställde också följdfrågor till informanterna vid 

tillfällen där jag ansåg att det behövdes vilket leder till att studien fick mer data vilket 

bidrar till att viktiga detaljer för frågeställningen kom med. 

 Larsen (2012, s. 81) förklarar att man kan testa en studies reliabilitet genom att göra 

samma undersökning vid olika tidpunkter och får man fram likadana resultat som tidigare 

är det en fördel. Genom att jag genomförde fyra intervjuer vid olika tillfällen och utgick 

från samma frågor så ökar reliabiliteten till denna studie, dock fanns det både likheter och 

skillnader i informanternas svar så endast delar av studierna fick likadana resultat. Det är 

svårt att svara på om min studie har hög reliabilitet då informanterna kan ha blivit 

påverkade av intervjusituationen och sagt vad de tror att jag vill höra. Jag försökte att inte 

ställa ledande frågor och jag visade absolut inte egna åsikter under intervjun. Detta leder 

till att informanterna inte vet vad jag vill höra och då påverkas inte heller reliabiliteten i 

studien. Larsen skriver att reliabilitet kan också säkerställas genom att den information 

som kommer fram behandlas noggrant och att man håller ordning på sin data från 

intervjuerna så att man inte blandar ihop vem som har sagt vad. Från en början var alla 

intervjuer på egna dokument men sedan sammanställdes de i ett och samma dokument 

men med tydliga rubriker så att de inte blandas ihop.  
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 Trots att jag hade brist på informanter till studien så finns det andra delar som väger upp 

till att studien kan nå upp till en tillförlitlighet. Innehållet i studien har handskats noga och 

jag lyssnade på inspelningarna och jämförde dessa med transkriberingarna för att säkra 

mig om att jag inte missat viktiga delar så tillförlitligheten till denna studie är medelhög.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Vad? 
I kursplanen står det att undervisningen i religion ska behandla frågor om företeelser som är 

viktiga i livet samt innebörden av att vara en bra kamrat. Eleverna ska också diskutera hur 

synen på kärlek och hur livet efter döden beskrivs i olika religioner och livsåskådningar 

(2011a, s. 209). Tre av informanterna förklarade i likhet med kursplanens formuleringar hur 

de såg på livsfrågor och enligt didaktikens grundfråga vad? så förklarar lärare 

undervisningens innehåll och det som ska läras med det som står i skolans läroplaner och 

kursplaner.  

 

I likhet med Dahlin (2004, s. 49) och Grönlien Zetterqvist (2009, s. 21) som talar om 

livsfrågor som ett begrepp som handlar om människors frågor om livet och om vad vi följer i 

samhället så förklarar också Lärare 1, 2 och 4 livsfrågor som frågor om livet. Informanterna 

förklarar att en livsfråga handlar om de funderingar vi har om hur det är att vara människa 

samt frågor som berör de val vi ska göra i livet och hur andra kan bli påverkade av våra val. 

Genom denna typ av frågor blir det tydligt att människor använder sig av livsfrågor för att 

förstå världen men också för att fördjupa förståelsen för varandra (Säljö 2012, s. 190). I 

författarnas samt informanternas förklaringar blir det tydligt att människor enligt Vygotskij 

använder livsfrågor som ett redskap för att avgöra vilket liv hen får och hur hen väljer att leva 

sitt liv.  

 

Både Grönlien Zetterqvist (2009, s. 23) och Falkevall (2010, s. 95) skriver att eleverna har 

enkelt för att diskutera livsfrågor som står dem nära, nära är sådana frågor som eleverna lätt 

känner igen sig i. I likhet med författarnas förklaring till att livsfrågor diskuteras utifrån 

sådant som man lätt känner igen sig i så för också samtliga lärare fram att de låter eleverna 

utgå från sina egna tankar och funderingar. Lärare 1, 2 och 4 hade likheter i sina utsagor där 

livsfrågor enligt dem berörde frågor om gott och ont, kamratskap samt kärlek. Det är viktigt 

att lyfta upp frågor i undervisningen som handlar om de delar som lärarna nämnt men också 

frågor om kön, jämställdhet och sexualitet då denna typ av frågor är avgörande för hur vi ser 

på oss själv och vår identitet (Skolverket 2011b, s. 10). Lärare 1 förklarar att det också är 

viktigt att föra fram andra delar av livsfrågor som är motsatserna till kamratskap och kärlek. 

Lärare 1 förklarar att livsfrågor är krig, fiendskap, regler och lagar m.m. Falkevall (2010, s. 

154) förklarar anledningen till att människor har olika livsfrågor med att vi människor har 

olika uppfattningar om saker och ting och Olivestam (2006, s. 18) förklarar att beroende på 

person så kan fokus ligga på olika ställen. Säljö (2012, s.188) skriver att människor ser och 

förstår saker och ting på ett sådant sätt som våra kulturella erfarenheter inbjuder oss att se. 

När vi är vana att leva på ett vis så är de det som vi är bekanta med som är centralt för vilken 

typ av frågor vi tänker på och genom lärarnas olika tolkningar så kan man se att de har olika 

utgångpunkter i livet trots att de har vissa likheter i sina svar. Genom att lärare själva och 

genom att lärare låter elever diskutera sina olika tolkningar av livsfrågor i klassrummet så kan 

de se samt förstå världen via en annan kulturs eller samhälles synsätt (2012, s. 187). Genom 

intervjuerna med lärarna så blir det synliggjort att Lärare 4 uppmuntrar sina elever till att 

diskutera med varandra och komma på svar till olika livsfrågor tillsammans. Lärarens synsätt 

på att det är viktigt att diskutera med varandra och komma fram till olika lösningar 
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tillsammans ger en förståelse för Säljös (2012, s. 188) förklaring om att eleverna använder ett 

språk för att förstå varandra i en eventuell mångkulturell klass.  

 

Genom intervjuerna blev det tydligt att informanterna tolkar livsfrågor på olika vis och endast 

en lärare ansåg att livsfrågor handlar om liv och död trots att Falkevall (2009, s. 11) och 

Gunnarsson (2009, s. 56) förklarar att den mest tydliga bilden av livsfrågor hos lärare är 

frågor som handlar om liv och död. Men i likhet med studiens informanter så påpekar 

Falkevall (2009, s. 11) att livsfrågor ska vara relevanta för den ålder som eleverna är i för att 

eleverna lättare ska kunna reflektera och samtala om dessa i klassrummet. Att göra det möjligt 

för eleverna att delta i undervisning i livsfrågor blir viktigt utifrån det sociokulturella 

perspektivet då det är viktigt med interaktion och kommunikation för att eleverna ska lära sig 

och utvecklas (Säljö 2012, s. 196).  

 

7.2.2 Hur? 
I likhet med didaktikens grundfråga hur? som lyfter upp hur undervisningen planeras och 

presenteras så skriver även Säljö (2012, s. 196) att pedagogiken i det sociokulturella 

perspektivet handlar om hur man organiserar samspelet mellan elever och lärare och hur 

eleverna ges möjligheter till att delta och ta åt sig av olika typer av kunskap. 

 

När det handlar om planering inför undervisning i livsfrågor så svarade tre av informanterna, 

Lärare 1, 2 och 4 att de planerar inför undervisning i livsfrågor men Lärare 1 nämnde att det 

sker i temaperioder. Annars så kommer livsfrågor, i överensstämmelse med Lärare 1, 3 och 4 

in i undervisningen spontant utan att det finns inplanerad tid till det. Anledningarna till varför 

dessa dyker upp spontant var att de ingår i ämnet automatisk, att de lyfts upp av eleverna efter 

någon händelse eller att man helt enkelt halkar in på det. Jonsson (2016, s. 162) förklarar 

också att lärare inte har regelbundna eller inplanerade tider till undervisning i livsfrågor utan 

livsfrågor brukar diskuteras i klassrummet när någonting har hänt. Spontan undervisning i 

livsfrågor innebär att lärare diskuterar elevernas frågor då när dessa dyker upp. Samtliga 

informanter i studien har diskussion som en gemensam utgångspunkt i undervisningen och 

eftersom att diskussion visar sig vara en så stor del av undervisningen i livsfrågor så visar det 

att språket är vår partner i många delar av livet och språket är en betydelsefull del av det 

sociokulturella perspektivet (Säljö 2012, s. 189).  

 

Vi kommunicerar överallt och speciellt i klassrummet med varandra. Medan de flesta lärare 

från studien har diskussioner i helklass så var det en informant, Lärare 1 som förklarade att 

hen ibland använder sig av EPA-modellen i sitt klassrum vilket innebär att en elev får fundera 

över en fråga först enskilt, sedan i par med någon klasskamrat och sedan så reflekterar och 

diskuterar samtliga elever tillsammans i klassrummet. Dahlin (2004, s. 5) förklarar att genom 

att lärare tillsammans diskuterar med eleverna så bidrar man till elevernas nyfikenhet och 

öppenhet. Det är lärarens uppgift att stödja samt utmana eleven i ett socialt samspel med 

andra i klassrummet (Karlström 2012, s. 8). Genom kommunikation så ger man människor en 

möjlighet till att uttrycka sig och genom språket så kan vi organisera omvärlden (Säljö 2012, 

s. 189). Språket är det sätt som vi arbetar med livsfrågor och skapar en förståelse för det som 

vi funderar kring, genom diskussioner i klassrummet skapar vi en djupare förståelse för 

varandra genom att vi tillsammans reflekterar och kommunicerar om olika frågor (Säljö 2012, 

s. 190).  

 

Som redan nämnts, så förklarar samtliga lärare i intervjuerna att livsfrågor är någonting som 

diskuteras. Lärare tar till vara på de undervisningssituationer som skapas i religionsämnet och 

genom att lärare låter eleverna reflektera över och diskutera aktuella händelser i klassrummet 
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- som antingen kan vara sådant som händer i ett klassrum, utanför på rasten eller en händelse 

från nyheterna så kan eleverna förstå och analysera sin omvärld (Säljö 2012, s. 187). Ett sätt 

som var populärt hos informanterna att använda sig av för att närma sig livsfrågor var filmer 

och olika typer av texter. Genom att lärare låter eleverna möta på olika sammanhang i 

undervisningen, så som ett möte med populärkulturen, stimuleras elevernas tankeprocess och 

de får en förståelse för begreppet livsfrågor och detta är i likhet med Vygotskijs tankar om att 

människor inte upplever världen direkt utan tänker i omvägar. Genom att elever får variera 

arbetssätt så går deras tankar igång på olika vis, de får hjälp i sin tankeprocess. 

 

Det språk som vi använder oss av för att uttrycka oss, för att förstå världen och för att 

fördjupa vår förståelse för varandra behöver inte handla om ett nationellt språk utan språket 

kan också ske genom bilder (Säljö 2012, s. 190). Informanterna för fram att de arbetar med 

livsfrågor på olika vis, ibland så använder de sig av olika texter och andra gånger kan de titta 

på filmer för att sedan prata om filmerna. Att använda populärkultur är enligt Jonsson (2016, 

s. 202) bra för att lärare och elever på så vis kan närma sig svåra frågor på ett enkelt sätt. 

Elever möts av populärkultur varje dag (Jonsson 2016, s. 204) vilket gör att det är bekvämt 

och tryggt för dem att närma sig personliga frågor genom populärkulturen (Jonsson 2016, s. 

202). Genom att lärarna sedan låter eleverna diskutera livsfrågor tillsammans så formas de 

som tänkande varelser (Säljö 2012, s. 190). För att eleverna då ska formas som tänkande 

varelser så är det viktigt att eleverna tillsammans i klassrummet får kommunicera med 

varandra. Kommunikation är en viktig del i det sociokulturella perspektivet och genom att 

informanterna till denna studie berättar att livfrågor genomsyrar religionsundervisningen så 

blir det tydligt att diskussioner tar plats och att lärarna ger eleverna möjligheter till att 

kommunicera om världen och skapa en gemensam förståelse med andra runt om kring sig 

(Säljö 2012, s. 190).  

 

Genom varierande arbetssätt så får alla elever prova att arbeta på ett sådant sätt som passar 

dem. Lärare 1, 2 och 4 förklarar i likhet med Dahlin (2004, s. 113), Jonsson (2016, s. 202) och 

Jämterud (2010, s. 6) att texter och filmer är ett sätt att närma sig livsfrågor. Lärare 4 och 

Dahlin (2004, s. 113) beskriver ytterligare sätt att bearbeta livsfrågor på och det är genom att 

rita och drama. Genom att lärare låter eleverna använda sig av olika arbetssätt så får eleverna 

möjligheter att ta åt sig olika typer av kunskap och alla elever blir delaktiga. Att eleverna får 

interagera och kommunicera med varandra i undervisning om livsfrågor blir tydligt och ur ett 

sociokulturellt perspektiv är interaktion och kommunikation viktiga delar i undervisningen 

(Säljö 2012, s. 195). 

 

7.2.3 Varför? 
Varför ska då livsfrågor lyftas upp i undervisningen? Och varför formas undervisningens 

innehåll på det sätt som det görs? Samtliga lärare från intervjuerna anser att livsfrågor har en 

stor betydelse och del i religionskunskapen. I intervjuerna framkom det att livsfrågor 

genomsyrar allt i religionsundervisningen då livsfrågorna finns med i religionsundervisningen 

vad lärare än väljer att undervisa om. Lärare 2 förklarar att livsfrågor har en stor betydelse 

eftersom att vi idag lever i ett samhälle med många kulturer och levnadsvillkor. Det är viktigt 

att låta eleverna samtala med varandra i klassrum, både genom diskussioner som läraren eller 

eleverna får styra och genom populärkultur. Populärkultur är ett sätt att möta svåra frågor 

(Jonsson 2016, s. 202 och Jämterud 2010, s.5) som kan vara kontroversiella på grund av olika 

etnicitet (Hartman 2009, s. 7). Populärkulturen kan leda till diskussioner mellan eleverna där 

de får bli delaktiga i en kulturs eller samhälles sätt att se på men också förstå omvärlden 

(Säljö, 2012, s. 187). 
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8. Slutord 
Syftet med studien var att synliggöra lärares tolkningar av begreppet livsfrågor samt hur 

lärares undervisning kan möjliggöra för att livsfrågor lyfts fram i religionsämnet. För att 

besvara syftet så hade jag tre frågeställningar: Hur tolkar grundskollärare begreppet 

livsfrågor, hur planerar och genomför grundskollärare undervisning i livsfrågor och slutligen, 

hur stor del av religionsundervisning är undervisning i livsfrågor.  

 

Genom att sammanföra bakgrund med informanternas svar blir det tydligt att lärares 

tolkningar av begreppet livsfrågor skiljer sig åt men det finns också likheter- många lärare 

tänker på gott och ont, kärlek samt vänskap som de vanliga livsfrågorna. Eller med andra ord 

som informanterna sa, frågor som berör livet. Planeringen av livsfrågor såg också annorlunda 

ut men flertalet av lärarna förklarade att de har inplanerad tid till livsfrågor flera gånger i 

veckan. Den stora likheten hos samtliga lärare var att planeringen eller rättare sagt 

undervisningen i livsfrågor många gånger sker spontant. Några av lärarna förklarade den 

spontana undervisningen med att livsfrågor genomsyrar religionsundervisningen och finns 

med oavsett vad man än väljer att undervisa om. Det blir tydligt att det enligt informanterna 

handlar om att ta vara på de möjligheter som skapas i undervisningssituationerna. Lärarna 

berättade att livsfrågor kommer in i undervisningen genom elevernas frågor eller olika 

händelser i klassrum eller på raster. Samtliga lärare förklarar att elevernas spontana livsfrågor 

diskuteras vid de tillfällen som de dyker upp. Detta svarar också på hur undervisning av 

livsfrågor går till – genom diskussioner vilket utifrån det sociokulturella perspektivet är 

viktigt. Kärnan i undervisningen av livsfrågor är att eleverna får reflektera och diskutera. 

Undervisningen kan även ske genom att läsa olika texter, drama eller se film men oavsett hur 

lärare formar undervisningen så hör det till att elever och lärare diskutera de frågor som lyfts 

upp. Genom att de interagerar med varandra och kommunicerar med varandra så formas de 

utifrån de sociokulturella perspektivet som tänkande varelser. Hur stor del av 

religionsundervisning som är undervisning i livsfrågor blir tydligt genom intervjuerna. Delvis 

så berättar samtliga lärare att livfrågor är väldigt viktigt men endast tre förklarade livsfrågor 

som en naturlig del av religionsämnet. De tre lärare förklarar livsfrågor som någonting som 

genomsyrar religionsämnet, livsfrågorna finns med från grunden och kan styra över hur 

undervisningen formas. Genom att göra en tolkning och en sammansättning av lärarnas svar i 

intervjuerna kunde jag få en förståelse för livsfrågornas betydelse i religionsämnet. 

Informanterna har en planering för religionsundervisningen där all planering i undervisning 

ger möjlighet till samtal om livsfrågor men flertalet av lärarna hade även en inplanerad tid för 

specifikt livsfrågor flera gånger i veckan. Livsfrågor dyker också upp spontant i 

undervisningen vilket leder till lärarnas åsikt om att livsfrågor genomsyrar undervisningen i 

religionsämnet. Utifrån min tolkning av informanternas svar blir det tydligt att livsfrågor lyfts 

upp och diskuteras i undervisning lika mycket som alla andra delar av religionskunskap. Enda 

skillnaden är egentligen att begreppet livsfrågor inte lyfts fram lika mycket men innehållet av 

livfrågor- alla de frågor vi har om livet, är sådana som vi pratar om dagligen. 
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10. Bilagor 
10. 1 Bilaga 1 

Information om en studie av lärares arbete med 

livsfrågor i religionsundervisningen. 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Som examensarbete har jag valt att skriva om grundskollärares förståelse av undervisning i 

livsfrågor i religionsämnet. Studiens syfte är att föra fram hur lärare tolkar begreppet 

livsfrågor, hur planering kring undervisning av livsfrågor sker och hur undervisningen går till 

samt livsfrågornas betydelse för religionsämnet. Livsfrågor är någonting som nämns i 

kursplanen men ändå finns det begränsat med tidigare forskning om livsfrågor utifrån ett 

lärarperspektiv. Därför är det intressant att undersöka hur grundskollärare uppfattar livsfrågor 

samt arbetet med livsfrågor och dess betydelse i religionsundervisningen. Undersökningen 

kommer att presenteras som en uppsats på Dalarnas högskola. 

I studien kommer jag att intervjua flera lärare som undervisar So i årskurs 4-6. För att få ett 

trovärdigt resultat och ett bredare material att bearbeta kommer jag att intervjua lärare från 

olika skolor. Intervjufrågorna som berör lärares tolkningar av livsfrågor samt planering och 

genomförande av undervisning om livsfrågor kommer att utgå från studiens syfte som nämnts 

innan och intervjun beräknas ta högst en timme. För att kunna bearbeta informationen från 

intervjun noggrant och för att inte missa viktiga delar under samtalets gång ber jag om din 

tillåtelse att spela in intervjun. Endast jag kommer att ha tillgång till materialet. Skolan och 

samtliga deltagare kommer att anonymiseras och allt material används endast i ett 

vetenskapligt syfte. Allt material som används till undersökningen kommer att raderas och 

makuleras när examensarbetet är avslutat. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Student Handledare 

Julia Kaasinen Ulrika Norburg  

E-post: v14julka@du.se  E-post: ulrika.norburg@du.se 

Tel: 072-0329722  

 

Jag godkänner härmed till deltagande i studien: 

 

 

Underskrift                                                Namnförtydligande 

 

 

Ort och datum 
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10.2 Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
I kursplanen för religion står det att undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över 

olika livsfrågor (Skolverket 2011, s.206). Kursplanen för religion tar upp delar som eleverna 

ska arbeta med och lära sig under religionsundervisningen om livsfrågor. De två punkter som 

berör vad eleverna ska kunna om livsfrågor är: Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är 

viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen, samt hur 

olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i 

religioner och andra livsåskådningar (2011, s. 209). 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur länge har du undervisat i SO? 

Livsfrågor som begrepp och dess betydelse i religionsämnet 

 Hur skulle du beskriva en livsfråga? 

 Anser du att livsfrågor är viktigt att ta upp i religionsämnet? 

 Hur stor betydelse har livsfrågor för ämnet religion? 

 Hur stor del av religionsundervisningen anser du att är undervisning om livsfrågor? 

Planering inför 

 Undervisar du i livsfrågor? 

 Hur planerar du undervisningen i det ämnet? 

Undervisning i klassrummet 

 Hur undervisar du i livsfrågor? 

 Hur många gånger i veckan diskuterar ni livsfrågor i klassrummet? 

 Finns det några problem/svårigheter med undervisningen av livsfrågor? 

 Är det lärarens eller elevernas syn som kommer fram vid diskussionerna? 

 Hur sker bedömningen av livsfrågor? 

Utanför klassrummet 

 Diskuterar du livsfrågor med elever utanför klassrummet? 

Eventuell påverkan 

 Hur tror du att undervisning om livsfrågor påverkar eleverna? 
Negativt/positivt? Varför? 

 Finns det någonting som påverkar vilken typ av livsfrågor läraren väljer att ta upp?  
Vad är det som påverkar vilken typ av livsfrågor man väljer att ta upp? 

 


