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I kursplanen i ämnet religionskunskap tas livsfrågor upp som ett av fyra områden i det 
centrala innehåll eleverna i årskurs 4–6 som ska aktualiseras i undervisningen. Det innebär 
indirekt att en fjärdedel av undervisningen ska ägnas åt att behandla och utforska dessa 
livsfrågor. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare beskriver livsfrågor i ämnet 
religionskunskap, vilka undervisningsstrategier de använder, vilka utmaningar som kan 
uppstå och hur eleverna ser på den livsfrågeundervisning de får. Den metod som vi använt 
oss av för att finna svaren på dessa frågor är en kvalitativ litteraturstudie. Den litteratur vi 
använt oss av är skriven av svenska forskare som är kända inom livsfråge- och 
religionsdidaktiskforskning. Resultatet av denna studie visar att det finns få studier som 
behandlar lärares perspektiv på livsfrågeundervisningen medan antalet studier som 
behandlar elevernas perspektiv inom detta område är mer beforskat. Detta innebär att vi inte 
bara analyserat forskning kring undervisningsstrategier i livsfrågeundervisningen utan även 
inkluderat den forskning som behandlar strategier i religionskunskapsundervisning mer 
generellt. Det framkom i analysen att de strategier lärarna beskrivs använda mest är olika 
typer av berättande, samtal och diskussioner i undervisningen. Det gäller både livsfråge-
undervisningen och den övriga religionskunskapsundervisningen. Här framkommer även 
att mötet mellan lärare och elev beskrivs som den viktigaste framgångsfaktorn i 
klassrummet. De problem som uppkommer i livsfrågeundervisningen är kopplade till att 
livsfrågor kan tolkas på många olika sätt beroende på vem som behandlar frågan. Ett annat 
problem är att livsfrågor inte behandlas i tillräckligt stor utsträckning på lärarutbildningen, 
vilket gör att lärarna känner sig osäkra att undervisa i ämnet. Det framkommer även att 
lärare och elevers bild av hur undervisningen kring livsfrågor kan se ut skiljer sig. Lärarna 
tenderar att utgå mer från ett religionsperspektiv och eleverna önskar en mer 
livsfrågeorienterad undervisning där livsfrågor om meningen med livet, kärlek, frågor om 
framtiden och döden framträder. 

Sökord: Livsfrågor, religionskunskapsundervisning, lärarperspektiv, elevperspektiv, 
undervisningsstrategier. 
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1.  Inledning  
Barns tankar och funderingar kring livet och döden är något som fascinerar oss som 
skribenter. Vi har märkt att barn ofta har djupa funderingar om ämnen som kan kopplas till 
deras existens och till livet i allmänhet, men att dessa tankar och funderingar kanske inte 
alltid tillvaratas. Inför detta självständiga arbete funderade vi länge och väl på hur vi som 
blivande lärare skulle vilja arbeta med dessa frågor i framtiden, vilka undervisnings-
strategier använder man sig av och vilka problem kan uppstå? Som nyutexaminerad lärare 
finns det säkert många fällor man kan hamna i när dessa djupa och komplexa frågor 
diskuteras och bearbetas med eleverna, och dessa vill vi självklart vara medvetna om för 
att inte hamna där själva.  

Under de VFU-perioder vi haft så här långt i lärarutbildningen har vi försökt att se hur 
undervisningen om livsfrågor utformas, hur frågorna behandlas och om lärarna använder 
sig av några speciella strategier i denna undervisning. Vi upptäckte att livsfrågor inte 
behandlades i någon större utsträckning och att den undervisning som bedrevs inom 
religionskunskapsämnet är den om de fem världsreligionerna. Detta är något vi funderat 
på då livsfrågor är ett av fyra "block" som ska behandlas inom religionskunskapsämnet 
enligt rådande kursplan, och därför borde dessa synts i alla fall någon gång under dessa 
VFU-perioder. I kursplanen för religionskunskap står det att eleverna ska möta livsfrågor 
som döden, kärleken och hur dessa ämnen behandlas inom olika religioner och 
livsåskådningar, men även att de ska arbeta med livsfrågor som behandlar hur man är en 
god medmänniska (Skolverket, 2016, s. 209). Eftersom vi inte sett att detta är något som 
berörts i undervisningen funderar vi kring om detta är en del vi missat på grund av den 
begränsade tid vi spenderat i skolorna eller om det är så att lärarna inte prioriterat denna 
typ av undervisning, och vad detta i så fall skulle kunna bero på. 

Vi har därför i denna litteraturstudie valt att analysera forskning som behandlar livsfrågor 
inom religionskunskapsundervisningen. I första hand har vi riktat in oss på ett 
lärarperspektiv och arbetet med livsfrågor i religionskunskapsklassrummet, men vi har 
även valt att inkludera forskning som berör ett elevperspektiv och religionskunskaps-
undervisning i största allmänhet för att få ett tillräckligt brett forskningsunderlag. Eftersom 
vi utbildar oss till grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6, är det 
främst inom dessa årskurser vi ville hitta forskning kring, men vi upptäckte att denna 
undervisning var underrepresenterad inom forskningen. Därför har vi i denna 
litteraturstudie även inkluderat forskning som behandlar undervisning i även lägre och 
högre årskurser.  
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2.  Syfte  och  frågeställning  

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur lärare undervisar om livsfrågor inom 
ämnet religionskunskap i årskurs 4–6. Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara 
följande frågor: 

•   Vilka strategier använder sig läraren av i livsfråge- och religionskunskaps-
undervisningen? 

•   Vilka utmaningar uppkommer i undervisningen kring livsfrågor inom ämnet 
religionskunskap? 

•   Hur beskriver eleverna livsfrågeundervisningen? 
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3.  Bakgrund  

I det här kapitlet kommer vi att kort redogöra för hur religionskunskapsämnet förändrats 
genom den svenska skolhistorian, vilken ställning ämnet har i dagens styrdokument, Lgr 
11, och varför vi undervisar om livsfrågor i religionskunskapsundervisningen. Vidare 
berör vi uppkomsten av livsfrågor i religionskunskapsämnet. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av området religionsdidaktik som är det forskningsfält som är utgångpunkt i 
många av de analyserade publikationerna. 

3.1  Religionskunskapsämnet  och  skrivningar  i  skolans  styrdokument,  
Lgr  11  
I den första skolan sköttes all undervisning i Sverige av kyrkan och religionskunskapen 
var därför ren kristendomskunskap, den var konfessionellt bestämd av den lutherska läran 
och sköttes till största delen i hemmet. Under 1800-talet genomgick det svenska samhället 
en industriell reformering, vilket ledde till oenigheter mellan kyrkan och samhället. Det 
innebar att undervisningen förflyttades från hemmen till skolan år 1842, när folkskolan 
infördes i Sverige (Olivestam, 2006, s. 12). År 1962 gjordes förändringar i undervisningen 
kring religion och kristendomslära. En konfessionell skola och ett konfessionellt 
kristendomsämne var inte längre förenligt med de demokratiska värderingar som tog form 
i samhället under efterkrigstiden i Sverige. Undervisningen skulle nu vara mer objektiv 
och icke-konfessionell och detta innebar att det nu undervisades om religion snarare än i 
religion (Hartman, 1994, s. 13). I och med 1969 års läroplan ersattes kristendoms-
kunskapen och av ämnet religionskunskap och ämnets position försvagades inom den 
svenska skolan. I denna läroplan lyfts nu livsfrågeundervisningen in som ett centralt 
innehåll i religionskunskapsämnet (Hartman, 1994, s. 12f).  

I den svenska skolans nuvarande läroplan, Lgr 11, kan vi läsa om skolans uppdrag och 
vilken värdegrund denna ska vila på. Redan i läroplanens inledning beskrivs att skolan ska 
främja förståelse och medmänsklighet, vilket kan kopplas till det arbete som görs med t.ex. 
livsfrågor i religionskunskapsundervisningen. Skolans uppdrag är att främja elevers lust 
att lära livet ut men också att lära eleverna om de demokratiska rättigheterna, vad de 
innebär för dem själva och för samhället i helhet. Eleverna ska lära sig om människans 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, vilket även kan kopplas till allas lika värde 
oavsett etnicitet, ursprung, funktionsnedsättning, kön eller sexuell läggning. Skolan har 
även som uppdrag att motverka diskriminering på dessa grunder och detta ska alltså 
motverkas genom att skolan aktivt bemöter främlingsfientlighet och intolerans med 
kunskap, diskussion och aktiva insatser. (Skolverket, 2016, s.7ff). Det anser vi kan kopplas 
till arbetet med livsfrågor i religionskunskapsundervisningen eftersom det är inom dessa 
frågor vi behandlar olikheter och likheter bland eleverna och olika kulturer. 

Kursplanen i religionskunskap är uppdelad i tre delar, ämnets syfte, det centrala innehåll 
som ska aktualiseras i undervisningen samt de kunskapskrav eleverna ska ha uppnått. 
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Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjlighet till att reflektera över olika 
livsfrågor, sin egen identitet och sitt etiska förhållningssätt för att på så sätt utveckla en 
personlig livshållning. På detta vis ska eleverna möta kopplingen mellan hur människors 
värderingar hänger samman med olika religioner och andra livsåskådningar (Skolverket, 
2016, s. 206). 

En del av det centrala innehåll som eleverna ska möta i årskurs 4–6 är t.ex. att eleverna ska 
arbeta med livsfrågor, detta ska göras utifrån tre olika vinklingar. Den första behandlar hur 
man är en god medmänniska utifrån t.ex. populärkultur. Den andra tar upp djupare aspekter 
som frågor om döden, kärleken och hur dessa ämnen behandlas inom olika religioner och 
livsåskådningar. Den tredje tar upp vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda 
för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet (Skolverket, 2016, s. 209). 

3.2  Livsfrågor  i  religionskunskapsundervisningen  
I och med 1969 års läroplan för grundskolan introducerades livsfrågeperspektivet i 
religionskunskapen. Syftet med livsfrågeperspektivet i undervisningen är att eleverna ska 
få möjlighet att förstå, finna, eller uppfinna mening med livet (Olivestam, 2006, s. 49f). 
Begreppet livsfråga utvecklades under 1960- och 70-talet som ett led i att formulera vad 
religion och religionskunskap handlade om. Livsfrågor kan likställas med existentiella 
frågor, dessa berör det som är viktigt här i livet för den enskilde individen och frågorna 
kan ses som både kontextuella och allmänmänskliga. Med kontextuellt menas att 
livsfrågorna kan besvaras olika beroende på i vilken kontext, sammanhang, de uppkommer 
i och med allmänmänskliga menas att vissa livsfrågor delas med människor runt om i 
världen, både i nutid och historisk tid. Livsfrågor är inte något människor går och tänker 
på hela tiden utan de uppkommer ofta i vissa perioder i livet då dessa behöver bearbetas 
och reflekteras över. Det kan vara när en individ ställs inför en livskris som dödsfall i 
familjen eller vid större internationella kriser som tsunamivågen 2004 (Löfstedt, 2011,  
s. 52ff).  

Även Skolöverstyrelsen har utfört undersökningar inom ämnet livsfrågor bland elever. 
Dessa undersökningar visar att barn har djupa funderingar kring livet och tillvaron och 
vidare undersökningar under 1960- och 1980-talen visade att eleverna visade stort intresse 
för egna livsfrågor. Med andra ord så visar forskningen på att den traditionella 
religionskunskapsundervisningen kan behöva omprioriteras för att passa elevernas 
nyfikenhet och intressen, detta krockar dock med det som ”vi vuxna” anser bör aktualiseras 
i religionskunskapen (Olivestam, 2006, s. 50). Det som gör livsfrågor intressant är att de 
kan besvaras olika beroende på vilken livsåskådning individen har. Livsåskådning är något 
vi fostras in i och det är en del av individens identitet och kulturella arv. Livsåskådning 
kan även förklaras utifrån individens världsbild, centralt värderingssystem och 
grundhållning och dessa påverkas bland annat av religiös tillhörighet, etniskt ursprung och 
det samhället individen lever i etc. (Franck & Stenmark, 2016, s.11f). 
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3.3  Religionsdidaktik  som  forskningsfält  
Historiskt sett grundar sig religionsdidaktiken i den tvärvetenskapliga pedagogiken. Denna 
pedagogik var från första början en del inom filosofin, men har sedan även behandlats 
inom psykologin och nu på senare tid också inom olika samhällsvetenskaper. Eftersom 
pedagogik är ett väldigt brett begrepp så har det med tiden även utvecklats olika typer av 
specialiseringar inom pedagogiken för att den ska kunna anpassas mot ett mer 
ämnesinriktat innehåll, där av grenen religionspedagogik eller religionsdidaktik (Hartman, 
2011, s. 20). Religionsdidaktiken kan delas in i två delar, teoretisk och praktisk. Den 
teoretiska delen handlar om lärarens tanke på hur undervisningen ska utformas medan den 
praktiska delen handlar om det konkreta arbetet i klassrummet. Kortfattat kan det sägas att 
religionsläraren utformar sin undervisning utifrån de didaktiska frågorna: vad som ska 
läras ut, hur detta ska läras ut, varför religionskunskap ska läras ut och till vem (Löfstedt, 
2011, s.12). 
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4.  Metod  

Detta kapitel kommer behandla hur vi gick tillväga när vi sökte efter den vetenskapliga 
litteratur vi använt oss av i denna uppsats, vilka sökord vi begränsat oss till samt vilket 
urval vi gjort. Vidare visas en tabell över det analyserade materialet och kapitlet avslutas 
därefter med en mer noggrann beskrivning av analysarbetet. 

4.1  Val  av  metod  
Eftersom detta självständiga arbete inte skulle vara en egen empirisk undersökning utan 
bygga på tidigare forskning var valet av metod att genomföra en litteraturstudie. En 
litteraturstudie används för att ta reda på vilka kunskaper som redan finns inom området. 
Detta innebär att tidigare forskning analyseras och granskas med ett kritiskt 
förhållningssätt för att stärka studiens trovärdighet. Det handlar inte enbart om att 
reproducera eller upprepa andra forskares resultat utan en litteraturstudie ska användas för 
att argumentera och diskutera inom det utforskade området (Bryman, 2011, s. 97f). 
Litteraturen som granskas ska vara vetenskaplig och bestå av artiklar, publikationer och 
avhandlingar etc. 

4.2  Informationssökning  
Vi har använt oss av söktjänsterna: SwePub, LIBRIS och Primo. SwePub är en sökbar 
databas där man kan finna det som svenska forskare har publicerat. Den innefattar olika 
vetenskapliga publikationer från ett 30-tal olika svenska universitet, högskolor och 
forskningsinstitutioner. LIBRIS är en katalogbaserad databas där man kan finna 
information om nästan alla svenska böcker och tidskrifter. Primo är högskolebibliotekets 
(Jönköping University) egna söktjänst, den innefattar alla typer av publikationer som 
högskolan har tillgång till i tryckt och elektronisk form. 

De sökord vi har använt oss av är: livsfrågor, livsfrågeundervisning, religions-
undervisning, religionskunskap, religious education. I de första sökningarna använde vi 
oss enbart av svenska sökord, men vi insåg sedan att vi var tvungna att utöka sökningen 
till engelska sökord, orden har även trunkerats. Under dessa sökningar upptäckte vi att bl.a. 
forskarna Sven G. Hartman, Christina Osbeck, Olof Franck, Carl Eber Olivestam och 
Kristen Grönlien Zetterqvist var frekventa bland sökträffarna, därför har även dessa namn 
använts vid informationssökningen. 

Vi har även använt oss av kedjesökningar, detta innebär att vi har sökt i referenslistorna i 
de redan funna källorna för att hitta mer relevant material. Problemet med denna typ av 
sökningar är dock att man missar nyare publikationer eftersom källan endast refererar till 
äldre material. 



 

7 
 

 

4.3  Urvalskriterier  
De urvalskriterier vi använt oss av vid informationssökningen är att materialet i första hand 
är vetenskapligt granskat samt behandlar det innehåll som vi valt att fokusera på i vår 
frågeställning. Vidare har vi haft kriterierna att det innehåll som behandlas ska vara 
fokuserat mot livsfrågor inom ämnet religionskunskap. 

Författare 	   År	   Publikationstyp 	   Titel 	  

Adolphsson, 
Margareta 

2009 Vetenskaplig artikel Livsfrågor i praktiken – Utdrag ur en 
forskningsrapport 

Eriksson, Keijo 1999 Doktorsavhandling På spaning efter livets mening- Om 
livsfrågor och livsåskådning hos 
äldre grundskoleelever i en 
undervisningsmiljö som befrämjar 
kunskapande 

Falkevall, Björn 2010 Doktorsavhandling Livsfrågor och religionskunskap. En 
belysning av ett centralt begrepp i 
svensk religionsdidaktik 

Gunnarsson, 
Gunnar J.,  

2009 Kapitel i rapport Från livsåskådning till livstolkning – 
om religionspedagogisk 
begreppsutveckling 

Grönlien 
Zetterqvist, 
Kirsten 

2009 Kapitel i rapport En vidlyftig begreppsflora? 
Närläsning av en sjuttiotalsdialog 

Grönlien 
Zetterqvist, 
Kirsten 

2009 Vetenskaplig artikel Livsfrågeområdets didaktik? 

Hartman, Sven G. 2009 Vetenskaplig artikel Fyrtio år 

Jönsson, Rune, 
Liljefors Persson, 
Bodil 

2006 Rapport Religionskunskap i årskurs 9. 
Rapport från den nationella 
utvärderingen av grundskolan 2003 
(NU03). Samhällsorienterande 
ämnen 

Osbeck, Christina 2009 Kapitel i bok Religionskunskapslärare - 
Ämnesdidaktiska insikter och 
strategier: Berättelser från 
gymnasielärare i samhällskunskap, 
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geografi, historia och 
religionskunskap 

Osbeck, Christina 2014 Vetenskaplig artikel Conditions for Teaching and 
Learning Religious Education (RE) – 
Perspectives of Teachers and Pupils 
at the Beginning of the 6th Grade in 
Sweden 

 Skolverket 2004 Rapport Nationella utvärderingen i 
grundskolan 2003. Sammanfattande 
huvudrapport 

 

4.4  Materialanalys  
Det material som valts ut till denna studie enligt föregående urvalskriterier har sedan 
granskats av oss som författare. Materialet har delats upp, lästs igenom och sammanfattats 
för att bli mer lätt analyserat. Vidare har vi bytt material med varandra, läst igenom 
varandras anteckningar och diskuterat de oklarheter som uppkommit. Under analysarbetet 
skrevs även de analyserade källorna in i en tabellöversikt över analyserat material 
(bilaga 1). I denna tabell fördes författare, årtal för publicering, typ av vetenskaplig 
publikation och titel på källan in. 
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5.  Resultat    

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av vår analys. Det undersökta materialet 
utgörs till största delen av intervjustudier gjorda med lärare där de berättar om sin egen 
undervisning, men vi har även analyserat vetenskapligt granskade artiklar och rapporter. Vi 
har valt att dela in kapitlet i fyra huvudrubriker som svarar på våra frågeställningar, därefter 
har vi delat in materialet i olika underrubriker som behandlar olika aspekter av dessa. 	  

5.1  Strategier  i  livsfråge-  och  religionskunskapsundervisningen  
I detta kapitel kommer vi att presentera ett urval av de undervisningsstrategier lärare 
använder sig av i arbetet kring livsfrågor, men även i religionskunskapsundervisningen 
generellt.	  

5.1.1  Mötet  mellan  lärare  och  elev  	  
Osbeck (2009) har genomfört en intervjustudie med fyra verksamma religionskunskaps-
lärare på gymnasiet. Samtliga lärare berättar om att mötet mellan lärare och elev är den 
mest avgörande faktorn i religionskunskapsundervisningen. En av de intervjuade 
lärarna tar upp att lärarens sätt att vara är avgörande för hur arbetet fungerar. Han pekar på 
tre olika förmågor som är viktiga att ta hänsyn till i detta möte med eleverna. Den första 
förmågan är lärarens psykologiska och biologiska förmåga. Med det menas att läraren bör 
upplevas som trygg, pigg och ung för att mötet med eleverna ska gynnas. Den andra 
förmågan är kopplad till ämneskunskap, läraren måste upplevas som kunnig och 
uppdaterad inom sitt område och visa på personligt engagemang. Den tredje förmågan kan 
kopplas till kommunikation och interaktion. Läraren behöver ha en kärleksfull inställning 
till eleverna, visa omtanke, ömhet och värdesätta relationerna. Eleverna känner av lärarens 
inställning och på så vis skapas en positiv lärandesituation (s. 166f). En annan av de 
intervjuade lärarna lyfter också fram detta möte med eleverna som en viktig aspekt. Hon 
bygger sin undervisning på samtal, diskussioner och berättande vilket kräver att relationen 
till eleverna är god. Hon menar att lärarens smittande engagemang är mer central än själva 
undervisningsformerna. I religionskunskapens arbete med existentiella frågor finns ingen 
”lag” som måste följas vilket ger läraren möjlighet att delta i diskussionerna och föra fram 
sina tankar. Dessa tankar visar på engagemang från läraren och uppfattas som positivt av 
eleverna (s. 173f). En tredje lärare lyfter i mötet mellan lärare och elev är att läraren 
behöver vara lyhörd för stämningen i klassen och kunna anpassa sig efter elevernas 
förutsättningar (s. 182). En fjärde lärare håller med i påståendet om att läraren måste vara 
lyhörd för sina elever. Han berättar att samarbetet mellan honom, som lärare, och hans 
elever är väsentligt för undervisningen då eleverna själva är med i utformandet av denna. 
Han lyfter även att alla elevgrupper är olika och behöver olika mycket lärarstyrning, vilket 
leder till att undervisningsmetoderna skiljer sig mellan de olika elevgrupper han undervisar 
i (s. 187f). I Osbecks artikel (2014), undersöks elever och lärares bild av religions-
kunskapsundervisning i årskurs 6, tas även mötet mellan lärare och elev upp som en central 
del i undervisningen. Lärarens uppgift är att sätta elevgruppens erfarenheter och 
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förkunskaper i fokus när undervisningen utformas. Alla elevgrupper är olika och därför 
behövs olika undervisningsmetoder. Det innebär också att läraren behöver skapa ett gott 
klassrumsklimat där misstag är tillåtna, frågor kan ställas och engagemang är en del av 
normen. Läraren ska även bidra till att öka elevernas självförtroende och visa att det ställs 
höga förväntningar på dem (s. 80). 

5.1.2  Berättande  i  livsfråge-  och  religionskunskapsundervisningen	  

I Falkevalls (2010) avhandling där han intervjuat 13 lärarutbildare för att ta reda på vilken 
roll livsfrågor har i religionskunskapsundervisningen samt hur dessa används av lärarna, 
lyfts olika typer av undervisningsstrategier. En strategi som nämns är användandet 
av berättande texter, bilder och annan populärkultur inom livsfrågeundervisningen. Detta 
görs för att distansera livsfrågorna bort från eleverna och på så sätt göra dem mindre 
laddade och lyfta kontroversiella ämnen till diskussion utan att specifika elever känner sig 
utpekade. Ett exempel är ämnet avundsjuka som kan hanteras genom att eleverna arbetar 
med t.ex. sagan om Snövit, på så sätt behöver inte eleverna applicera känslan avundsjuka 
på självupplevda situationer (s. 102f).   	  

Det framkommer i Osbecks (2009) intervjustudie att en liten del av undervisningen i 
religionskunskap ägnas åt olika former av berättande. En av lärarna ser detta berättande 
som en möjlighet till erfarenheter som annars hade varit svårt att läsa sig till. Detta kräver 
ibland mycket koncentration från eleverna och hon upplever att möjligheten att skapa en 
sådan koncentration i klassrummet har försvårats genom åren. Därför använder hon endast 
denna form av undervisning i korta pass varvat med grupparbete och filmvisning (s. 174). 	  

5.1.3  Samtal  och  diskussioner  i  livsfråge-  och  religionskunskapsundervisningen  
I Adolphsons (2009) artikel som behandlar innehållet i en GEM rapport, beskrivs samtalet 
som ett arbetssätt i undervisningen om livsfrågor. Lärarens uppgift är att försöka få det 
som händer i världen att bli begripligt för eleverna, att skapa en struktur och ett 
sammanhang i deras världsbild. Ifall eleverna blir engagerade i ett samtal bör läraren ibland 
gå ifrån det tänkta innehållet och låta eleverna fortsätta sin diskussion istället för att avbryta 
(s. 19).  	  

Det framkommer i Osbecks (2009) intervjustudie att en av lärarna spenderar ungefär 
hälften av sin undervisningstid till att genomföra etiska samtal, där läraren och eleverna 
diskuterar, samtalar och reflekterar kring etiska frågor. Genom denna undervisnings metod 
vill hon genom samtal och reflektion medvetandegöra eleverna om deras livsvärld och 
skilda livsstilar. Läraren pekar även på att livsvärld och livsstil hänger samman. Etiska 
samtal ska inte blandas ihop med vanliga samtal, utan det är de existentiella, tolkande och 
värderande dimensionerna som ska utgöra samtalets kärna. Det är väsentligt att eleverna 
utvecklar en värderande förmåga utifrån etiska perspektiv som avsikt, konsekvens och 
människosyn. Eleverna är i dessa samtal och diskussioner en resurs för varandra och att 
den växande mångkulturen på så sätt varit positiv. Läraren berättar också att samtalet 
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mellan lärare och elev är väsentligt för elevernas lärande, där användningen av sin person, 
sin erfarenhet och sitt engagemang är centralt (s. 173f). En annan av de intervjuade lärarna 
lyfter att det är viktigt att läraren är trygg i sig själv och kunnig i sitt ämne för att 
diskussionerna och samtalen med eleverna ska bli givande. Han fortsätter med 
att berätta att han brukar använda sig av så kallade bikupor under diskussioner med 
utgångspunkt i t.ex. artiklar och kortare filmer (s. 166f). 	  

5.1.4  Livsfrågor  till  grund  för  religionskunskapens  ämnesstoff  
I Falkevalls (2010) avhandling berättar de intervjuade lärarna om hur de använder sig av 
livsfrågor för att närma sig andra delar av religionskunskapsundervisningen. En av de 
intervjuade lärarna berättar att han använder sig av planscher som illustrerar flera 
infallsvinklar i en och samma livsfråga för att sedan koppla dessa till bibeltexter. En annan 
av lärarna berättar att hon använder de så kallade övergångsriterna inom livsfrågorna för 
att motivera eleverna att prata om religiösa ämnen. Några exempel på övergångsriter kan 
vara vigsel och varför man gifter sig i kyrkan eller döden där både aspekter av religiös 
tillhörighet och social klass blir synliga (s. 120f).  

5.1.5  Genomgångar  i  religionskunskapsundervisningen  
Det framkommer i Osbecks (2009) intervjustudie att läraren är den drivande kraften i 
arbetet med genomgångar och att eleverna tillsammans med läraren får arbeta sig igenom 
avsnittet. Detta arbetssätt motiveras av att eleverna inte alltid har den motivation som krävs 
för att arbeta självständigt och då måste läraren träda in och leda verksamheten (s. 180). 

5.1.6  Studieresor  och  studiebesök  
En annan metod som beskrivs i Osbecks (2009) intervjustudie är studiebesök. Tillsammans 
med sina elever har en lärare besökt t.ex. katolska, muslimska och buddistiska 
kommuniteter (s. 188). En annan lärare berättar att han gärna hade utformat undervisningen 
så att det fanns möjlighet att ta med eleverna på studiebesök och studieresor för att lära sig 
om traditioner som finns i närsamhället, men att dessa får stå tillbaka på grund av 
ekonomiska skäl då skolans ekonomiska resurser minskat och kravet på kostnadsfri 
utbildning (s. 181). 

5.2.  Utmaningar  med  livsfrågor  i  religionskunskapsundervisningen  
I detta kapitel kommer vi att ta upp några olika utmaningar som uppstår i arbetet med 
livsfrågor i religionskunskapsundervisningen.  

5.2.1.  Lärares  olika  tolkning  av  begreppet  livsfråga    
En utmaning som skrivs fram är lärarens tolkning av vad som definieras som en livsfråga. 
I Falkevalls (2010) avhandling undersöks denna aspekt mer ingående. Samtliga intervjuade 
personer förtydligar två olika sätt som kan definiera vad livsfrågor är för dem. Det ena 
sättet behandlar en förklaring eller definition av begreppet och den andra är att de ger 
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exempel på livsfrågor. Något som lärarna tydligt kopplar ihop livsfrågor med är s.k. 
övergångsriter. Så här långt är samtliga lärare överens. När lärarna däremot ska definiera 
vilken typ av livsfrågor som är viktigare än ämnet döden, som är en av de tyngre 
livsfrågorna som behandlas i undervisningen, går lärarnas åsikter isär. En lärare menar att 
frågor som rör skolsituationer som gräl och konflikter på rasten och berör hela elevgruppen 
är en viktig livsfråga medan en annan lärare fokuserar mer på att ta upp frågor 
som behandlar mer vardagliga och personliga aspekter som; är jag älskad? har jag några 
vänner? varför är du och jag olika? Det framkommer även att en del av de intervjuade 
lärarna ser på dessa typer av livsfrågor som mer allmänmänskliga frågor (s. 93ff). En annan 
aspekt som lärarna berör är sammanhanget olika ämnen tas upp i, vissa ämnen som t.ex. 
döden blir inte en livsfråga om innehållet inte kopplas till religion och livsåskådning. Med 
andra ord så blir inte en fråga en livsfråga förens den sätts in i sitt rätta sammanhang. På 
samma sätt kan även lärarnas förklaring av vad som avgör skillnaden mellan etiska frågor 
och livsfrågor definieras. Detta trots att en del av lärarna inte är intresserade att dra en 
gräns mellan dessa etiska frågor och livsfrågor. Ett annat begrepp som tas upp utav en del 
av de intervjuade lärarna är existentiella frågor, och även här beror definitionen på i vilket 
sammanhang frågan ställs (s. 97ff). I rapporten Livet tillfrågas - teoretiska förutsättningar 
för en livsfrågeorienterad religionsundervisning gör Grönlien Zetterqvist (2009a) i sitt 
kapitel en mer religions filosofisk analys av begreppet livsfråga och kommer fram till att 
en livsfråga både initierar och kommunicerar en människas världsåskådning. Detta innebär 
att livsfrågor har skilda innebörd för olika människor. Läraren behöver ha en god förståelse 
av vad en existentiell fråga är när diskussionen om livsfrågor uppkommer i religions-
kunskapsklassrummet. Besitter inte läraren denna förståelse kan eleverna uppfatta det 
irrelevant och förvirrande, vilket blir ett problem (s. 5ff).  

5.2.2  Brist  på  livsfrågor  i  lärarutbildningen  leder  till  bristande  innehållsförmedling  
Enligt Grönlien Zetterqvists (2009b) artikel, som behandlar lärares användning av 
religionsdidaktik inom livsfrågeundervisningen, berörs vikten av professionella lärare. 
Livsfrågeundervisningen är komplex och berör tunga ämnen, vilket ställer höga krav på 
den lärare som undervisar i religionskunskapsämnet. Dock visar det sig att det råder brist 
på en genomarbetad ämnesteori inom livsfrågeområdet på lärarutbildningarna. Detta leder 
i förlängningen till att lärarna känner sig osäkra inom området och då undviker att bearbeta 
barns livsfrågor. Det leder till att kommunikationen mellan lärare och elev brister när 
livsfrågorna väl diskuteras. Om läraren inte förstår de existentiella frågornas kännetecken 
och särdrag försvagas intentionen. Samtalen behöver med andra ord bäras upp av en 
grundad förståelse för dessa komplexa frågor. Det är viktigt att skapa en miljö där 
livsfrågorna bemöts och förstås och att läraren bemöter, bekräftar och respekterar elevernas 
tankar för att dessa ska kunna fördjupas och utvecklas. Detta kan ses som ett problem eller 
en utmaning för skolan att skapa dessa förutsättningar. Resultatet blir annars att samtalets 
väsentliga del går förlorad för eleverna, vilka uppfattar livsfrågorna som vilka andra frågor 
som helst och ämnet blir endast berört på ytan (s. 15). 
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5.2.3  Bristande  motivation  och  olika  syn  på  ämnet  	  
Enligt Skolverkets (2004) utvärdering Nationella utvärderingen i grundskolan 2003. 
Sammanfattande huvudrapport (NU03) framkommer det att elevernas intresse för So-
ämnena ökat och att omkring 75% av eleverna ställer sig positiva till ämnet rent generellt. 
Det som sticker ut i utvärderingen är religionskunskapsämnet, där eleverna visar minst 
intresse inom So-blocket. Detta kan ses som en utmaning. Eleverna vittnar om att den 
undervisning de möter inte är den som står beskriven i ämnets kursplan (s. 60). I Hartmans 
(2009) artikel, där han ger sin bild av fyrtio års arbete med livsfrågor i skola, forskning och 
läroplaner, framkommer också att olika lärare, forskare och politiker tenderar att lägga 
tyngdpunkten på livsfrågor utifrån två olika perspektiv, antingen utgår de från läroplanen 
eller så utgår de från eleverna. Bland lärarna kan man här se att lärare som undervisar i 
yngre åldrar oftast utgår eleverna medan lärare som undervisar i högre årskurser utgår från 
läroplan och ämnesstoff i livsfrågeundervisningen (s. 8). Trots att religionskunskapsämnet 
idag är mer positivt laddat kan motivationen för ämnet vara svår att uppnå. Samtal och 
diskussioner mellan elever och lärare kan försvåras genom att eleverna har bristande 
motivation, koncentration eller erfarenhet. Detta anser en av lärarna i Osbecks (2009) 
intervjustudie som också menar att bristande kunskaper om elevers livsvärld är något som 
försvårar religionskunskapsundervisningen (s. 175).  

5.2.4  Olika  elever,  olika  förutsättningar  	  
Intresset eller erfarenhet av livsfrågor kan inte förutsättas hos alla elever. Därför krävs det 
även i undervisning om livsfrågor en viss styrning av läraren för att undervisnings-
situationerna ska fungera och vara alla elever till vinning. En av lärarna i Falkevalls (2010) 
avhandling påtalar att mycket av den livsfrågeundervisning han sett utgår från att eleverna 
själva ska arbeta med sina egna livsfrågor, och att undervisningen på så sätt blir enformig 
då eleverna endast söker sin egen kunskap. Detta kan leda till problem om inte läraren tar 
hänsyn till detta. Dessutom påpekar läraren att det finns elever som kommer från språkligt 
fattiga hemmiljöer, där barn och vuxna inte samtalar med varandra eller där ord saknas för 
att kommunicera på ett djupare plan. Dessa elever har kanske inte kommit i kontakt med 
livsfrågor och inte upptäckt vad dessa skulle kunna behandla för stoff. Därför bör läraren 
leda livsfrågeundervisningen genom att lyfta upp stoff som eleverna sedan får arbeta med 
(s.105f). Även Gunnarssons (2009) kapitel i rapporten Livet tillfrågas - teoretiska 
förutsättningar för en livsfrågeorienterad religionsundervisning kan läsas att religions-
kunskapens uppgift är att peka på att människor kan välja olika tolkningsmönster och 
tolkningsalternativ och visa på vikten av att man väljer ett mönster som svarar mot 
personliga behov och situationer (s. 69).  

5.3  Elevers  syn  på  livsfrågor  
I den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) undersöks elevernas syn på 
religionsundervisningen i skolan. I denna enkätundersökning har svaren från ca 1840 
elever i årskurs 9 sammanställts och analyserats. Här fram kommer det att eleverna har ett 
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stort intresse för livsfrågor (Jönsson & Liljefors Persson, 2006, s. 58). De frågor som 
eleverna funderar mest över är meningen med livet, framtiden och döden. Hälften av 
eleverna svarar att de även funderar över miljö, världens tillkomst och om det finns någon 
gud. Det som de funderar på minst är varför en del föräldrar skiljer sig och om ingen vill 
vara kompis med dem. Det framkommer även att svaren skiljer sig åt mellan flickor och 
pojkar. Flickor tänker oftare på livsfrågor som berör relationer, kärlek och kamrater, medan 
pojkar oftare tänker på miljöfrågor (s. 17f). 

I samma undersökning har eleverna även delgett sin bild av undervisningen inom 
livsfrågeområdet. Eleverna berättar att de livsfrågor som behandlas mest är de som berör 
världens tillkomst (skapelsen), Guds existens, miljön och krig och här känner sig eleverna 
tillfredsställda med undervisningen. De frågorna som eleverna uppger att de vill prata mer 
om är meningen med livet, kärlek, frågor om framtiden och döden (Jönsson & Liljefors 
Persson, 2006, s. 20). Frågor som berör relationer, kamratskap och förhållanden upplever 
eleverna att de inte talat så mycket om, men också att de inte har något större intresse av 
att tala om dessa frågor i klassen (s. 19). 

I Erikssons (1999) avhandling undersöks vilka livsvärden elever gör uttryck för, alltså 
vilka värderingar de har och inte kan tänka sig ge upp. I studien där han samlat in uppsatser 
skrivna av 50 elever från årskurs 9, både flickor och pojkar, framkommer det 12 olika 
perspektiv som representerar vad eleverna funderar på när det handlar om livsfrågor. Dessa 
är: familj, utbildning, samhällsfrågor, fritid, förståelse och medmänsklighet, miljö, hälsa 
och friskvård, religion, döden, växandets glädje och tillfredsställelse över framsteg, fred 
samt trygghet i samvaron med andra. En majoritet av elevernas funderingar handlade om 
familjen medan ett mindre antal funderingar handlade om fred och trygghet i samvaro med 
andra (s. 105ff). Många av eleverna beskriver vikten av familjen och att ha en god och 
trygg familjegemenskap. De beskriver också den känslomässiga gemenskapen, att 
kärleken hör till det viktigaste i livet (s. 110ff). När det gäller frågan om döden är en allmän 
förhoppning bland eleverna i studien att livet på något sätt fortsätter efter döden. En elev 
beskriver tryggheten i att ha något att tro på och att det är synd att vi inte vet vad som 
händer efter döden för då skulle någons död inte vara lika sorgligt längre eftersom vi skulle 
veta vad som hände efter döden. Andra funderingar om döden visar på sökandet efter 
kunskap om livet och dess mening utanför religiositeten. En elev beskriver förhoppningen 
om att det finns ett liv efter döden men att eftersom det inte finns några bevis så skulle det 
rimligtvis inte finnas något efter döden. Sammanfattningsvis så utgör elevernas 
funderingar här ett led i sökandet efter ökad kunskap om livets mening (s. 132f).  

5.4  Brist  på  religionsdidaktisk  forskning  kring  lärprocesser  
I den religionsdidaktiska forskningen har det först och främst forskats kring vad som kan 
beskrivas som förutsättningar för lärandet och i andra hand har forskningen riktat sig mot 
detta undervisningsresultaten. Få studier har gjorts om pågående lärprocesser och i dessa 
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har det oftast antagits ett elevperspektiv med inriktning mot livsfrågor och barns tankar om 
livet (Osbeck, 2009, s. 159). 
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6.  Diskussion  

I detta kapitel kommer vi diskutera metod och resultat av denna studie. Den första delen 
kommer att behandla vårt val av metod. I den andra delen kommer vi att diskutera studiens 
resultat utifrån våra egna erfarenheter och tankar.  

6.1  Metoddiskussion  
Den metod vi använt oss av i detta arbete är en litteraturstudie, vilket betyder att vi 
analyserat andra forskares resultat. En litteraturstudie räknas som kvalitativ och det innebär 
att det material som analyserats är relativt begränsat och noggrant analyserat. Det leder till 
att resultatet i denna studie inte är generaliseringsbart i alla undervisnings-situationer.  

När vi påbörjade detta arbete var vår tanke att analysera hur religionskunskaps-
undervisningen såg ut i ett mångkulturellt klassrum, men vi insåg ganska snabbt att detta 
område var alldeles för brett och att den forskning som fanns var för gammal för att kunna 
passa in i en relevant studie. Dessutom så utforskades religionskunskapsundervisningen 
rent generellt eller så fokuserades det på mångkulturalism i allmänhet. Detta gjorde att vi 
fick ändra vår frågeställning och snäva ned vårt forskningsområde markant. Detta innebär 
att vi kan ha fått med material eller källor från dessa tidigare sökningar i det analyserade 
materialet och därför inte kommer upp i sökningar med de sökord vi tidigare presenterat 
under rubriken 4.2 Informationssökning.	  

I vår sökning efter relevant material använde vi oss till största del av databaserna SwePub 
och LIBRIS, men även Primo användes till viss del. De sökningar som gett mest relevant 
material är livsfråg*, religionsundervis* och livsfråg* AND undervis*. Det material som 
valdes ut i dessa sökningar bedömdes svara på vårt syfte och våra frågeställningar genom 
att vi läste de funna källornas abstact. De källor som sedan användes till denna 
litteraturstudie består av två doktorsavhandlingar, fyra vetenskapliga artiklar, två kapitel 
ur en rapport, ett bokkapitel samt två rapporter. Samtliga är skrivna av svenska forskare 
och författare, och behandlar antingen livsfrågor eller religionskunskapsundervisningen i 
allmänhet. Eftersom vi vill fokusera på ett lärarperspektiv inom livsfrågeundervisningen 
valde vi att utöka sökningen till att omfatta även religionskunskapsundervisningen 
generellt för att behålla vårt fokus på lärarperspektivet. Vi har valt att i denna studie även 
analysera material som behandlar undervisning på gymnasiet eller inom lärarutbildningar 
eftersom forskning kring religionskunskapsundervisning i skolans årskurs 4–6 är 
begränsad. Vi har ändå ansett att materialet är relevant för denna litteraturstudie då de 
utmaningar som lyfts fram och de undervisningsstrategier som nämns i detta material är så 
pass generella att de är appliceringsbara även i årskurs 4–6.   

Vi vill även lyfta fram att vi som skribenter kan ha tolkat det analyserade materialet. Dels 
är en av källorna skriven på engelska, vilket innebär att innehållet översatts till svenska 
utifrån vår egen tolkning, och dels kan materialet tolkas olika utifrån den som läser det. En 
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annan viktig del att ta hänsyn till är att det mesta av det funna och analyserade materialet 
är författat innan läroplansbytet 2011. Det innebär att det mesta av materialet behandlar 
undervisning utifrån läroplanen Lpo 94, vi har försökt att se bortom detta och endast 
använda de delar som även skulle vara relevanta i dagens läroplan, Lgr 11. 	  

6.2  Resultatdiskussion  
Eftersom vi av erfarenhet sett att eleverna gärna pratar om livsfrågor, antog vi vid studiens 
start att det borde finnas mycket forskning inom området. I våra sökningar fann vi att 
livsfrågeperspektivet i religionskunskapsundervisningen inte behandlas i någon större 
utsträckning och ofta inriktar sig på ett elevperspektiv. Vi insåg även att lärarperspektivet 
var ett relativt outforskat område och att det material som finns att läsa om 
livsfrågeundervisningen inte är av vetenskaplig karaktär. Detta innebär att vårt syfte med 
studien och våra frågeställningar blev svåra att besvara. Vi upptäckte att det inte finns 
någon forskning som berättar exakt hur lärare ska undervisa inom livsfrågeområdet för att 
lyckas och för att eleverna ska känna att livsfrågorna behandlas tillräckligt. Dock kan vi se 
att den strategi som framhävs i samtliga källor är mötet mellan lärare och elev, och att den 
utmaning som framkommer mest frekvent är definitionen av vad en livsfråga är. Andra 
utmaningar vi fann kan inte kopplas enbart till livsfrågeundervisningen, utan kan även ses 
som mer allmänna problem som uppstår i undervisningssituationer. Eftersom 
elevperspektivet står för den mesta av forskningen inom livsfrågeområdet valde vi att även 
inkludera detta i studien, för att kunna bygga mer relevanta argument. Vi upptäckte även 
att det inte finns så mycket vetenskaplig forskning om livsfrågor i religionskunskaps-
undervisningen, utan vi fann mest material som behandlar ämnet livskunskap eller material 
som kan kopplas till vården. 

Nedan kommer vi behandla det resultat vi kom fram till under vår analys i fyra kapitel. Det 
första kommer behandla de strategier som vi funnit inom livsfråge- och 
religionskunskapsundervisningen, det andra kommer att behandla de problem som 
kommer upp i undervisningen, det tredje kommer att behandla elevernas syn på 
livsfrågeundervisningen och det fjärde och sista kapitlet kommer att behandla idéer för 
fortsatt forskning. 

6.2.1  Strategier  i  livsfråge-  och  religionskunskapsundervisningen  
De strategier i livsfråge- och religionskunskapsundervisningen vi funnit i arbetet med 
denna studie är mötet mellan lärare och elev, olika typer av berättande, samtal och 
diskussioner, användandet av genomgångar, studiebesök samt hur livsfrågor kan användas 
till grund för religionskunskapens ämnesstoff.  

I samtliga utav källorna tas mötet mellan lärare och elev upp som en viktig del av 
undervisningen. Men detta är inte något som man bara behöver ta hänsyn till i livsfråge- 
och religionskunskapsundervisningen utan det något som ska vara en del i all undervisning 
i skolan. I vårt resultat framkommer det att läraren behöver ha en tydlig ledarroll, vara 
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kunnig inom sitt ämnesområde och visa att han eller hon har ett intresse för detta. Vidare 
kan vi även se att lärare behöver vara öppen för att låta eleverna själva få vara med och 
utforma sin undervisning och att läraren behöver ta hänsyn till elevernas förkunskaper i 
ämnet. Uppfyller läraren detta stärks elevernas motivation och eleverna känner att de blir 
sedda och att undervisningen är riktad till dem. Detta är något vi håller med om och kan 
relatera till. Vi har även under våra VFU-perioder sett att eleverna beter sig olika mot olika 
lärare och tar till sig undervisningen olika beroende på vem det är som undervisar. 

Vi kan se att en del lärare använder sig utav olika former av berättande både 
i livsfrågeundervisningen och i religionskunskapsundervisningen generellt. I Falkevalls 
(2010, s. 112f) avhandling beskrivs detta som en strategi som används för att 
avpersonifiera livsfrågor, detta skulle vi skribenter vilja problematisera. Frågan vi ställer 
oss är om det verkligen är bra att distansera livsfrågorna bort från eleverna? Vi kan i vissa 
fall hålla med om att livsfrågorna kan kännas för personliga för att eleverna ska kunna tala 
om dessa öppet inför klassen utan att känna sig utpekade, men samtidigt anser vi att detta 
inte gäller alla livsfrågor. I vissa situationer anser vi att det faktiskt kan vara bra att faktiskt 
utgå från eleverna för att de ska kunna ta till sig det innehållet i livsfrågorna. Blir innehållet 
för distanserat från eleven tror vi att eleverna kan få svårt att ta till sig innehållet och koppla 
det till sin egen person och på så sätt kunna utveckla sin egen person, sitt eget ställnings-
tagande och sin egen livssyn.	  

Diskussioner och samtal är en väsentlig del av undervisningen om livsfrågor enligt studiens 
resultat. Dessa används för att eleverna ska få utbyta erfarenheter och skapa struktur och 
sammanhang i sin världsbild och eleverna blir här en resurs för varandra. För att dessa 
diskussioner och samtal ska bli givande kommer vi här återkoppla till mötet mellan lärare 
och elev samt lärarens ämneskunskaper. Vi anser att det är viktigt att läraren använder sig 
av sin person som resurs genom att delge sina egna åsikter men ändå trycka på att det inte 
är det enda rätta. Det är också viktigt för läraren att ha en tydlig bild av vad som ska 
diskuteras samt vara kunnig i sitt ämne vilket gör att eleverna blir mer engagerade i 
samtalet. Något vi också anser är viktigt är att ge samtalet mellan eleverna tid. I 
Adolphsons (2009) artikel skriver hon om en undervisningssituation som skedde precis 
efter attentatet mot World trade center 2011. Hon hade en planerad lektion i tanke men 
eleverna blev istället så engagerade i en diskussion om detta att hon istället lät det fortsätta 
än att avbryta elevernas diskussion för den lektion hon planerat (s.19). Vi anser att detta är 
viktigt så länge diskussionerna är givande och håller sig till ämnet. 

Resultatet av litteraturstudien är att lärare använder sig av livsfrågor som introduktion till 
religionskunskapsämnet. Eftersom denna studie endast berör undervisningsstrategier har 
vi endast kunnat peka på undervisningssituationer där denna strategi används. Däremot har 
detta väckt en tanke hos oss författare som vi här kommer utveckla vidare. Vi har under 
våra VFU-perioder sett att undervisningen ofta utgår från läroböckerna och de läroböcker 
vi kommit i kontakt med inom religionskunskapsundervisningen utgår från ett ämnesstoff 
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som är inriktat på världsreligionerna. Om läraren väljer att använda läroböckerna som 
utgångspunkt i sin undervisning kommer religionerna att hamna i fokus och livsfrågorna 
hamnar i skymundan då dessa behandlas i slutet av böckerna eller kapitlen. Skulle 
böckerna istället utgå från ett livsfrågeperspektiv skulle livsfrågorna stå i fokus och 
eleverna skulle kunna jämföra hur en komplex livsfråga som döden skulle kunna besvaras 
lika eller olika utifrån de olika religionerna eller livsåskådningarna. 

Användandet av genomgångar berörs endast ytligt om än alls i det analyserade materialet 
men vi anser att det är en självklarhet att detta används i undervisningen. Vi är förvånade 
att det inte behandlas mer då detta enligt vår erfarenhet är vanligt förekommande. 

Studieresor och studiebesök är också något som berörs i det analyserade materialet men att 
detta inte kan kopplas till livsfrågeundervisningen i stort. Detta skulle kunna ses som en 
bra undervisningsstrategi, då vi själva upplevt att eleverna har lättare att lära om de får vara 
en del av upplevelsen. Med andra ord så har eleverna lättare att ta till sig t.ex. ritualerna 
kring en begravning inom en specifik religion om de får se och uppleva själva platsen där 
denna skulle kunna genomförs. Vi vill dock problematisera detta då det i skollagen 
(2010:800) står skrivet att ”Utbildningen vid en skolenhet […] med offentlig huvudman 
ska vara icke-konfessionell” (s. 26). Det kan därför uppstå spänningar då elever och 
föräldrar kan se dessa studiebesök som missionerande eller religionsutövande.   

Bristen på forskning inom livsfrågeundervisningen gör att resultatet blir något 
generaliserat, det finns för lite material för att bygga vårt resultat på enbart livsfrågor. Vi 
tror att det beror på att det på en del skolor undervisar i ämnet livskunskap. Detta är något 
vi stött på under våra VFU-perioder, då vi kommit i kontakt med ämnen som 
värdegrundspass och livskunskap. Vi anser att dessa ämnen borde genomsyra hela 
verksamheten istället för att plockas ut som separata undervisningsmoment. Det vi har fått 
se är att de skolor som använder sig av ämnet livskunskap ägnar ett pass i månaden där de 
arbetar med skolans värdegrund samt att stärka elevernas självkänsla och självförtroende. 
Däremot de skolor som har så kallade värdegrundspass en gång i veckan, istället lägger 
denna tid till annan typ av undervisning. Det kan handla om exempelvis högläsning i 
klassen, filmvisning och enskild läsning. Vi anser att livskunskapen inte bör blandas ihop 
med livsfrågeundervisningen eftersom livskunskapen behandlar värdegrundsarbete medan 
livsfrågor behandlar existentiella frågor. Därför kan inte livskunskapen ersätta livsfråge-
undervisningen inom religionskunskapen. Trots detta har vi funnit att många av de 
sökresultat vi fått fram är forskning som behandlar just livskunskapen.  

Vi märker även att den forskning som gjorts inom religionskunskapsundervisningen 
fokuserar på att analysera vad religionsdidaktik är för något snarare än hur den används. 
En annan fundering som väckts i avseendet med brist på forskningen inom detta område 
är att de rapporter som Skolverket gjort är från 2003, vilket gör att resultatet inte bara utgår 
från en annan läroplan utan också undersöker en helt annan målgrupp. Detta gör att 
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eleverna som nu får betyg redan i årskurs 6 inte undersökts, utan fokus har istället varit på 
elever i årskurs 9 vilket kan göra resultatet av denna studie något missvisande i avseende 
vad eleverna vill behandla för livsfrågor.	  

6.2.2  Utmaningar  med  livsfrågor  i  religionskunskapsundervisningen  
Det framkommer i studiens resultat att livsfrågor kan ses utifrån olika lärares perspektiv 
och att denna syn påverkas av den som tillfrågas egen livsåskådning och erfarenheter. Det 
innebär även att beroende på vem som tillfrågas så kan livsfrågan även ses som 
allmänmänsklig, existentiell eller etisk. Eftersom tolkningen av vad som är en livsfråga går 
isär innebär det att livsfrågeundervisningen ser olika ut beroende på vem som anordnar 
den. Detta är något som kan ses som ett genomgående tema i Falkevalls (2010) avhandling, 
där alla lärare beskriver olika förhållningssätt till livsfrågor i religionskunskaps-
undervisningen och hur dessa behandlas. 

Vi har även märkt i vårt resultat att det finns studier som visar att livsfrågor inte behandlas 
i den utsträckning som det kanske borde på lärarutbildningen i stort, vilket kan leda till att 
lärare blir osäkra på att undervisa om livsfrågor eftersom de inte mött det i den utsträckning 
som det behövs. Detta kan dock ha ändrats sedan Grönlien Zetterqvist (2009b) artikel 
publicerades. Dels så har en ny läroplan för grundskolan införts och lärarutbildningen har 
även den omarbetats. Vi har under vår egen utbildning sett att livsfrågor inte behandlats i 
någon större utsträckning, utan att den religionskunskapskurs på 7,5 hp, som vi genomgått, 
till största delen inriktades mot ämneskunskaper inom judendom och islam. Detta kan i 
förlängningen leda till att lärare undviker att undervisa om livsfrågor i den utsträckning 
eleverna önskar, och detta kan i sin tur leda till att eleverna visar bristande motivation och 
både lärare och elever blir missnöjda med undervisningen. 

Synen på livsfrågeundervisningen har visat sig utgå från två olika perspektiv: elev- 
respektive läroplanssyn. Utgår undervisningen från ett elevperspektiv så används elevernas 
livsfrågor som bas in i religionskunskapsämnet, vilket kan kopplas till följande skrivning 
om vad eleverna ska möta i undervisningen enligt kursplanen: ”Hur olika livsfrågor, till 
exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i 
populärkulturen” (Skolverket, 2016, s. 209). Utgår undervisningen utifrån kursplanens 
skrivningar så behandlas livsfrågorna utifrån de olika religionerna och livsåskådningarna 
vilket även detta står skildrat i kursplanen: ”Hur olika livsfrågor, till exempel synen på 
kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar” 
(Skolverket, 2016, s. 209). Dessa skilda synsätt påverkar både lärare och elevers 
motivation. Om lärare och elever har skilda synsätt är detta en påverkande faktor för hur 
undervisningen upplevs, och detta kan även vara en bidragande faktor till bristande 
motivation hos eleverna.  

Resultatet pekar även på att läraren måste vara mer aktiv i livsfrågeundervisningen och 
styra arbetet på ett metodiskt sätt. Det kan inte förutsättas att alla elever frekvent reflekterar 
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över livet och livsfrågor och att fler och fler elever kommer från språkfattiga miljöer 
(Falkevall, 2010, s. 105). En fundering är att samhället har blivit mer stressat, och att 
familjer idag inte umgås i lika stor utsträckning. Vardagen består till största delen av arbete, 
skola, fritidsaktiviteter och läxor, vilket inverkar på den tid som familjer tidigare spenderat 
med att t.ex. att äta middag tillsammans eller bara umgås på tu man hand. Är inte detta 
längre en självklarhet leder det till att diskussioner kring matbordet är sällsynta och 
språkfattiga elever inte längre är ett ovanligt fenomen. 

6.3  Elevers  syn  på  livsfrågeundervisningen  
I de studier vi undersökt som behandlar elevperspektivet på livsfrågeundervisningen 
framkommer att eleverna är mycket positiva till denna. Eleverna tycker att livsfrågorna är 
intressanta att diskutera, och vill gärna se mer av dessa i undervisningen. I en av 
rapporterna (Jönsson & Liljefors Persson, 2006), framkommer att de livsfrågor som 
behandlas i livsfrågeundervisningen är de som berör världens tillkomst (skapelsen), Guds 
existens, miljön och krig (s. 58). Detta är något som vi skribenter vill koppla till det tidigare 
nämnda läroplanssyn, där livsfrågorna utgår från ett religionsstoff och inte från elevernas 
egna funderingar. I samma rapport kan även läsas att eleverna helst ser en ökning livsfrågor 
som är mer existentiellt betonade. De frågor som de helst vill behandla i undervisningen 
är de som berör meningen med livet, kärlek, frågor om framtiden och döden (Jönsson & 
Liljefors Persson, 2006, s. 20). Detta anser vi är ett tecken på att religionskunskaps-
undervisningen behöver ändras eller utvecklas vidare, då eleverna verkar vara mer 
intresserade av livets existentiella frågor och hur den enskilde individen behandlar dessa 
frågor än hur dessa frågor behandlas inom vissa utvalda trosuppfattningar. 

6.4  Idéer  kring  fortsatt  forskning  
I det analyserade materialet framkommer det att lärarna ibland utgår från ett livsfråge-
perspektiv för att närma sig religionskunskapens ämnesstoff. En forskningsfråga skulle 
kunna vara hur man utformar en mer livsfrågebaserad religionskunskapsundervisning.  

Genomgångar i livsfrågeundervisningen är inte något som behandlas i livsfrågeforskingen, 
detta är något som kan vara värt att utforska vidare eftersom genomgångar är den mest 
använda undervisningsstrategin inom all undervisning.  

Eftersom mycket av den forskning vi fått fram beskriver vad religionsdidaktik är för något, 
istället för hur man använder religionsdidaktiken i sin undervisning kan en vidare 
forskningsfråga vara hur lärare tar hänsyn till just religionsdidaktiken i sin undervisning. 
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världsbild.  

Eriksson, K. (1999).  

På spaning efter livets 
mening- Om livsfrågor 
och livsåskådning hos 
äldre grundskoleelever i 
en undervisningsmiljö 
som befrämjar 
kunskapande.  

Doktorsavhandling  

Sverige 

Det övergripande 
syftet med denna 
studie är att 
undersöka vilka 
centrala livsvärden 
eleverna ger uttryck 
för i en uppsats om 
det eftersträvande i 
livet. Alltså, sådana 
värderingar som 
eleverna inte kan 
tänka sig ge upp, 
sådant de strävar efter 
och som de vill 
förverkliga. 

Detta är en kvantitativ 
studie med 50 elever i 
årskurs 9 och arbetet 
pågick under en längre 
tid. Insamling skedde 
skriftligt genom ett 
”livfrågehäfte med 
utgångspunkt i 
elevernas egna 
tänkande, ett 
”reflektionshäfte” samt 
förberedande 
kreativitetsövningar i 
form av mindmaps och 
undervisningstillfällen 
utanför skolans lokaler. 

Resultaten av denna 
studie är att eleverna 
anser att familjen är en 
viktig del i livet även 
utbildning, arbetsmoral, 
ett reflektivt tänkande 
om livsfrågor samt 
vikten av värdegrunden. 
Det visar också på att 
eleverna funderar mycket 
över livsfrågorna och de 
frågorna frambringar 
ställningstaganden. 
Resultatet visar även på 
skillnader mellan flickor 
och pojkar i deras 
skrivande och det 
framgår även att 
elevernas ålder gör 
skillnad. Slutligen visar 
studiens resultat på att 
upplägget på 
undervisningen är 
avgörande för elevernas 
engagemang och 
motivation. 
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Falkevall, B. (2010). 
Livsfrågor och 
religionskunskap: En 
belysning av ett centralt 
begrepp i svensk 
religionsdidaktik. 

Doktorsavhandling  

Sverige 

Syftet med 
avhandlingen är att 
lyfta fram olika 
betydelser av 
livsfrågor som det 
används av några 
lärarutbildare och i 
kursplaner för grund- 
och gymnasieskola, 
samt att försöka 
förstå vilken roll 
livsfrågor har i 
undervisningen i 
ämnet 
religionskunskap. 

Insamling av data via 
intervju av 13 
lärarutbildare. Gruppen 
är representerad av 
både kvinnor och män 
av olika geografisk 
spridning. Grupperna 
delades in i en yngre 
grupp och en äldre 
grupp (juniorer och 
seniorer). 

Skillnaden mellan 
livsfrågor, 
livsåskådningsfrågor och 
existentiella frågor 
klargörs inte i studien, 
inte heller framkommer 
skillnaden tydligt i 
kursplanens skrivningar. 

Grönlien Zetterqvist, K. 
(2009). 

En vidlyftig 
begreppsflora? 
Närläsning av en 
sjuttiotalsdialog. 
Gunnarsson, G. J., 
Grönlien Zetterqvist, K. 
& Hartman, S. Livet 
tillfrågas: teoretiska 
förutsättningar för en 
livsfrågeorienterad 
religionsundervisning. 

Kapitel i rapport  

Sverige 

Syftet med detta 
kapitel är att 
undersöka det 
pedagogiska 
forskningsprojektet 
”Barn och 
livsfrågor”, förkortat 
BaLi, gjord 1974 ur 
ett religionsfilosofiskt 
perspektiv, samt hur 
forskningsprojektets 
frågor hade besvarats 
i nutid (2009). 

Detta är en kvalitativ 
litteraturstudie ur ett 
religionsfilosofiskt 
perspektiv. Det 
material som 
analyserats är 
forskningsrapporten 
"Barn och livsfrågor" 
från 1974. 

Studiens resultat visar att 
nya dimridåer och 
oklarheter uppstår på 
grund av en dubbel 
ontologisk lojalitet. Om 
livsfrågebegreppet    
relateras till 
livsåskådningsbegreppet 
på det sätt som visar sig i 
denna sjuttiotalsdialog, 
går nyanser förlorade 
som enligt författarens 
mening är centrala när 
det gäller de existentiella 
frågornas kännetecken 
och särdrag. 

Grönlien Zetterqvist, K. 
(2009). 

Livsfrågeområdets 
didaktik. Religion och 
livsfrågor. 40:4 (s. 14–
17) 

Vetenskaplig artikel  

Sverige 

Syftet med denna 
artikel är att beskriva 
en förståelsemiljö 
som teoretiskt kan 
förankra och utveckla 
livsfrågearbetet. 

Artikeln baseras på en 
GEM rapport nr 7: 
Livet 
tillfrågasteoretiska 
förutsättningar för en 
livsfrågeorienterad 
religionsundervisning 
av samma författare 
samt tvåandra 
författare som utkom 
efter denna artikel. 

Det framkommer i 
artikeln hur viktigt det är 
med professionella lärare 
och hur lärare använder 
religionsdidaktik inom 
livsfrågeundervisningen. 
Det visar sig att det råder 
brist på en genomarbetad 
ämnesteori inom 
livsfrågeområdet på 
lärarutbildningarna vilket 
leder till att lärarna 
känner sig osäkra inom 
området och då undviker 
att bearbeta barns 
livsfrågor. 



 

3 
 

 

Gunnarsson, G. J. 
(2009).  

Från livsåskådning till 
livstolkning – om 
religionspedagogisk 
begreppsutveckling. 
Gunnarsson, G. J., 
Grönlien Zetterqvist, K. 
& Hartman, S. Livet 
tillfrågas: teoretiska 
förutsättningar för en 
livsfrågeorienterad 
religionsundervisning.  

Kapitel i rapport  

Sverige  

Syftet med denna 
studie är att förklara 
begreppet 
livsåskådning. Den 
visar också en 
historisk förklaring 
till begreppet samt 
dess utveckling. Den 
behandlar även 
begreppet livsfrågor 
och hur det är kopplat 
till livsåskådning. 
Även begreppet 
livstolkning får sin 
förklaring i denna 
studie. 

Kapitlet är baserat på 
andra författares 
forskning. 

Det framkommer en 
förklaring på alla 
begrepp som nämns samt 
hur de är kopplade till 
varandra och hur de 
utvecklats. 

Hartman, S (2009). 

Fyrtio år. Religion och 
livsfrågor. 40:4, (s. 6–9) 

Vetenskaplig artikel  

Sverige  

Syftet med denna 
artikel är att 
författaren ger sin 
bild av 40 års arbete 
med livsfrågor i 
skola, forskning och 
läroplaner. 

Han har i denna artikel 
utgått utifrån sin egna 
lärarroll samt även 
andra författare för att 
förklara och visa sin 
bild av arbetet med 
livsfrågor. 

Det framkommer i 
artikeln att lärare 
tenderar att lägga 
tyngdpunkten på 
livsfrågor utifrån två 
olika perspektiv, 
antingen utgår de från 
eleverna eller utgår de 
från läroplanen. 

Jönsson, Rune, Liljefors 
Persson, Bodil (2004)  

Religionskunskap i 
årskurs 9. Rapport från 
den nationella 
utvärderingen av 
grundskolan 2003 
(NU03). 
Samhällsorienterande 
ämnen.  

Rapport 

Sverige 

Syftet med denna 
rapport är att 
sammanfatta den del 
av Nationella 
utvärderingen av 
grundskolan 2003 
(NU-03) som 
behandlar resultaten 
inom religionsämnet. 

Analys av elevprovet i 
religionskunskap, Vad 
är rätt och rättvist? I 
provet finns tre olika 
typer av uppgifter som 
vi valt att gruppera 
enligt följande: 
livsfrågor, 
kunskapsfrågor och 
etik. Dessa tre områden 
är som redan nämnts 
starkt betonade i 
nuvarande kursplan för 
ämnet 
religionskunskap. 
Ungefär 1840 elever 
har besvarat denna del 
av undersökningen. 

Resultatet visar att 
eleverna behöver 
diskutera livsfrågor, och 
etiska frågor för att 
kunna utveckla en 
djupare förståelse för 
världens religioner och 
kulturer. Elevernas krav 
på innehållet i 
religionsundervisningen 
stämmer överens med 
kursplanen. Det är 
uppenbart att 
religionskunskapen kan 
och ska bidra till ett 
hållbart förhållningssätt 
när det kommer till 
relationer mellan 
människor i dagens 
mångkulturella och 
mångreligiösa samhälle. 
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Osbeck, C. (2009). 

Religionskunskapslärare. 
I Schüllerqvist, B. & 
Osbeck, C (red). 
Ämnesdidaktiska insikter 
och strategier: 
Berättelser från 
gymnasielärare i 
samhällskunskap, 
geografi, historia och 
religionskunskap. (s. 
157–204). 

Kapitel i bok  

Sverige  

Syftet med denna 
studie är att visa på 
erfarna lärares 
erfarenheter av sin 
ämnesundervisning.  

Det är en kvantitativ 
studie och 
datainsamlingen 
skedde genom 
intervjuer med 15 
lärare i ämnena 
geografi, 
samhällskunskap, 
historia och 
religionskunskap. Vi 
analyserade det kapitlet 
som behandlar 
religionskunskapsämne
t.   

Resultatet av det kapitlet 
som berör 
religionskunskapen är 
inte jättetydligt, men det 
som presenteras handlar 
om religionsdidaktisk 
forskning och de 
tillfrågade lärarnas 
arbetsformer och 
kommunikation med 
eleverna. Det som 
framkommer är lärarnas 
olika sätt att arbeta på i 
religionskunskapsunderv
isningen, deras olika 
strategier i mötet med 
eleverna. 

Osbeck, C. (2014). 

Conditions for Teaching 
and Learning Religious 
Education (RE) – 
Perspectives of Teachers 
and Pupils at the 
Beginning of the 6th 
Grade in Sweden. 
Nordidactica - Journal 
of Humanities and Social 
Science Education 
2014:2. 

Vetenskaplig artikel  

Sverige  

Syftet med artikeln är 
att titta på lärarens 
avsikt och elevernas 
respons och överväga 
vad dessa kan 
indikera för att 
undervisa och lära sig 
I dessa 
religionskunskapsklas
srum. 

Detta är en kvantitativ 
studie och 
datainsamling skedde 
genom intervjuer med 
lärare från tre olika 
klasser och insamling 
av respons från 54 
elever som är 12 år 
gamla. 

Resultatet visar att 
eleverna verkar vara 
långt   ifrån vad som 
förväntas i kursplanen i 
religionskunskap.  
Lärarna i denna studie 
verkar tycka det är svårt 
att beskriva vad eleverna 
har svårt för inom 
religionsämnet vilket gör 
det svårt att undervisa i 
det. 

Skolverket (2004). 

Nationella utvärderingen 
av grundskolan 2003 
(NU-03). 
Sammanfattande 
huvudrapport. Rapport 
250. (s. 58–63) 

Rapport  

Sverige  

Rapportens syfte är 
att få en bild av 
grundskolans 
utveckling under 
1990-talet samt att 
skapa en gemensam 
utgångspunkt för 
statliga insatser 
genom att ge ett 
helhetsperspektiv på 
grundskolans 
måluppfyllelse och de 
faktorer som påverkar 
denna. 

Utvärderingen omfattar 
årskurs 5 och årskurs 9 
med tyngdpunkt på den 
senare. 16 av 
grundskolans ämnen 
ingår i utvärderingen. 
Därtill ingår särskilda 
prov för att bedöma 
elevernas s.k. 
problemlösande 
förmåga – att söka och 
kritiskt granska 
information, att dra 
slutsatser och 
generalisera, samt att 

Eleverna 2003 är som 
helhet något mer positiva 
till so-ämnena än vad 
eleverna 1992 var. Deras 
bild av undervisningen 
visar att so-ämnena 
ligger i framkant när det 
gäller elevinflytande 
över innehåll och 
arbetsformer. Omkring 
75 procent av eleverna 
anger att so-ämnena är 
intressanta, vilket relativt 
andra ämnen är ett högt 
värde. Av so-ämnena 
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förklara och 
argumentera för sitt 
tänkande och sina 
slutsatser. I 
utvärderingen har 
använts enkäter, 
ämnesprov och 
processtudier. Totalt 
ingick i 
undersökningen cirka 
10 000 elever och 1 
900 lärare vid 197 
skolor. I årskurs 9 
genomfördes även en 
föräldraenkät. De olika 
ämnesanalyserna har 
genomförts av 
forskargrupper vid 
universitet och 
högskolor. Skolverket 
svarar för 
gemensamma enkäter 
och instrument, 
planläggning samt 
analyser och 
slutredovisning av det 
insamlade underlaget. 

uppfattar eleverna 
religionskunskap som 
klart minst intressant av 
de fyra so-ämnena. 
Samtidigt är 
religionskunskap ett 
ämne där elevernas 
önskemål om hur det bör 
vara ligger närmare 
kursplanens beskrivning 
än den undervisning 
eleverna beskriver de är 
med om. Liksom 1992 är 
lärarna i so-ämnena 2003 
positiva och nöjda. De 
trivs med arbetet som 
lärare och med eleverna 
(96 % anger att de trivs 
bra eller mycket bra). So-
ämnena upplevs olika, 
lärarna ger en bild av att 
det roligaste so-ämnet att 
undervisa i är historia, 
medan motsatsen gäller 
geografiämnet. Samtidigt 
bedömer lärarna att 
samhällskunskap och 
religionskunskap är mer 
krävande att undervisa i. 

 

 


