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Sammanfattning  

Arbetet kring hur lärare skall hantera livsfrågor och dess komplexitet av det har fått en alltmer 

framträdande roll i dagens skoldebatt. Denna intervjustudie undersöker i linje med studiens 

syfte fyra olika religionslärares sätt att arbeta med livsfrågor och vilka dilemman som uppstår 

kring detta i klassrummen. Studien har sin grund i tidigare gjord forskning samt Hartman och 

Pettersons förklaringsmodell kring livsfrågor, livsfrågepedagogiken. Metoden för arbetet är 

en kvalitativ insamlingsmetod i form av intervjuer av fyra stycken religionslärare verksamma 

på gymnasieskolor i Linköpings kommun.   

 Resultatet pekar på att lärarna arbetar likt Hartman och Pettersons 

förklaringsmodell kring livsfrågor, i diskussion med klassen och med tematisk undervisning. 

Vidare visar resultatet även på att de dilemman som uppkommer till störst del beror på 

konflikter mellan elever som har starka olika åsikter. Till grund av detta ligger skolans 

mångfald och elevernas olika bakgrunder i form av sociala aspekter och trosföreställningar.  
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1. Inledning 
 

Att arbeta med livsfrågor i klassrummet som religionslärare är komplicerat. Lärare behöver 

oftast arbeta med känsliga delar och ständigt ställa sig själva frågan hur man ska förmedla 

tankar kring etik och livsfrågor i klassrummet på bästa sätt. Denna problematik är även något 

som tas upp i Skolinspektionens rapport från 2012 där det framfördes att lärarna i 

religionskunskap konsekvent undvek svårare etiska diskussioner i klassrummet. Detta med 

anledning av att de inte kände sig trygga med elevernas eventuella känsloyttringar 

(Skolinspektionen 2012, 18–19). Lärarna kände att de inte fått tillräckligt med stöttning från 

ledningen, de skulle även vilja ha någon form av kompetensutveckling för att kunna hantera 

känsligare delar av religionsundervisningen såsom livsfrågor. Rapporten tar även upp vikten av 

att religionskunskapslärare måste våga diskutera livsfrågor i klassrummen då eleverna själva 

upplever att det bidrar till en ökad förståelse och motverkar fördomar (Skolinspektionen 2012, 

18–19). Denna komplexitet av etikdidaktiken och arbetet med livsfrågor diskuterar även 

Kirsten Zetterqvist i sin studie där hon betonar vikten av professionella lärare. Om inte lärarna 

är rustade för att kunna vara ansvariga aktörer för svåra livsfrågor och kunna förbereda sig 

teoretiskt och erfarenhetsmässigt kan resultatet bli att lärarna undviker att arbeta med livsfrågor 

som följd av sin egen osäkerhet. Samtidigt måste intentionen av samtalet kring livsfrågor bäras 

upp av en förståelse som är förankrad i klassrummet. Utan förståelsen för begreppet livsfrågor 

kan dessa istället bemötas godtyckligt i klassrummet och en fördjupning i ämnet blir därför 

irrelevant (Zetterqvist 2009: 14–17).  

Trots problematiken och komplexiteten kring arbete om livsfrågor och etikdidaktik så 

visar universitetslektorn Christina Osbeck i Skolverkets text Etikdidaktisk forskning närmast 

obefintlig att etikundervisingen får mindre fokus i relation till religionsundervisningen i 

religionsämnet. I Texten diskuterar hon att detta beror på den bristande etikdidaktiska forskning 

som resulterar i att det finns outforskade didaktiska behov huruvida man jobbar kring livsfrågor 

i religionsundervisningen (Osbeck 2016). Detta visar på att det finns en lucka i forskningen 

som behöver fyllas. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  
 

Komplexiteten att som lärare arbeta med livsfrågor och den stora forskningsluckan som finns 

kring detta arbete visar på att vidare studie bör göras. Syftet med denna uppsats är därför att 

undersöka hur fyra religionslärare arbetar med den didaktiska tillämpningen av livsfrågor i 
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klassrummet. Vidare är uppsatsens syfte att undersöka den problematik och de dilemman som 

uppstår kring arbetet med livsfrågor. Frågeställningarna som kommer att besvaras är därför:  

 

• Hur arbetar religionslärare med livsfrågor i klassrummet?  

• Vilka didaktiska dilemman upplever religionsläraren att det finns kring att arbeta med 

livsfrågor i klassrummet?  
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2. Teoretiska förutsättningar  
I detta kapitel presenteras de teoretiska förutsättningar som ligger till grund för denna uppsats. 

Här kommer begreppet livsfrågor att problematiseras samt sättas i ett historiskt perspektiv för 

att tydligt se utvecklingen och relevansen i LGY11. Vidare kommer även den tidigare 

forskningen presenteras som ligger i linje med denna studie.  

Slutligen, presenteras den teoretiska ansatsen, en modell ur livsfrågepedagogiken, 

vilken denna uppsats har utgått från i analysen av de didaktiska aspekterna kring livsfrågorna 

i undervisningen.  

 

2.1 Definition av begreppet livsfrågor  
Begreppet livsfråga myntades under 1960–talet i samband med att skolan ville ha ett nytt sätt 

att formulera vad religion och religionskunskap handlade om (Löfstedt 2011:52 ). Begreppet 

har efter hand blivit mer och mer transparant i andra ämnen än religionskunskap och är idag 

en mer allmändidaktisk fråga. I denna uppsats har jag valt att utgå från pedagogikforskaren 

Sven Hartmans definition av livsfrågor. Enligt Hartman är en livsfråga en fråga som berör 

själva existensen, vad det är som är viktigt i livet. Hartman gör följande definitionen i sin bok 

Barns tankar om Livet: 
En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet. 
När man möter en livsfråga hos en person är den ett uttryck för ett behov av att bearbeta och 
formulera upplevelser av omgivningen och av den egna personligheten i förhållande till den 
och tillvaron i stort  (Hartman 1994: 43). 

 

Vidare finns det även exempel på olika livsfrågor som går att dela in i två olika teman. Dessa 

argumenterar Löfstedt kunna vara lite mer teologiska så som frågorna: Vad händer efter 

döden? Finns det någon Gud? Men de kan även vara lite mer jordnära som frågorna: Hur skall 

mitt liv vara? Vad är gott och ont? (Löfstedt 2011 52–53).  

Löfstedt diskuterar kring Hartmans definition av livsfrågor där hans beskrivelse 

poängterar att livsfrågor till viss del är kontextuella. Detta eftersom beroende på vad individen 

bosätter sig samt den ekonomiska och politiska sfären runt individen resulterar denna kontext 

i olika livsfrågor hos individen. Detta betyder alltså att vilka som är de centrala livsfrågorna 

hos en sekulariserad svensk tonåring är antagligen inte samma hos en muslimsk tonåring från 

ett krigsdrabbat land. Dock talar det även för att livsfrågor kan vara allmänmänskliga – alltså 

frågor som alla människor har delat i alla tider, som inte är kontextbundna. Genom detta kan 

man då säga att livsfrågor kan både vara allmänmänskliga och kontextuella på samma gång. 

Löfstedt diskuterar att detta även stärks av den andra meningen i Hartmans definition att 
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livsfrågor är ett utryck hos en person för att ”bearbeta och formulera upplevelser av 

omgivningen” som pekar på att livsfrågor har ett föränderlig drag. Livsfrågor är inte något 

som alla människor går runt och funderar på hela tiden utan det finns vissa perioder av en 

människas liv där man har större behov att reflektera och samtala om livsfrågor (Löfstedt 

2011:52–53). Hartman poängterar vidare att gränsen mellan reflektioner kring livsfrågor och 

mer allmänna funderingar behövs göras flytande då det inte går att fastställa vad som kan vara 

ett avgörande villkor för varje individ. Vad som är viktigt för vuxna kan vara oviktigt för 

ungdomar och tvärtom (Hartman 1994: 43–44).  

Det finns en del kritik mot livsfrågebegreppet som i stora delar handlar om att livsfrågor vilar 

på en västerländsk grund och utgör därför en specifik förståelse vad religion är, vilket kan 

resultera i en exkluderande undervisning. Detta betonar Böwadt som argumenterar för att den 

danska undervisningen i grunden bygger på kristen, luthersk skapelse tro. Detta märks främst 

på de danska kursplanerna där man knyter an till den kristna skapelseteorins tankar som en 

gemensam grund för alla livsfrågor. Böwadt menar även att detta fenomen återfinns i den 

svenska och brittiska skolan (Löfstedt 2011:56). Begreppet kommer i denna uppsats användas 

i en svensk skolas kontext och bör därför följa det som står i Lgy11 värdegrund att eleven ska 

fostras: ”I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism” (Lgy 2011:5). Det kan finnas en viss problematik kring att livsfrågebegreppet 

används i kontexten kring kristna värderingar då detta skulle kunna spegla på ett 

ställningstagande kring definitionen. Dock är detta upp till varje lärares enskilda ansvar att 

bedriva en icke-konfessionell undervisning men det att vara medveten kring detta. 

 
2.2 Historisk överblick av livsfrågornas plats i läroplanen 
 
Läroplanens utveckling i religionskunskapsämnet har följt en samhällelig kontext där de 

samtida sociala och politiska händelserna speglats i de didaktiska valen i läroplanen. Detta 

innebär att vad, hur och varför ett ämne ska läras ut motiveras utifrån olika aspekter under 

olika tider (Hartman 2009: 6).  

Ola Björlin beskriver i sin artikel Tro och kunskap om tro (2011) om 

religionskunskapens utveckling från kristendomsundervisningen på 1800–talet fram till idag. 

Ett av de första stora stegen var utvecklingen från kristendomsläran och Luthers lilla katekes 

som under början av 1900 talet fokuserade mer på den kristna etiken än på troslära. I 

läroplanen från 1919 försvann katekesen som obligatoriskt läromedel och 

kristendomsundervisningen fick en mindre roll i skolundervisningen. Skiftet baseras på sättet 
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man såg på religionsdidaktiken och att fokus istället bör ligga på elevernas mottaglighet och 

behov än på den kristna läran (Björlin 2011: 11). Utveckling från 1919 års läroplan fram till 

1969 års läroplan blev en återspegling av vad som hände i samhället under denna tiden. 

Folkrörelserna började växa sig starka och utbildningsväsendet gick från att ha fostrat 

församlingsmedlemmar till att fostra demokratiska medborgare i skolans värld. Detta 

tillsammans med att undervisningen blev icke–konfessionell och kristendomsundervisningen 

inte längre var bundet till Svenska kyrkan gjorde att utvecklingen tog denna väg (Hartman 

2009:a, s. 89). En viktig del av läroplanens utveckling var 1969 års läroplan där det skedde ett 

slags paradigmskifte av hur man närmade sig religionens värld. Hartman diskuterar att den 

viktigaste förändringen i 1969 års läroplan var inte att det gick från ”kristendomskunskap” till 

”religionskunskap” utan istället att sättet man arbetade med religion betonades annorlunda. 

Man skulle nu betona elevernas egna erfarenheter och tankar. Denna riktning betonades sedan 

ännu mer i 1970–talets läroplansutveckling samt i Lgr80 (Hartman 2009:6–7). Man kan i 

1969 års läroplan läsa:  

Fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs starkt av barn och ungdom… 
Det är angeläget att sådana för dem väsentliga frågor av livsåskådningsmässig och etisk art blir 
föremål för ett allsidigt studium… Med denna utgångspunkt bör undervisningen ge inblick i 
nutidens livsåskådningsmässiga och etiska grundfrågor och aktualisera frågor angående fakta 
och värderingar (Lgr69 1969:176). 

 

Stycket i läroplanen som lyder: ”med denna utgångspunkt” påvisar att elevernas livsfrågor nu 

kunde införas som utgångspunkt i undervisningen av religionskunskap.  

Under utvecklingen runt 1970–talet så närmade sig undervisningen en slags 

livsfrågemodell som utvecklats vid universitetet i Birmingham, England. Modellen utgår från 

att undervisningen skulle innehålla: ”Elevens personliga utveckling genom att 

religionskunskapsundervisningen gav verktyg för att bearbeta att livsfrågorna blev ett slags 

centrum” (Björling 2011:11). Denna modell tog alltså ytterligare ett steg till att börja 

undervisa om religion och inte i religioner. 

Under 80– och 90–talet kom det en ytterligare utmaning för religionskunskapsämnet i 

läroplanen. Den förändringen i samhället som låg till grund för detta var den ökade 

immigrationen av människor med annan tro samt kulturbakgrund vilket resulterade i att 

klassrummet fick en ökad mångfald. Detta gjorde att den icke–konfessionella skolan nu gavs 

ett nytt integrationsuppdrag som en följd av sekulariseringens värdepluralism. Man skulle nu 

lära ut den nya ”värdegrunden” i det svenska samhället, dvs. en gemensam grund för hur man 

bör behandla varandra i skolan. Detta tog sedan utryck i de nya styrdokumenten från 1994 

(Björling 2011:11).  



 9 

I Lpf 94 som fokuserade mer på målstyrning och en kursformande skola så behöll 

religionskunskapen en livsfrågeorienterad styrning även om den fick ett allt större inslag av 

det mångkulturella Sverige och samhällsanalysen. Det blev alltså allt mer tydligt att ämnet 

etik och livsfrågor skulle bli det ämne i läroplanen som skulle ägna sin tid åt 

värdegrundsfrågorna (Björlin 2011:11). 

I vår nuvarande läroplan Lgy11 har det skett en fortsatt utveckling inom 

religionskunskap och livsfrågebegreppet då ämnet i sin helhet har blivit mer av teoretisk och 

religionsvetenskaplig karaktär. I Lgy 11 står det i det centrala innehållet att 

religionsundervisningen skall innehålla: ”Analys av argument i etiska frågor med 

utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna 

ställningstaganden” (Lgy 2011:138). Vidare behandlas det även i läroplanen att:  ”Individers 

och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning 

utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.”(Lgy 

2011: 138).   

Tyngdpunkten flyttas från att stötta elevers utveckling kring egna tankar om livsfrågor 

till att istället fokusera på att analysera olika religioner och deras perspektiv kring dessa 

frågor. Dock är begreppet livsfrågor fortfarande relevant i dagens läroplan trots att det tagit en 

annan form som Björlin diskuterar då begreppet nu ses mer som livskådningsanalys än 

livsfrågor. Trots att begreppet tagit en annan form så argumenterar Björlin att livsfrågor ändå 

får en fortsatt stor betoning i Lgy11 då han betonar ämnet som relevant än idag:  

 

Livsfråge–ansatsen att stötta elevens livsförståelse och hennes egen personliga utveckling 
(existentiell ansats) viker – tydligast i gymnasiets ämnesplan – för livsåskådningsanalys –
ansatsen att studera och analysera religion och etiska modeller m.m. (religionsvetenskaplig 
ansats) (Björlin 2011:13) 

 

Vidare förs det även ett resonemang i  kommentarmaterialet till religionskunskap i Lgy11 att 

under begreppet människosyn och gudsuppfattningar så kan man studera teologiska och 

existentiella frågor och hur de kan tolkas i de olika livsåskådningarna inom och mellan dem. 

Detta är frågor som handlar om tron på Guds existens, livet efter döden samt livsfrågor som 

berör detta område (Skolverket, Ämnesplan i religion: 4).  

 

2.3 Tidigare forskning kring livsfrågor 
 
Forskningsläget kring etikdidaktik och mer ingående livsfrågor är närmast obefintlig inom 

religionskunskap menar Osbeck. Den forskning som dominerar inom religionskunskap är 
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snarare orientering om religioner än livsfråge– och etikundervisning (Osbeck 2016). Inom den 

forskning som existerar kring livsfrågor finns det två områden som dominerar: tolkning av 

begreppet livsfrågor, hur begreppet tolkas, samt elevers uppfattning av livsfrågebegreppet. Då 

forskningen är begränsad inom ämnet så är studierna inte helt i linje med denna forskning 

men pekar på samma område och problematik. Här nedan presenteras två större studier samt 

en rapport som visar forskningsläget inom livsfrågor och etikdidaktik.  

          Björn Falkevall har i sin doktorsavhandling, Livsfrågor och religionskunskap. En 

belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik, forskat kring begreppet livsfrågor 

och vilken roll som livsfrågor har i undervisningen för ämnet religionskunskap. Han utgick 

från frågeställningarna: Vad kan vara en livsfråga? Varför är de viktigt med livsfrågor i 

skolämnet? Hur kommer livsfrågor in i undervisningen i skolämnet? Forskningen är baserad 

på 13 stycken kvalitativa intervjuer av verksamma lärare inom religionskunskap samt en 

jämförelse av läroplanerna (Falkevall 2010:52). Det som studien kom fram till var hur 

läroplanen samt de intervjuade lärarna motiverar vikten av att lära sig livsfrågor utifrån två 

argument: sekulariseringen, som gör att svenska elever inte har tillräcklig kontakt med 

religiösa intuitioner och en religiös erfarenhet samt att religioner och deras utryck ligger för 

långt från elevernas egen värld vilket skapar distans till ämnet. Livsfrågor fungerar då som ett 

verktyg för eleverna att utrycka sig och komma ikapp dessa tankar samt ett koncept för att 

religioner (Falkevall 2010:179). Denna forskning betonar vikten av att ha kvar livsfrågor i 

religionsundervisningen då den fyller en viktig funktion i samhället. Vidare så framhäver 

intervjupersonerna att vanligaste sättet att diskutera livsfrågor är genom att behandla olika 

teman så som döden och vad som händer efter livet. Studien visar även på att eleverna är 

intresserade av ett bredare koncept av livsfrågor exempelvis mobbning och dilemman i skolan 

som är mer närliggande eleverna själva. Denna balans mellan elevernas egna intresse och 

ämnets roll kring livsfrågor kommenterar Falkevall:  

 
Livsfrågor blir för många intervjupersoner den mötespunkt som de anser måste  finnas mellan 
ämnets innehåll och elevernas erfarenhet. Livsfrågor kan inte utgöra ämnets hela innehåll 
enligt någon av intervjupersonerna, i varje fall inte  om de förstås endast som elevernas 
aktuella frågor. Det är mera något man utgår, eller anknyter till för att nå fram till ämnets 
innehåll (Falkevall2010:127). 

 
Forskningen har även betonat varför livsfrågor är viktigt att diskutera och vad som ligger till 

grund för detta hos eleverna. Gunnarson genomförde forskning på Island i hans avhandling: I 

don’t believe the meaning of life is all that profound. A study of Icelandic teenagers’ life 

interpretation and values, där han intervjuade isländska ungdomar kring deras livstolkningar 
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och värderingar (Gunnarsson 2008: 177). Syftet med studien var att undersöka det centrala 

elementen i elevernas livstolkning i relation till isländsk religionsundervisning. Som bakgrund 

till studien fanns att Island under många år varit ett starkt homogent land men att samhället på 

senare år har förändrats genom invandring och mångfald och man ville se om detta kunde ha 

påverkat religionsundervisning. Materialet från intervjuer av elever  i 14–15 års åldern från tre 

olika skolor på Island där en av skolorna hade en ökad del av utländskfödda elever samlades 

in. Resultatet av studien var att eleverna befann sig vara i ett spänningsfält mellan 

homogenitet och pluralitet och samtidigt mellan trygghet och otrygghet. Eleverna var helt 

enkelt i ett skede av livet där de själva arbetade med livsfrågor i sin vardag vilket de ansåg var 

mycket aktuellt. Pluraliteten på skolorna påverkade elevernas syn på värderingar och 

livsfrågor. Denna studie pekade på att religionsundervisningen i Island borde ta större hänsyn 

till elevernas bakgrund, erfarenheter och existentiella frågor. Detta är något som eleverna 

behöver jobba med på grund av den variation som finns i klassrummen (Gunnarsson 2008: 

177).  

Margareta Adolphson betonar i forskningsrapporten GEM–rapport 6 problematiken att 

arbeta med livsfrågor i praktiken. Hennes rapport berättar om arbetet med elever i en årkurs 4 

klass på en mindre förortsskola i Stockholm där majoriteten av eleverna hade en annan etnisk 

bakgrund än svensk. Arbetssituationen på skolan var svår och i denna miljö förekom 

diskussionen kring livsfrågor alltför frekvent i klassrummet och tog stor plats i 

undervisningen vilket resulterade att andra ämnen blev drabbade (Adolphsson 2009:18–19). 

Upplevelsen i klassen var att det fanns ett stort intresse för religion och livsfrågor och att man 

medvetet och metodiskt bör arbeta med de livsfrågor som eleverna möts av utanför 

klassrummet, de behöver verktyg för att arbeta med det som händer. Hon visar även på 

problematiken att man som religionslärare måste avsätta mycket tid av undervisningen och 

stanna upp och fånga eleverna med att arbeta med vissa livsfrågor på plats istället för vid ett 

senare tillfälle (Adolphsson 2008: 69–72).  

Det som tidigare forskning visar är att forskningen kring livsfrågor fokuserar på 

tolkning av begreppet och elevers uppfattning. Studierna visar även till viss del på hur lärarna 

arbetar med livsfrågor i klassrummet samt vilken problematik som livsfrågebegreppet kan 

skapa. Det som tydligt saknas är en mer ingående forskning kring lärares syn om just den 

didaktiska tillämpningen kring livsfrågor och hur de arbetar och tacklar denna problematik. 

Denna kunskapslucka är det som jag önskar kunna fylla genom att undersöka lärarens syn och 

arbetssätt kring livsfrågor samt koppling till den nya läroplanen Lgy11. Som Skolverkets 

rapport från 2012, Mer än vad du kan tro, nämner så finns det luckor i lärarens kompetens 
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som resulterar i att lärarna undviker att diskutera svårare livsfrågor och det är därför viktigt att 

ta reda på varför och undersöka om detta stämmer hos de verksamma lärarna jag har att 

intervjua. 

 
2.4 Tidigare forskning kring svårigheter med att undervisa i livsfrågor 
 
Livsfrågepedagogiken och begreppet livsfrågor är fortfarande aktuellt i 

religionsundervisningen idag då de efterfrågas av eleverna och har en central plats i de nya 

läroplanerna. Dock finns det svårigheter att behandla ett sådant komplext begrepp i 

undervisningen då livsfrågor är frånvarande i många klassrum samt är ett svårhanterligt ämne. 

Dessa svårigheter är något som didaktikforskaren Malin Löfstedt diskuterar i sin forskning i 

texten Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Där beskriver hon att 

anledningarna till detta kan vara att det till viss del handlar om att det är svårt att hitta 

lämpliga metoder att undervisa kring livsfrågor, lärarnas egna neutralitet samt att livsfrågor 

kan upplevas som ett känsligt ämne för lärare och elever (Löfstedt 2011:63).  

 Björn Skogar diskuterar i boken, Livstolkning och värdegrund, att 

ämnesdidaktiken har som uppgift att vara en öppen mötesplats mellan skolans och ämnets 

praxis samt visa på hur kunskaperna förmedlas och används på universitet. Detta resulterar i 

att det i skolans värld blir: ”ett möte – ibland fruktbart och ofta konfliktfyllt mellan en 

mångfaldigt problematiskt social verklighet och ett specialiserat, forskningsinriktat universitet 

(Skogar 2000:102). I samma bok tar Ragnar Furenhed upp svårigheten att jobba med 

livsfrågor, att det ibland kan bli en statisk undervisning om man endast arbetar utifrån att 

bekräfta det självklara inom livsfrågor. Här tar han upp exemplet kring kvinnlig 

könsstympning där läraren måste diskutera varför traditionen har uppstått och vad det är som 

gör att traditionen fortfarande finns kvar. Detta betyder inte att läraren ska försvara detta 

förhållande då det innebär en kränkning av individen och går emot skolans värdegrund. Det 

Furenhed menar är att man ska låta eleverna förstå fenomenet samtidigt som man som lärare 

bör avvisa det. Att förklara ett fenomen för att förstå detta betyder inte att man tar ställning 

(Furenhed 2000:128-30). Det kan vara svårt för eleverna att förstå och även svårt för läraren 

att inse var gränserna går för vad som är etiskt försvarbart i att förstå vissa fenomen kring 

livsfrågor. Lösningen på detta problemet anser Furenhed vara att:  

 
”religionsundervisningen måste hålla öppet för att föreställningar och traditioner vid första 
anblicken kan verka obegripliga men vid närmare eftertanke visar sig rymma livsinsikt och 
fylla existentiella behov” (Furenhed 2000:129).  
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Detta betonar även Löfstedt då hon diskuterar problematiken med att jobba med livsfrågor, 

eftersom det kan riskeras att uppfattas som att dessa ”frågor” skall leda till bestämda svar som 

kan vara rätt eller fel. Här anser hon att sökandet efter svaren inte skall vara livsfrågornas 

främsta uppgift utan istället diskuteras i en öppen arena med en nyanserad bild av livsfrågorna 

(Löfstedt 2011:57).   

Furenhed diskuterar även vidare problematiken med att jobba med känsliga frågor och 

dilemmat kring detta i klassrummet. Om en lärare får reda på att en nära anhörig till eleven 

har gått bort så måste läraren försöka undersöka om det är okej för eleven att prata om 

känsliga ämnen som berör detta område i undervisningen. Om eleven visar motstånd till detta 

kan det därför vara olämpligt att behandla svåra livsfrågor just den lektionen då det kan 

uppfattas känsligt för eleven. Här måste man istället ta störst hänsyn till den drabbande 

elevens behov (Furenhed 2000:140). Ett annat problem kan även vara att elever tvingas till att 

avslöja sin ställning till frågor som de inte känner sig bekväma med att avslöja. Detta kan ske 

om man arbetar med värderingsövningar om man inte har ett: ”jag vet inte” eller ”övrigt” 

alternativ. Det är viktigt att etikundervisingen inte innehåller grupptryck där elever upplever 

att deras innersta känslor blir ofrivilligt exploaterade och värderade av klassen (Furenhed 

2000:140).  

Problematiken kring svårhanterliga känsloyttringar hos eleverna är även något som 

skolrapporten Mer än vad du tror diskuterar kring religionsundervisningen i Sverige 2012. 

Här redovisade lärare att trots att livsfrågor kan resultera i svårhanterliga känsloyttringar så är 

det många som fortsätter att ta upp och diskutera dem, medan en del undviker de frågor som 

provocerar mest. Här anser Skolverket att det är en styrka att tillsammans med kollegor kunna 

diskutera ett upplägg i förväg kring livsfrågor för att undvika att såra eleverna. Vidare så visar 

undersökningen att många lärare känner att detta beror på att de saknar kompetens för att 

kunna hantera dessa sorts diskussioner. Granskningen visar att ingen kompetensutveckling 

har funnits kring detta på skolorna (Skolinspektionen 2012: 19–20). En anledning till att 

elever reagerar starkt på vissa livsfrågor kan även vara att det blir för personliga ämnen och 

att de själva kan känna sig attackerade som individer. Om eleverna exempelvis behöver stå till 

svars för en trosföreställning eller tanke som skiljer sig från gruppen. Här anser Löfstedt att 

för att undvika dessa dilemman kan det vara fördelaktigt att inte alltid relatera livsfrågor till 

jaget och elevernas egna ställningstagande. Istället kan man variera sin undervisning med att 

diskutera livsfrågor i en film eller en bok för att undervisningen skall bli mindre personlig och 

att eleverna får diskutera fritt kring andras ställningstaganden (Löfstedt 60–61).  
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Förutom känsloyttringar från eleverna och problematiken till att hitta lämpliga metoder 

diskuterar även Kittelmann Flenser att ett annat dilemma är aspekten av hur vi lärare skall 

tackla ett mångreligiöst och pluralistiskt klassrum. Religionsfrihet som genomsyrar vårt 

samhälle måste vara en process som genomsyrar skolverksamheten, där människor möts och 

kan acceptera varandra trots skillnader och likheter. Här är en sekulär och ett icke–religiöst 

perspektiv, som många religionsklassrum idag utgår från, ett legitimt perspektiv i dagens 

icke–konfessionella undervisning. Dock måste lärare vara medvetna om att detta inte är ett 

neutralt perspektiv utan man tar en ställning i livsfrågor med denna sekulära utgångspunkt. 

Det blir problematiskt om undervisningen blir alltför homogen då det kan leda till exkludering 

och utanförskap för de elever som har en annan livsåskådning (Kittelmann Flensner 2015: 

268).  

 

2.5 Teoriansats utifrån livsfrågepedagogiken  
 
Den teori som genomsyrar denna studie är en teoretisk modell inom livsfrågepedagogiken 

som sedan kommer att ställas mot forskningens resultat. Som tidigare nämnts är livsfrågor 

något som alla individer ser på olika sätt och har olika relation till. Dock betonas det i 

forskningen att de är viktiga och bör tas upp eftersom det är en viktig del för ungdomarnas 

tankevärld att få reflektera kring detta (Dahlin 2004: 20). Hartman menar här att livsfrågor 

som verkligen berör eleven handlar om elevens personliga förhållanden till de existentiella 

frågorna och livsfrågor. Det kan handla om sjukdom eller död som sker i närområdet som 

skapar frågor hos eleven och ett starkt behov av att få svar (Hartman & Torstenson 2007: 25). 

Här spelar mötet med andra människor stor roll där tankar utbytts och både individen och 

kulturen utvecklas ihop med detta. Trots detta har livsfrågepedagogiken enligt Dahlin blivit 

ifrågasatt då frågor som man inte kan få svar på är svåra att samtala om och kan ibland då bli 

ointressanta. Dock är livsfrågor viktiga att prata om eftersom det är då elevernas tankar och 

reflektioner kommer fram. Genom att diskutera livsfrågor i klassrummet hjälper man eleven 

att förstå vår tillvaro och börja reflektera över sin egen existens och omgivning (Dahlin 2004: 

51).  

           Men det är inte bara synen på livsfrågor som skiljer sig åt hos individen utan även hur 

människor handskas med dem. Här handlar det om att den kognitiva mognaden hos individen 

kan leda till olika nivåer av reflektion och förhållningsätt till livsfrågorna. Om man utgår från 

att alla hanterar livsfrågor olika, beroende på mognad, lyfter detta fram hur viktig 

reflektionsdiskussioner är ihop med andra när det gäller livsfrågor då eleverna kan lyfta 
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varandra genom detta. Hartman och Petersson diskuterar att en av de centrala komponenterna 

i livsfrågepedagogiken är att samtala och resonera ihop med klassen och att det är i detta 

samtalet som de gemensamma reflektionerna kring livsfrågorna kan utvecklas (Hartman & 

Pettersson 1980: 31–34). Livsfrågor betonas alltså inte skapas av sig själv hos individen utan i 

den sociala kontexten ihop med andra. Detta är aspekter som man som lärare måste vara 

medveten om när man diskuterar livsfrågor i klassrummet: 

I varje situation där en livsfråga uppstår finns en person, ett subjekt med i bilden. Det innebär 
att man också måste ta med personens tidigare erfarenheter i bilden, när man ser på livsfrågans 
uppkomst (Hartman & Pettersson 1980: 31).  

Detta är alltså ett samspel mellan ”jaget”, personligheten, samt den yttre miljön som 

interaktion med andra människor som livsfrågor kommer upp (Hartman & Pettersson 1980: 

31). Alla dessa riktlinjer är dock inte gemensamma för alla människor påstår Hartman och 

Pettersson, det finns vissa åtskillnader som måste verka åtskiljande. Här hör miljöfaktorn in, 

att skillnader mellan olika befolkningsgrupper har en stor påverkan då det påverkar den yttre 

miljön och samspel mellan jaget. Detta sätt att tänka, att det utvecklingspsykologiska 

förloppet hos människan spelar stor roll i skolan ihop med det de kulturella och 

socialpsykologiska faktorerna är något som har studerats av en rad olika forskare så som 

Piaget och Vygotsky (Hartman & Petterson 1980: 32). Deras forskning ger oss då inblicken 

att utvecklingsmönstret hos eleverna och skillnader i miljön rimligtvis också måste gälla 

livsfrågepedagogiken.  

           Inom livsfrågepedagogiken har Hartman och Pettersson tagit fram en 

undervisningsmodell som liknar nedanstående figur (se figur 2.4.1 nedan) som kan fungera 

som ett måldokument för undervisning i livsfrågor och visar processen i arbetet med 

livsfrågor hos eleverna: 

 

 

 

 

Figur 2.4.1 (Hartman & Pettersson 1980:41) 
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Denna modell handlar i första steget om att vi får reda på elevernas livsfrågeuttryck 

och får reda på det som ligger bakom deras uppkomst hos eleverna. Nästa steg handlar om 

mötet med läraren och undervisningens uppgift att arbeta pedagogiskt med det kunskapsstoff 

som finns för att ge bästa möjliga chans till en utveckling hos eleverna. Här handlar det också 

om att man ska arbeta med de obesvarbara frågor med kunskapsstoff samt de obesvarbara i ett 

perspektiv som fokuserar mer på livsåskådning och existentiella frågor. Här spelar 

livsfrågornas art in beroende på vilken interaktion som behövs i undervisningstillfället men 

förhoppningsvis ska det leda till sista steget som är utvecklingen av en personlig 

livsåskådning hos eleverna (Hartman & Pettersson 1980: (41). Denna modell visar alltså på 

hur undervisningsmodellen kan fungera ihop med elevernas utveckling till färdiga 

förklaringsmodeller kring livsåskådning och livsfrågor.  

         Vidare har Hartman & Pettersson utvecklat en figur kring drivkraften bland livsfrågor 

och livsåskådningar hos eleverna och att denna processen aldrig kan bli en slutprocess utan 

det är en återkommande balans mellan dessa två ämnen som sker hos eleverna. I denna figur 

beskriver Hartman & Petterson de olika stegen som eleverna går igenom när de möter olika 

livsfrågor. De första steget handlar om att eleven upplever världen och sig själv i förhållande 

till den. Detta leder till nästa tegen där eleven formulerar varierande utryck för livsfrågor. I 

det tredje steget så utvecklar eleven en personlig livsåskådning. Slutligen så sker det i det 

fjärde och sista steget en omprövning hos eleven där hen kan revidera olika komponenter i 

livsåskådningen eller ompröva den (Hartman & Petterson 1980:88). Detta innebär alltså att 

Hartman & Pettersons modell påpekar på en omredigering av livsåskådningen i slutet av 

processen. Modellen beskriver tydligt hur eleverna utvecklar sina egna livsåskådningar utifrån 

de livsfrågor som skapas samt att det finns en stor påverkan av den individuella och den 

sociala processen i denna utveckling. Förutom dessa två processer så finns även påverkan av 

religionsundervisningen och interaktionen med läraren. Här påpekas vikten av hur skolan och 

läraren hjälper eleverna att formulera utryck och har en av de största inflytande i detta 

sammanhanget (Hartman & Pettersson 1980:87). 

           Det är alltså med utgångspunkt i livsfrågepedagogiken som jag har tolkat och analysera 

mitt resultat för att se likheter i detta tankesätt hos de verksamma lärarna i dagens skola samt 

att undersöka om modellen är brukbar.  
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3. Metod 
I nedanstående kapitel redogörs den metodologiska delen för denna uppsats. Jag utgick från en 

kvalitativ innehållsanalys som metod där insamlingen av datan gick ut på intervjuer av fyra 

stycken verksamma religionslärare i Linköpings kommun. Denna data transkriberades sedan 

för att tolkas in i uppsatsens resultat och ställdes i relation till teorin kring livsfrågor och 

livsfrågepedagogiken samt tidigare forskning.  

 
3.1. Intervjustudie och utformningen av intervjufrågor  
 
Mitt metodval för insamlingen av datan till mitt forskningsprojekt gick ut på en kvalitativ 

metod i form av en intervjustudie som innehöll semistrukturerade intervjuer med enskilda 

lärare. Fördelen med en kvalitativ insamlingsmetod diskuterar David och Sutton ligga i att 

den försöker radera synsättet att se de intervjuade personerna som objekt och istället öppna 

upp till friare och djupare svar. Vidare argumenterar de också att en kvalitativ 

insamlingsmetod kan ge utrymme för djupare svar och analys då deltagarna får ett större 

utrymme att utrycka (David & Sutton 2016:108). Det är med detta som bakgrund till att en 

kvalitativ metod valdes för insamlingen av data då jag kunde få en mer objektiv syn på de jag 

intervjuade samt att det öppnade upp för en djupare diskussion kring ämnet.  

Min ansats till forskningen tog en induktiv ansats som innebar att jag ägnade mig åt att 

utforska ett område utan att pröva det mot en förutbestämd hypotes. Induktiv ansats skiljer sig 

då från en deduktiv ansats som istället innebär att man ställer eller prövar en hypotes för att 

sedan samla in data till ställning av detta (Sutton 2011:83–84). Anledningen till att denna 

forskning utgick från en induktiv ansats var grundat på att denna ansats gav ett större 

förståelsedjup då jag som forskare i större utsträckning kunde tillåta den jag intervjuade att 

diktera i forskningens inriktning samt att kvalitativa intervjuer kunde skapa större utrymme 

för intern validitet (Sutton 2011:33). Detta passade min frågeställning kring hur jag vill 

undersöka lärarnas syn och upplevelser utan att tidigare bestämma en hypotes kring deras 

tankar vilket hade varit svårt att definiera och kunnat påverka resultatet.  

Som kvalitativ metod bestämde jag mig för att använda mig av semistrukturerade 

intervjufrågor. Struktur  inom intervjufrågor handlar om i vilken grad som frågornas form är 

jämförbara från intervju till intervju. En strukturerad intervju strävar efter att bevara en hög 

reliabilitet genom att ha samma frågor  och struktur till alla som intervjuas vilket då skapar en 

mer trovärdig jämförelse mellan svaren. En ostrukturerad intervju fokuserar mer på att 

framhäva varje intervjuades djupvalididet som handlar om att man ska låta den intervjuade 
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personen få bestämma över hur dialogen ser ut och få berätta sin egna historia utan större 

styrning (Sutton 2011: 114). Vidare så är denna metod även fördelaktig att låta intervjun röra 

sig i olika riktningar eftersom det speglar vad intervjupersonerna tycker är viktigt att diskutera 

(Bryman 2018:561).   

Utifrån en kvalitativ metod började jag sedan att strukturera min intervjufrågor och 

forma en intervjuguide som jag sedan skulle utgå från när jag intervjuade religionsläraren. En 

intervjuguide är en lista över specifika frågor som jag ska ställa och vilka teman jag ska beröra 

(Bryman 2018:563). Eftersom jag utgick från en semistrukturerad intervju så hade dock 

intervjupersonerna stor frihet att utforma svaren ifrån min intervjuguide på eget sätt. När jag 

utformade min intervjuguide var det viktigt att jag tog ställning till om det fanns något oklart 

eller förvirrande för deltagarna. De formuleringar av mina forskningsfrågor som var för 

specifika och eventuellt hade hindrat vissa idéer eller synsätt att uppstå hos de jag intervjuade 

tog jag bort eller redigerade (Bryman 2018:565). Detta avgjordes genom att jag insåg när jag 

genomförde min testintervju att dessa frågor var för specifika och personliga då testpersonen 

kände sig obekväm att svara på frågorna och frågorna togs därför bort.  

Vidare beskrev jag även i början av min intervjuguide min tolkning av begreppet 

livsfrågor. Detta var för att jag ville vara tydlig hur det kopplades till mitt ämne och att klargöra 

begreppet om det skulle bli några oklarheter samt att jag ville att alla deltagare skulle utgå från 

samma tolkning för att sedan kunna jämföra och generalisera svaren.  

Intervjufrågorna i min intervjuguide inledde med något som Bryman kallar inledande 

frågor i form av: ”Hur länge har du jobbat som religionslärare?” och ”Har du 

lärarlegitimation?”. Dessa frågor designades för att få de intervjuade personerna att vara 

bekväma och värmde upp samtalet (Bryman 2018: 571). Frågorna ledde sedan vidare till 

intervjufrågorna som besvarade min frågeställning. 

  

3.2. Urval av undersökningspersonerna  
 
Jag valde att utgå från en selektiv urvalsmetod när jag gjorde mina intervjuer. En selektiv 

urvalsmetod handlar om att urvalet väljs enligt mina avgränsningar och egen kunskap kring 

vilka som skulle lämpa sig för mitt forskningsprojekt (David & Sutton 2011:197). Här 

avgränsade jag mig därför till religionslärare på gymnasiet i Linköpings kommun. Inom 

denna avgränsning gjorde jag sedan ett urval att de intervjuade personerna måste ha varit 

verksam som religionslärare i minst ett år. Anledningen till att jag valde just ett år som 

begränsning var för att om de inte hade undervisat minst ett läsår i religion hade de inte gått 
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igenom alla moment i kursen vilket hade kunnat resultera i att de inte  kunnat svara på mina 

frågeställningar.  

           Jag  intervjuade fyra stycken religionslärare på två stycken gymnasieskolor i 

Östergötland. Då jag i min intervjuguide och mejl till lärarna som intervjuades lovade full 

anonymitet kunde jag  inte visa här i metod delen vilka skolor som lärarna i verksamma på. 

Denna fulla anonymitet gavs eftersom en av skolorna var så liten att dessa lärares anonymitet 

hade blivit riskerad då det endast finns två religionslärare på skolan. Detta hade i sin tur lett 

till en problematik kring de forskningsetiska reglerna kring intervjuerna och därför valdes 

skolorna att helt anonymiseras. Vidare så skickade jag ut 15 stycken förfrågningar om 

intervjuer för min studie till skolor i Linköpings län och jag fick jag ett positivt svar från sex 

stycken religionslärare. Av dessa sex stycken religionslärare valde jag sedan ut fyra stycken 

att gå vidare med då de andra två religionslärarna låg utanför Linköpings kommun och valdes 

bort på grund av tidsbrist och ekonomiska skäl som hade uppkommit kring pendling. De fyra 

stycken religionslärarna som jag valde att intervjua kom från två olika skolor. Två kom från 

en friskola i centrala Linköping och de andra två kom från en kommunal skola i centrala 

Linköping. Detta urval skedde då jag ville få en ökad variation till min studie och eventuellt 

se om det fanns några skillnader skolorna emellan.  

Urvalet är en grupp som valdes ut för att representera en sorts målgrupp. I detta fall var 

målgruppen alla religionslärare på gymnasiet i Linköpings kommun, vilket var en för stor 

grupp att intervjua inom de givna tidsramarna. Därför har en mindre grupp på fyra 

gymnasielärare fått representera målgruppen istället. Urvalet av fyra lärare kan enligt David 

och Sutton påpekas vara för litet för att ge en generaliserbarhet i en hel målgrupp. Dock så 

framhåller författarna att en kvalitativ studie som syftar till en explorativ analys av 

forskningen inte alltid kräver högre grad av generaliserbarhet (David & Sutton 2016:199). 

Detta är även något som stärks av Larsson (2008:29) som menar att den forskning som 

fokuserar på att undersöka individualitet inte behöver vara generaliserbar. 

Generaliserbarheten blir överflödig när syftet är att ge en ingående beskrivning av en specifik 

kontext. Om kontexten som forskningen undersöker är lik andra kontexter som forskningen 

avser att undersöka så blir överförbarheten hög och därför kan detta anses ha hög 

generaliserbarhet i sig (Larsson 2008:29). Deltagarna i den här studien befinner sig i en 

kontext som kan ses representera liknande kontexter av religionslärare.  

Vidare var anledningen till att jag endast valde att intervjua fyra stycken religionslärare 

att jag inte ville ha en för stor urvalsstorlek. Detta urval kan definitivt problematiseras då man 

kan ifrågasätta forskningens reliabilitet med endast fyra stycken intervjuade lärare. Denna 
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studie är dock relevant för forskningsläget på så sätt att ett mindre urval kan vara mer 

representativt då man får mer tid att utföra djupare komplexa analyser av den insamlade datan 

(David & Sutton 2016: 199). Då min frågeställning behandlade hur lärare arbetade med 

livsfrågor och svårigheterna med undervisningen var det ökade utrymmet för lärarnas 

komplexa svar mer fördelaktig forskning än om jag haft fler deltagare i min forskning.  

 
3.3 Genomförande av intervjuerna 
 
Innan jag satte igång med mina intervjuer så gjorde jag en pilotundersökning där jag ställde 

frågorna till en annan testperson först för att se om det fanns felaktighet i frågorna eller oklarhet. 

Detta var även till för att se hur lång tid en intervju skulle ta (David & Sutton). Efter min 

pilotundersökning som visade sig ligga i det tidsspektrat som jag hade antagit 20–40 minuter 

började jag att kontakta religionslärarna som jag hade valt ut för intervju.  

Intervjuerna utfördes sedan vecka 17 där jag använde mig av min utskrivna 

intervjuguide samt använde min mobiltelefon för att spela in samtalen. Samtalen sparade jag 

sedan ner som ljudfiler för att sedan transkribera det som sades. Intervjuerna tog mellan 22 

minuter och 38 minuter vilket skapade ett rätt stort spektrum i tid. Detta berodde på att de två 

lärarna som tog ca 38 minuter tog längre tid att själva reflektera och utarbeta sina tankar medans 

de två första intervjuerna som tog runt 22 minuter svarade mer kortfattat och mindre utarbetat. 

Det var svårt att påverka denna tidsaspekt eftersom fler följdfrågor till de som tog kortare tid 

på sig skulle kunna påverka validiteten i resultatet då svaren skulle kunna riskera att bli vinklade 

av allt för många följdfrågor. Eftersom jag arbetade utifrån en semistrukturerad frågeställning 

varierade frågorna mellan de som intervjuades i vilken ordning de ställdes samt att de fick olika 

följdfrågor. Exempelvis fokuserade en av lärarna på att bakgrunden av eleverna spelade stor 

roll tidigt i intervjun och jag valde då att ställa en av mina senare frågor för att skapa ett flyt i 

intervjun. Detta arbetssätt användes sedan genomgående i alla fyra intervjuer. 

 

3.4 Transkribering och bearbetning av intervjuerna 
 
Efter att jag hade samlat in min data i form av intervjuer började jag att transkriberarna 

intervjuerna. Här valde jag att spela in intervjuerna på min telefon då jag ville koncentrera mig 

till att leda samtalet istället för att anteckna det som sades. Detta är något som Bryman 

diskuterar kring att kvalitativa forskare ofta vill veta både vad som sägs och hur det sägs i en 

intervju och därför förutsätts det i denna typ av forskning att att man kan hänga med i intervjun 
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utan avbrott (Bryman 2018:578). På grund av detta använde jag mig av min mobil som 

utrustning för inspelning för att kunna följa upp intressanta synpunkter och påvisa på 

inkonsekvenser, om de som jag intervjuade sade något som inte verkade stämma eller vara 

problematiskt.  

I transkriberingen använde jag mig av programmet Audacity för att spela in det som 

sades och sedan transkribera ord för ord utan revidering.  

Inom kodningen av resultaten använde jag mig av en tematisk analys. Denna analys 

handlar om att att man letar teman i sitt presenterade material och kodar resultatet utifrån dessa 

teman (Bryman 2018:698). Här använde jag mig av färgkodning för att se vilka nyckelord och 

teman som var presenterade i materialet och utgick från frågeställningarna där jag delade in 

resultatet i två kategorier: Hur lärare arbetar med livsfrågor samt vilka didaktiska dilemman 

som lärarna stöter på i undervisningen och hur de hanterar dem. Utifrån denna kategorisering 

presenterade jag sedan resultatet i dessa två överskrifter som bestämdes utifrån min givna 

frågeställning: Lärares arbetssätt kring livsfrågor i klassrummet och Didaktiska dilemman som 

uppkommer i klassrummet. Dessa två kategorier resulterade sedan i ytterligare teman och 

kategoriseringar i form av underrubriker som kom fram av resultatet. Dessa rubriker gjordes 

alltså efter resultatet hade visats.  

 

3.5 Forskningsetiska övervägande kring kvalitativa intervjuer 
 
I min uppsats fanns det även några forskningsetiska övervägande som jag behövde ta hänsyn 

till då jag använde mig av kvalitativa intervjuer. Då jag intervjuade lärare kring deras 

erfarenheter och egna tankar och upplevelser kring deras undervisning, vilket kan vara känslig 

information, uppkom det vissa etiska ställningstagande för mig i rollen som forskare.  
Vetenskapsrådets kodex diskuterar fyra grundläggande krav som man måste ta i hänsyn 

i ett forskningsprojekt. De fyra kraven är: samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande. 

Begreppet samtycke och information kan gå under definitionen informerat samtycke som 

innebär att individen man intervjuar ska få information om syftet för forskningen och få 

möjlighet att bestämma om hen vill vara med eller inte samt avbryta när som under projektets 

gång (David & Sutton 2011:51–58). Detta ställningstagande var något som jag tog hänsyn till 

i min forskning då jag genom mitt informationsmejl informerade om rättigheterna för de 

intervjuade samt diskuterade detta i min intervjuguide för de deltagande. Här ställde jag även 

frågan om jag fick spela in de intervjuade då detta också faller under information och samtycke. 

Dock valde alla intervjuade lärare att ställa upp på detta utan några problem. De hade även 
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möjlighet att avbryta intervjun när de ville och blev tydligt informerade kring detta i början 

även om ingen valde detta alternativ.  

Det tredje kravet som innebär konfidentalitet var även något som jag var tvungen att ta 

hänsyn till. Detta begrepp handlar om den känsliga informationen som forskare får kring 

känsliga uppgifter men som inte ska avslöjas vid resultatet i forskningen. Känsliga uppgifter 

kan handla om individens personuppgifter så som namn, trosuppfattning och etnicitet. I mitt 

fall ställde jag mig frågan om detta är information som är väsentlig för den kunskapsbild som 

jag behövde. I min avgränsning bestämde jag mig dock att lärarnas känsliga information, så 

som namn, skola och kön inte var relevant för min studie och deltagarna anonymiserades därför 

helt i form av namnen: lärare 1, lärare 2 och så vidare och skolornas namn presenterades ej. 

Denna konfidentalitet blev de intervjuade informerade om både i informationsbrevet och i 

början på intervjun.  

Det sista kraven från vetenskapsrådet handlar om nyttjande, vilket handlar om att man 

ska vara tydlig vad forskningens syfte är för den intervjuade och att det endast skall använda 

till mitt forskningsprojekt och inget annat bakomliggande syfte (David & Sutton 2011:54). 

Detta fastställde jag genom att jag i början av intervjun tydligt gick igenom forskningens syfte 

och mina frågeställningar samt att jag säkerställde att studien inte skulle användas i något annat 

syfte.  

 
3.6 Metoddiskussion   

  

Anledning till att jag valde mig att använda mig av semistrukturerade frågor var att jag ville 

behålla en viss struktur för att kunna behålla viss reliabilitet och hålla mig till frågeställningen 

men samtidigt kunna vara flexibel i frågornas ordningsföljd och inkludering då jag ändå villa 

att den intervjuade skulle få kunna påverka mer. Denna struktur på intervjufrågorna innebar att 

jag kunde behålla en viss struktur på frågorna för att kunna jämföra svarens i datainsamlingen 

men samtidigt öppna upp för omformuleringar samt följdfrågor. David och Sutton stärker detta 

argument då de diskuterar att öppnare frågor lättare kan samla in lärarnas direkta upplevelse 

kring lärarnas syn på hur man arbetar med och upplever, i detta fall, livsfrågor (David & Sutton 

2016:113). En punkt som Bryman tar upp vid intervju i en kvalitativ forskning är att man måste 

förhålla sig flexibel till sina egna frågor. Man måste inte enbart vara lyhörd åt det som sägs utan 

även följa upp med intressanta teman eller frågor som de som blir intervjuade tar upp (Bryman 

2018: 582). Detta fick jag öva på när lärarna jag intervjuade började diskutera frågor och teman 
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som jag skulle behandla senare i mina intervju. Då fick jag istället hoppa till den frågan för att 

kunna skapa ett större flyt i intervjun.  

De möjliga bristerna med semistrukturerade intervjufrågor handlade om hur jag skulle 

analysera och redovisa den insamlade datan. Detta baseras i risken att genom att ha alltför öppna 

frågor riskerar man att få en ojämn fördelning i svarsalternativen och att mina huvudfrågor 

kanske inte blir besvarade om den intervjuade väljer att lägga fokus på något annat (David & 

Sutton 2016:12). Dessa problem stötte jag på några gånger under min intervju då de intervjuade 

personerna ibland svävade iväg och började diskutera religionsundervisning i sin helhet och 

inte koncentrera sig på frågeställningarna. Då fick jag vara flexibel i min frågeställning och 

repetera frågorna eller försöka ställa följdfrågor föra att dra tillbaka fokus till mina 

frågeställningar. Detta resulterade också i att jag såg till att alla fyra intervjuade religionslärare 

svarade på alla frågor.  

I mitt arbete så hade jag också en tanke att genomföra deltagande observationer istället 

för att göra kvalitativa analyser. Deltagandeobservationer är en metod där man observerar en 

form av vardag, i detta fall skulle det ha varit ett undervisningstillfälle, för att kunna iaktta 

förhållandena i klassrummet och hur de formas vid första anblick (Bryman 2018:513). Detta 

behöver dock inte endast innebära att forskaren bara observerar utan gör så mycket mer i 

klassrummet där man kan bestämma om man skall vara aktiv eller passiv i sin observation. Det 

som skulle kunna ha varit till fördel om jag valde att genomföra en deltagandeobservation 

istället hade varit att jag tydligt hade kunnat se världen ur religionslärarnas ögon (Bryman 

2018:594). Vistelsen i klassrumsmiljön hade gjort att jag tydligt att kunnat se verkliga fall av 

dilemman kring arbetet om livsfrågor samt att jag skulle ha fått en djupare kontakt med lärarna 

och eleverna vilket hade kunnat leda till mer reflekterande och djupa svar. Eftersom min 

forskning enbart grundade sig på intervjuer så medförde detta att jag endast fick en ytlig kontakt 

med de jag intervjuade vilket kan ha resulterat i mer ytliga svar än vid en deltagandeobservation. 

Det som även hade varit en fördel med deltagande observationer var att jag lättare hade kunnat 

se avvikande och dolda aktiviteter i klassrummet. Lärarna berättar ju på sina intervjuer hur de 

upplever att de agerar i klassrummet och hur eleverna brukar reagera i arbetet med livsfrågor. 

Men genom att ha kombinerat detta med observationer av ett klassrumscenario hade jag även 

kunnat se de dolda situationerna, om en elev reagerar tyst eller vad som sägs mellan raderna för 

att sedan ha med det i min analys.  

Trots att det finns många fördelar om jag hade valt en deltagandeobservation genom 

öppnare och djupare svar så vägde fördelarna med kvalitativa intervjuer tyngre. Delvis så hade 

jag riskerat att inte kunna få svar på min frågeställning genom deltagandeobservation då jag 
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inte hade fått svar på lärarnas syn på didaktiken i religion utan endast hur dem gör. Vidare så 

hade det även funnits risk för reaktiva effekter om jag hade valt att göra deltagande 

observationer. Reaktiva effekter innebär att man som forskare har en slags påverkan när man 

stiger in i klassrummet och att observationen kan göra att människor beter sig mindre naturligt 

än vanligt (Bryman 2018:597). Detta tror jag hade varit en stor risk eftersom jag behandlar ett 

så känsligt ämne som livsfrågor och att få eleverna att diskutera detta fritt med ytterligare en 

deltagare i klassrummet hade troligtvis resulterar i någon sorts påverkan.    

Avslutningsvis så var en av den största problematiken kring mitt val av metod hur jag 

skulle analysera resultatet. En viktig forskningsetisk regel som man bör förhålla sig till är att 

man ska vara så objektiv som möjligt när man analyserar datan  för att undvika att fabricera 

och påverka resultaten efter intervjuerna. Det handlade helt enkelt att de intervjuade 

personerna inte skulle få sina svar ändrade eller manipulerade (David & Sutton 2011:54). 

Detta var svårt då jag ibland i min transkribering ville ändra om ordföljd för att skapa ett 

större flyt eller när personen som jag intervjuade var på väg till ett svar i min frågeställning 

men inte uttalade det explicit i intervjun. Dock anser jag att jag tog hänsyn till detta genom att 

transkribera exakt det som sades samt att endast analysera det som uttalades. Genom att ha 

hållit mig till originalutskriften kunde även en starkare reabilitet för min forskning skapas då 

resultatet visar exakt på vad som sades i intervjuerna.    
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4. Resultat och analys  
I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna med de fyra religionslärarna i intervjustudien 

presenteras utifrån de övergripande teman som lärarna svarade kring arbetet med livsfrågor i 

klassrummet. Detta kommer sedan sättas i relation till teorin kring livsfrågepedagogiken och 

tidigare forskning för att presentera resultatet i sitt forskningssammanhang.  

Lärarna i intervjuerna har fått benämningen Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4. 

Resultatet är uppdelat i två huvuddelar där den första delen behandlar frågeställningen hur 

lärare arbetar i klassrummet och den andra delen behandlar frågeställningen om vilka 

dilemman som de har mött i sin undervisning. Vidare har dessa delar sedan delats in i 

ytterligare underrubriker som blev tydliga i kodningen av resultatet.  

 
4.1 Lärares arbetssätt kring livsfrågor i klassrummet   
 
Under denna rubrik behandlas lärarnas arbetssätt kring livsfrågor och hur detta samstämde 

mellan de fyra olika lärarna. Samtliga lärare redogjorde för ett arbetssätt där de integrerade 

livsfrågor med andra ämnen i religionskunskap och jobbade med diskussion kring livsfrågor 

under hela kursen istället för vid enskilda moment. Resultatet visade att lärarna lade stort vikt 

på att behandla livsfrågor i mindre grupper för att sedan lyfta frågorna i helklass i slutet av 

lektionen. Ett arbetssätt som även var i fokus var att variera mellan ett inifrånperspektiv och 

ett utifrånperspektiv i klassrummet för att möta elevernas olika tankar och idéer samt undvika 

konflikter. I denna delen beskrev en av lärarna hur hen arbetade med film eller frågor för att 

distansera eleverna från de mest känsliga frågorna om det fanns behov. Avslutningsvis 

kommer jag att under denna rubrik behandla resultatet av att två lärare såg en skillnad med 

livsfrågor i Lgy11 gentemot de äldre läroplanen där livsfrågor i dagens läroplan har fått ett 

minskat utrymme.  

 

4.1.2 Lärarna arbetar med livsfrågor på ett genomsyrande arbetssätt i form av 
diskussion  
 
I intervjuerna kunde man tydligt se att lärarna jobbade relativt lika med livsfrågorna inom 

religionskunskapen. Två övergripande teman fanns i diskussionen kring hur lärarna arbetade 

med livsfrågor, diskussion och reflektion i grupp samt ett tematiskt och genomsyrande 

arbetssätt. Att arbeta med att samtala i grupp kring livsfrågor var något som alla fyra lärare 

diskuterade att de gjorde. Inom detta arbetssätt nämnde lärarna även att de försökte dela upp 

diskussionsgrupperna i mindre grupper för att kunna reflektera kring ämnet mer ingående. 
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Detta arbetssätt kan liknas vid det arbetssätt som Hartman och Pettersson (1980) beskriver är 

relevant för religionsundervisningen när de redovisar livsfrågepedagogiken kring att 

livsfrågor skapar elevers livsåskådning till största del i interaktion med andra (1980:31-32).  

Lärare 4 diskuterade att svaren kring livsfrågor behandlas genom diskussioner 

eftersom det är svårt att diskutera svåra frågor i helklass: ”Det kanske inte är en sak som man 

är van att diskutera i stora grupper. Så jag försöker nog att göra det mestadels i smågrupper 

och att sen grupperna i sig kanske får redovisa något allmänt sen”. Diskussion i mindre 

grupper är även något som lärare 2 betonade eftersom eleverna själva behöver hjälp att hitta 

frågorna och diskutera fram ett svar:  

 

 Men eleverna kanske inte upplever själva att de tänker så mycket på såna frågor. Men jag 
tycker ju ofta att de börjar göra det efter man diskuterar och därför tror jag att religionen fyller 
en jätteviktig funktion, alltså rent psykologiskt också (Lärare 2). 

    

Lärarnas svar kring hur man diskuterar livsfrågor och hur man motiverar ämnet till eleverna 

kan man ställa i relation till tidigare forskning av Falkevall som visar på vilken viktigt roll 

som livsfrågor faktiskt spelar i undervisningen enligt lärare. I forskningen visade det sig att 

lärare motiverar vikten av att eleverna ska lära sig livsfrågor eftersom de inte själva möter 

livsfrågor i vardagen som de eventuellt hade mött genom religiösa institutioner. Därför är det 

viktigt att undervisningen ska fungera som en länk mellan eleverna och livsfrågorna 

(Falkevall 2010:52).  

Arbetssättet med livsfrågor genom diskussion betonades vidare av lärare 2 där hen 

betonade att livsfrågor är något som utvecklas genom diskussion mellan människor och att 

eleverna arbetar med att få in olika perspektiv för att sedan komma fram till ett svar, en 

reflektion:  

 
Ja, för det är ju diskussion, det kräver ju en diskussion mellan människor och med olika 
perspektiv. Och det tror jag ändå att man når genom det sättet du jobbade på i din praktik för 
då har man diskussionen innan. Då hämtar man in perspektiven innan, och sen får du göra den 
avslutande egna reflektionen (Lärare 2).  

 

Resultat visade vidare på att två av lärarna betonade vikten av att diskutera ämnet livsfrågor 

ihop med andra elever eftersom det fyllde en funktion för eleverna att diskutera dessa ämnen i 

skolan och utveckla sina reflektioner. Denna funktion handlade om att eleverna får utrymme 

att reflektera över livsfrågor som de sedan kommer ha användning av utanför skolan. Vidare 

så diskuterade Lärare 2 även att funktionen för livsfrågor är viktig ihop med att religioner blir 
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alltmer viktigare i samhället och att diskutera kring livsfrågor tillsammans gör att man se att 

religioner har mer likheter än man tror. Detta resultat kan man se i relation av 

livsfrågepedagogiken av Hartman och Pettersson som beskriver att livsfrågor inte skapas själv 

hos individen utan i den sociala kontexten ihop med andra. Det behövs en interaktion för att 

låta eleverna utveckla dessa tankar och en gemensam reflektion för att utveckla gruppens 

tankar (Hartman & Pettersson 1980:31–34). 

Arbetssätt genom diskussionsgrupper argumenterade lärare 3 resulterade i att eleverna 

kunde ompröva sitt sätt att tänka kring sin livsåskådning när de får diskutera dessa frågor i 

klassrummet genom att tänka: ”[…] det här sa jag utifrån den kunskap en jag hade just då 

men nu har jag hört er säga det här då kanske jag helt har tänkt om”. Detta resultat, att lärare 3 

anser att eleverna ändrar sitt tankesätt, stämmer väl inpå Hartman och Petterssons 

undervisningsmodell, se figur 2.4.2, som utgår från att livsfrågor är en individuell process 

ihop med interaktioner med samhället. Genom påverkan av undervisningen och interaktioner 

med de andra eleverna så visar modellen på att elever omprövar och reviderar sin egna 

livsåskådning utefter diskussionerna (Hartman & Pettersson 1980:88). Dock visade resultatet 

på att det fanns skilda meningar kring om alla elever alltid omprövade sina tankar likt 

modellen. Lärare 3 beskrev i ett dilemma med två elever med kristen tro som hade svårt att 

anpassa sig i diskussionerna: ”Men de här två fromma kristna de tog ju allting väldigt väldigt 

personligt för varje kritik mot kristendomen var ju också kritik mot dem som personer”(21). 

Vidare diskuterade även lärare 4 hur hens elever ofta hade konflikter med varandra på grund 

av att de inte kunde ompröva sin egen livsåskådning eller acceptera att någon annan tyckte 

olika:  ”Men den här andra eleven då ställde sig upp och började peka på den här eleven och 

kalla honom för rasist och nazist och en lite prekär situation”(28).  

Förutom diskussion i mindre grupper visade resultatet att alla fyra lärarna arbetade 

tematiskt med livsfrågor, de arbetade kring kring ett tema eller område och reflekterade sedan 

kring de livsfrågor som dök upp. Här lyfte Lärare 1 tankarna kring den tematiska 

undervisningen: ”Inte så här nu tar vi religion, eller nu tar vi judendomen utan försöker och få 

in det lite tematiskt med till exempel livet och döden som ett tema”.  

Resultatet visade även på att ett vanligt tema var att lärarna arbeta utifrån eventuellt en 

livsåskådning och sen diskuterade det ur en teori för att låta eleverna titta på livsfrågor ur ett 

annat perspektiv som lärare 4 beskrev så här: ”Som nu tex jobbar jag med en, vi tittar på 

Abrahamitiska religioner och där har jag även tagit in […], så där har jag tagit in 

religionspsykologis och revolutionpsykologisk teori”. 
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Vidare så betonade Lärare 2 arbetet kring olika fall där eleverna behövde ta ställning i 

en fråga för att tematiskt kunna diskutera de livsfrågorna som dyker upp efterhand. I ett av 

fallen berättade läraren att hen jobbade med olika medicinska fall där man fick ta ställning till 

vad ett värdigt liv var för något. Eleverna fick arbeta med en film som hette den åttonde dagen 

som handlade om en pojke med Downs Syndrom som skulle hitta meningen med livet och 

hans positiva livsinställning. Här fick eleverna då arbeta kring att reflektera själva över 

dilemmat att ändra människans arvsmassa och sina egna tankar med meningen med livet. 

Arbetssättet att jobba tematiskt och behandla livsfrågor i en film eller en bok är även 

något som tidigare forskning av Löfstedt ha visat spela en stor roll för undervisningen. 

Genom att variera undervisningen så kan undervisningen bli mindre personlig genom att 

eleverna får diskutera kring någon annans ställningstagande vilket kan resultera i en friare 

diskussion (Löfstedt 2011 60–61).  

  

4.1.3 Lärarna arbetar med livsfrågor från ett inifrånperspektiv till ett utifrånperspektiv 
	  
Samtliga lärare betonade att de försöker arbeta utifrån elevernas egna ställningstagande i 

arbetet med livsfrågor. Här betonade lärarna att de försökte ställa frågor till eleverna och 

fånga upp vad de tyckte var intressant att diskutera i ämnet för att aktualisera området. Detta 

inifrånperspektiv är något som genomsyrade alla fyra lärares sätt att jobba med de känsligare 

livsfrågorna där eleverna fick vara med och bestämma innehållet. Detta kan se lärare 2 

kommentera nedan: 

 
[…] så att där kan man ju också låta eleverna vara med och bestämma lite utifrån vad de har 
läst tidigare och lite utifrån intresse och sådär (Lärare 2).  
 

Som tidigare nämnt tog lärare 2 upp tanken att att arbeta med film i undervisningen. Lärare 2 

poängterade att filmer kan hjälpa undervisningen genom att den kan illustrera livsfrågor som 

är nära eleverna och göra det relevant och aktuellt. Det gav även en sorts distans för eleverna: 

”Men just det är med filmer upplever jag kan illustrera bättre än att bara läsa textmaterial 

också. Men sen så ligger ju också, över huvud taget diskutera aktuella saker som händer nu” 

(Lärare 2).  

Detta sätt att skapa en distans mellan det känsliga ämnet och eleverna diskuterade även 

lärare 3 och 4. De diskuterade vikten att ibland utgå ifrån ett utifrånperspektiv med eleverna 

för att flytta fokus från något personligt till att få diskutera det utifrån någon annans 

perspektiv som man kan se lärare 3 kommentera här:  



 29 

 
Det är rätt tufft att behöva göra som lärare också, faktiskt. Att kunna analysera kring sitt eget. 
Och det man kan göra då är att flytta fokus från eleverna till ett dilemma på något sätt. Eller att 
beskriva en annan människas liv. Utifrån… Hare Krishna exempelvis eller judendomen med 
identitet och koppla in det där på olika sätt. (Lärare 3)  

 

Lärare 4 arbetade på samma sätt som lärare 3 men betonade hur alla frågor bör kunna 

diskuteras men visar ändå på att man ska gå från olika perspektiv för att skapa distans hos 

eleverna: ”Sen är det väl möjligt att jag försöker, kanske inte gå in så djupt på frågor utan vara 

tydligt så här kan man se det, men man kan också se det på ett annat sätt”. Genom att arbeta 

på detta så undviker lärarna i undersökningen dilemmat kring känsliga frågor som Furenhed 

tidigare forskning betonar. Furenhed menar att om man utgår från känsliga frågor och att 

eleverna alltid måste ta ett ställningstagande själva så kan eleverna i vissa fall känna sig 

tvingade att avslöja sin tankar eller ta ställning fast de inte vill (Furenhed 2000: 140). Genom 

att arbeta som lärarna har visat i denna undersökningen, att ibland låta eleverna ta ställning 

från andras perspektiv i en film eller någons trostolkning kan man undvika detta problemet 

som tidigare forskning har visat.   

 

4.1.4 Arbetet kring livsfrågor i Lgy11 och skillnaden från Lpo94 
 
Förutom arbetssättet med att jobba med religionerna diskuterade religionslärarna att begreppet 

livsfrågor fortfarande genomsyrar hela Lgy11 och att de arbetar med att interagera begreppet i 

religionsundervisningen. Här betonade samtliga lärare hur de inte kunde arbeta med religion 

och etik utan att beröra ämnet livsfrågor eftersom det genomsyrade etikundervisingen samt att 

begreppet fortfarande utgjorde en stor del av kärnan i de olika religionerna så som lärare 2 

diskuterar här: ”Men just när man diskuterar religionerna så är det ganska omöjligt att 

diskutera dem utan att komma in på livsfrågorna, för det är ju själva kärnan i religionen”. 

Detta betonas även av lärare 3 som fortfarande använder sig av begreppet livsfrågor:  

 
[…] alltså i det här vida begreppet så är det nånting som genomsyrar och då är det en väldigt 
stor del för jag tänker att det är det som man hela tiden knyter an till då om man läser om vad 
är liksom grundtanken inom islam eller judendomen eller kristendom( Lärare 3).  
 

Även om livsfrågor fortfarande genomsyrade undervisningen så visade resultatet på att de 

fanns en förändring med hur lärarna arbetade med begreppet livsfrågor idag gentemot den 

gamla läroplanen. De tre lärare som hade arbetat med religionskunskap i den gamla 

läroplanen Lpf94 diskuterade skillnaderna av hur de arbetade med livsfrågor då gentemot 
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Lgy11. Här betonade lärare 2 att man i den förra kursen tryckte mer på livsfrågor i 

betygskriterierna än vad man gör i kunskapskraven i lgy11 vilket gjorde att livsfrågor 

utgjorde en viktigare bedömningspunkt då gentemot nu. Lärare 3 reflekterade över att det kan 

ha varit olika fokus på vad som skulle diskuteras kring begreppet livsfrågor men hade inte 

reflekterat kring att det fanns några större skillnader. Lärarnas sätt att tänka kring 

livsfrågornas betydelse går in på de tankar som Björlin för fram kring att livsfrågor 

fortfarande spelar stor roll i Lgy11 trots de förändringar som har gjorts. Björlin betonar att 

skillnaden har gått från att stötta elevernas livsförståelse till att mer analysera religioner och 

deras livsfrågor och etiska modeller och tankar (Björlin 2011:13). 

En av lärarna, lärare 4, utryckte att den förra läroplanen behandlade livsfrågor bättre än 

den nuvarande och benämnde livsfrågor istället som livskunskap eftersom hen ansåg att det 

gav en tydligare bild av begreppet för eleverna: ”Och att jag håller kvar vid det synsättet, jag 

tycker ändå det ger en bra förankring hos folk. Sen kanske jag inte har 100 stöd i 

styrdokumenten för att göra så”. Denna tanke går in på tidigare forskning som Björlin betonar 

med att livsfrågebegreppet fortfarande är relevant i dagens läroplan trots att det har förskjutits 

och omformulerats så finns det fortfarande kvar (Björlin 2011:13). 

 
4.2 Didaktiska dilemman som uppkommer i klassrummet   
 

Här behandlas behandla vilka didaktiska dilemman som lärarna upplevde uppkom i 

klassrummet och exempel på enskilda fall. Det som var ett överhängande tema till vilka 

dilemman som uppkommer i religionsundervisningen var de didaktiska dilemman som 

uppkom var när man skulle behandla känsliga frågor i klassrummet, då elevers olika åsikter 

kunde skapa konflikter eftersom de hade svårt att acceptera någon annans.  

 

4.2.2 Lärare har olika syn på didaktiska dilemman i klassrummet  
  

Lärarna upplevde att arbetet med livsfrågor var svårt och det största didaktiska dilemmat var 

att man aldrig kunde förbereda sig för elevernas reaktioner på ämnet. Dock visade resultatet 

att ingen av lärarna undvek att ställa svåra frågor till eleverna trots dess känsliga art. Här var 

alla fyra lärare entydiga med att de inte hade undvikit några frågor så som lärare 1 

formulerade sig: ”Nä det tror jag inte, nä, jag jobbar inte så”. Vidare så beskrev Lärare 1 sin 

första tid med arbete kring livsfrågor i religion trots detta som svårt: ”[…] första gången som 

jag undervisade i religion då var det liksom, käftsmäll. Wow det här var jag inte beredd på” 
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(Lärare 1). Det som lärare 1 inte var beredd på var  de oförutsedda reaktionerna hos eleverna 

som dök upp i arbetet med livsfrågor. Tankesättet att inte kunna förbereda sig för elevernas 

reaktioner var även något som lärare 2 tog upp kring sitt möte med eleverna:  

 
Jag kan ju uppleva att det finns frågor som skrämmer många. […] Dels att det menar fram till 
nya tankesätt hos eleverna. Och det kan ju vara lite otäckt om man aldrig har funderat av den 
här typen av frågor tidigare och just hur man ska gå tillväga för att närma sig de här frågorna 
(Lärare 2).  

 

Detta resultat kan man se till viss del stämma överens tidigare forskning som Skolverkets 

rapport Mer än vad du tror som betonar att lärarna i undersökningen anser att livsfrågor är 

svårhanterliga och att många lärare undviker att ta upp vissa frågor för att undvika konflikter 

då de inte kan förutse hur eleverna kommer reagera (Skolverket 2012: 19–20). Dock visade 

detta resultatet på att ingen av lärarna upplevde sig ha avstått från att ställa vissa frågor för att 

undvika konflikter i klassrummet vilket då gör att resultatet skilher sig från tidigare forskning 

i denna del.  

 

4.2.3 Didaktiska dilemman i klassrummen 
 
De didaktiska dilemman som lärarna beskrev uppkom i klassrummen byggde alla på 

reaktioner hos eleverna som lärarna inte kunde förutspå samt dilemmat kring hur de skulle 

hantera dem. Nedanför redovisas de etiska dilemman som lärarna valde att ta upp indelat i två 

tematiseringar: social bakgrund och trosföreställningar. Dessa tematiseringar handlar om vad 

som ligger bakgrund till de olika dillemanna som lärarna presenteras. Varje lärare har 

presenterat minst ett dilemma var.  

 De dilemman som handlade om social bakgrund byggde på dilemman där 

elevers olika sociala bakgrund låg till grund för dilemmat som lärarna beskrev. Dessa två 

dilemma handlade om hur man bemöter ensamkommande flyktingar samt om en elev som 

inte hade reflekterat kring livsfrågor innan vilket resulterar i katastrofala konsekvenser:  

 

Lärare 1:  
Jag har bland annat undervisat elever från Afghanistan, som är ensamkommande. Och de har 
ju kanske upplevt nånting som vi kanske inte ens kan föreställa oss. Och tvinga dem här 
eleverna och ja men, berätta om det här eller prata om sina livsfrågor eller ge, göra en analys 
kring det eller ge på nått sätt tyngd till det (Lärare 1). 
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Lärare 2:  
Sen hade jag någon elev som satte igång en riktig livskris där för, det var när jag var i Motala. 
Och där blev det ju ett, han gick ju in i väggen efter det. För vi gick igenom mycket det här 
med livsfrågor och han skulle skapa en egen religion […] och reflektera över just vad som är 
meningen med livet och vad som händer efter döden och hur man ser på om det finns nån 
högre makt och sådär. Och för honom så var det frågor som han aldrig hade ställt sig innan, så 
han fick ju det skitjobbigt efter det och fick gå och besöka psykolog efter det. Bara för man 
satte igång något som inte hade tagit plats tidigare (Lärare 2).  
 

Det dilemman som behandlade trosföreställningar handlade om de dilemman som 

lärarna hade beskrivits uppkomma genom elevernas olika tro. Här handlade det om de 

meningsskillnader som uppkom i klassrummet när lärarna diskuterade livsfrågor. 

Dessa dilemman handlade hur elever med en särskild trosföreställning vill få sin tro 

representerad och konflikten med elever som har olik trosföreställning samt synen på 

religionsfrihet:  

 

Lärare 3:  

För väldigt längesen då hade jag just två systrar som var väldigt fromma kristna som aldrig 
hade liksom hört att det finns nån kritik som kunde riktas mot kristendom överhuvudtaget för 
det var inte så det var upplärda. […] Och så var det ju en kille som hade en väldigt, ja en stark 
satanistisk tro […] och han visste att det fanns massa man kunde rikta kritik mot kristendomen. 
Och där kunde det ju liksom i början vara lite konflikter eftersom den här killen […] han var ju 
frustrerad över religioner och dess påverkan så han ville ju lyfta fram det och det hade han ju 
förstås all rätt och göra. Men de här två fromma kristna de tog ju allting väldigt väldigt 
personligt för varje kritik mot kristendomen var ju också kritik mot dem som personer (Lärare 
3).  
 

Lärare 4:  
Senaste händelsen det var ju nu för, det var nog i höstas. Det var en elev som blev väldigt 
väldigt upprörd […] angående den här handskakningsgrejen, den här Kahn från miljöpartiet. 
[…]Då var det en elev som utryckte att han tyckte att det här, den här normen att skaka hand 
står över religionsfriheten. Och att religionsfriheten i det offentliga rummet, det kan inte göras 
undantag för den på det här sättet. Och jag tyckte att det var okej, så kan man tänka, inget 
konstigt. Men en reagerade väldigt starkt, förmodligen, nu känner jag inte till vilka de här 
eleverna är liksom i sig. Men den här andra eleven då ställde sig upp och började peka på den 
här eleven och kalla honom för rasist och nazist och en lite prekär situation (Lärare 4).   

 

Lärare 4 hade även ett varit med om ett annat dilemma som hen inte hade bestämt hur man 

skulle gå tillväga för att lösa problematiken: 

 
Jag har en klass då där vi tittar på olika tolkningar och för att göra det enkelt då så tog jag, vi 
tog Jehovas vittnen och svenska kyrkan och tittar på hur dem ställer sig inför olika frågor. Och 
för att göra det tydligt vad olika tolkningar kan leda fram till för olika resultat. Och det var ju 
då en elev som kom fram efter lektionen och berättade då att hon var vittne då och tyckte att 
det här gav en helt felaktig och väldigt dålig bild av Jehovas. Och jag sa ”Jaha okej, hur skulle 
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bilden ha nyanserats då?” Ja det vet jag inte, men jag ska fråga, jag kände bara att det här 
kändes inte rätt att du sa så här om dem. Jag hade berättat väldigt neutralt men, jag kan förstå. 
Därför att stämningen hos många elever när de tittade på var de stod kring homosexualitet och 
såna saker på Jehovas sida blev ju att de tyckte att det här är inget bra gäng och vilka gamla 
stofiler. Det blev en negativ attityd och min tanke sen hade ju varit att de skulle jobba vidare 
med det lite grann. Jag vet inte om jag ska backa där inte på grund av vad hon sa utan 
stämningen mot henne… hon kan känna sig lite utsatt där (Lärare 4). 
 

De didaktiska dilemman som lärarna valde att beskriva var överhängande konflikter mellan 

elever som hade olika ställningstagande i viktiga livsfrågor. Dessa olikheter handlade i största 

del om elevernas olika bakgrund vilket resulterade i ett slags spänningsfält mellan eleverna. 

Detta spänningsfält i klassrummet är något som den tidigare forskning  av Gunnarsson som 

visade på att pluraliteten och mångfalden i skolan resulterade i att eleverna ständigt var i ett 

spänningsfält mellan att ha liknande åsikter till att möta mångfalden av olika åsikter 

(Gunnarsson 2008:177).  

 
4.2.4 Dilemman kring livsfrågor kan lösas genom förebyggande arbete och efterarbete 
 
Lärarna gav olika förslag på hur de arbetar kring att lösa dessa didaktiska dilemman i 

klassrummet. Lärarnas sätt att resonera genomsyrades av att de försöker jobba på ett 

förebyggande sätt genom att diskutera hur man ska vara ödmjuk inför olika åsikter så som 

lärare 3 beskrev här: ”Så det är väl att man försöker jobba förebyggande så det inte blir 

konflikter kring det här och att just det här att ödmjukhet som sagt inför hur lite vi vet”.  

Vidare diskuterade även två av lärarna att lösningen när dilemman redan har hänt är 

efterarbete genom diskussion med enskilda elever. Lärare 4 betonade att i sitt arbete med 

dilemmat kring eleven som kallade en annan elev för nazist i klassrummet låg lösningen i att 

diskutera dilemmat med både elever på följande sätt:  

 
Och jag prata med henne efteråt, och honom också, och sa att såhär är det, i lektionssalen om 
nån skulle säga nånting rasistiskt eller nazistisk tar jag hand om det. Det är inte upp till er, och 
det är inte okej att kalla varandra saker i klassrummet. Och det vill jag inte höra med. Och ja, 
det hände inte mer sen (Lärare 4). 

 

Lärare 4 använde sig i detta fallet av ett efterarbete med eleverna där hen försökte lösa 

problemet genom att fortsätta diskutera fallet efter lektionen. Denna process är något som 

Hartman och Pettersson diskuterar i sin modell, se figur 2.4.2, att diskussionen om livsfrågor 

aldrig kan ta slut eftersom det är en process som sker ständigt under religionsundervisningen 

och är viktig för eleverna att bearbeta (Hartman & Pettersson 1980:88).  
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Utöver dessa arbetssätt så ställde jag frågan om de arbetade kollegialt med didaktiska 

dilemman och sökte hjälp för att arbeta lösningar ihop med sina arbetskollegor. På detta 

svarade ingen av lärarna att de nu arbetade kollegialt ihop med andra lärare men att alla fyra 

lärarna hade gjort det tidigare, såsom en lärare beskrev: ”Jag har gjort det tidigare, nu har vi ju 

inte lärare så det går inte längre”. En förklaring till att det man inte använder sig av kollegialt 

stöd vid dilemman gavs av lärare 3: ”Det var längesen jag gjorde tillsammans med nån. […] 

Alltså alla har ju sin egen erfarenhet, så då hade man inte heller samma behov av det”. Detta 

kan man se i motsats till tidigare forskning av Skolverkets rapport Mer än vad du tror som 

anser att det är en stor styrka att tillsammans med kollegor diskutera upplägg och tankar för 

att undvika dilemman i klassrummet (Skolverket 2012: 19–20).  

 

4.2.5 Elevers sociala bakgrund och trosföreställning spelar viss roll för vilka didaktiska 
dilemman som sker kring livsfrågor 
 
I diskussionen kring vad det var som var bakomliggande de olika dilemman som fanns i 

religionsundervisningen och varför de uppkommer betonade tre av lärarna att detta berodde i 

viss del på elevernas olika bakgrunder. Nedan diskuteras dessa i två huvuddelar som lärarna 

har tagit upp: elevernas trosföreställning och sociala bakgrunden. En av läraren diskuterade 

att social bakgrund inte låg till grund till vilka didaktiska dilemman som sker utan att det 

överlag inte blir några problem när man diskuterar livsfrågor och att man ska diskutera alla 

sorts frågor oavsett bakgrund.  

 

Trosföreställning 
I allmänhet upplever jag inte att [bakgrund] är något problem. Mer än i vissa fall då när det är, 
när elever är väldigt trogna sin egen tolkning. […]Det finns motstånd hos en del elever då. 
Framförallt […] elever som har en muslimsk tro som helt enkelt avfärdar andra tankemönster 
som ”ja men det här är ju fel”. Och då blir ju resonemanget och diskussionen lite lidande 
(Lärare 4). 
 

Då skulle jag säg att de religiösa eller har någon religiös anknytning är mycket mer benägna att 
diskutera. Agnostiker, ateister de har mer ett kanske lite hårdare klimat. Alltså: varför ska vi 
ens göra det här? Jag går på naturprogrammet, jag är ateist. Varför läser vi religion? Inte lika 
benägna. Och att det snarare blir en kamp. Men däremot om man sätter en kristen och en 
muslim i den gruppen med icke troende så blir det genast, får en annan klang (Lärare 1). 
 
Det var svårare när jag jobbade på ett annat gymnasiet när det var väldigt mycket blandade och 
jag ska in och diskutera islam till exempel. Då kan det ju bli problem, för jag kommer ju in 
med min syn och min förklaringsmodell kring varför man ser på vissa saker på vissa sätt. Och 
då kan ju de krocka väldigt mycket med de, elevernas upplevelser av sin egen religion och sin 
egen bakgrund (Lärare 2). 
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Social bakgrund 

Men sen finns de ju de som kanske gått igenom lite tuffa perioder i livet. Dem har ju oftast ett 
annat sätt att se på det än de elever som kanske har: äh, levt på i sin kärnfamilj, och kanske inte 
haft nån nära släkting eller vän som har dött. Eller upplevt krig eller förföljelse av nått slag 
(Lärare 1). 
 
Ja men det kan nog rent socialt men också familjerelaterat. Just med elever som har problem 
hemma eller att man har ingen att diskutera med hemma. Då fyller ju religionen en ännu 
viktigare funktion för då får man ta i de här frågorna, som man kanske inte diskuterar med sin 
bästa kompis; vad anser du är meningen med livet egentligen? […] Så jag upplever att 
religionen blir som ett forum för att få diskutera den här typen av frågor också (Lärare 2). 

 

Läraren som inte ansåg att elevernas bakgrund påverkade de olika dilemman som fanns i 

klassrummet nämnde att institutionen, skolan som arbetsplats, kan ligga till grund till varför 

olika dilemman sker kring livsfrågor i undervisningen beroende på tryggheten som rådde på 

skolan:   

 

Alla var annorlunda så det var liksom inget konstigt så. Och det är väl lite grann samma, 
samma sak här, sen är det ju klart att det kan liksom finnas konflikter i klasser och att det inte 
alltid är samma tillåtande klimat överallt så. Men i mina religionsgrupper och jag har oftast 
esteter också. Jag har haft det den senaste tiden. Och där upplever jag verkligen att det är ja, så 
att man har en väldigt öppen liksom inställning (Lärare 3).  

 

Ovanstående citat från lärarna betonade alltså att bakgrunden spelade roll för de dilemman 

som uppkommer i klassrummet och att det berodde till stor del vad eleverna tog med in i 

klassrummet, såsom deras trosföreställning eller hur de diskuterade livsfrågor i sin hemmiljö. 

Dessa dilemman är något som Löfstedt argumenterar i sin bok handla om att eleverna reagerar 

starkt på vissa livsfrågor eftersom de själva känner sig attackerade som individer och måste 

försvara sig själva (Löfstedt 2011:60–61).  

 

4.2.6 Sekularisering och mångfald påverkar dilemman kring livsfrågor 
 
I diskussionen kring vad som kan påverka dilemman i klassrummen så var lärarens egna 

livssyn och elevernas livssyn i ett sekulariserat samhälle ett tema som lärarna diskuterade. I 

detta nämnde en av lärarna betoningen på svårigheten för eleverna att anpassa sig till normen 

i Sverige: 
 
Att man står där som lärare med 30 stycken som alla har levt olika liv. Alltså de är ju inte på 
nått vis blanka papper utan de kommer med olika bagage och att man då har det i åtanke så att 
man inte förutsätter att man skall tycka på ett visst sätt eller tänka på ett visst sätt bara för att vi 
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råkar vara i en skola i en mellanstor stad i Sverige. Så liksom, utan att man har med sig det: 
respekten och tanken kring att alla har olika med sig (Lärare 1). 
 

Här tog lärare 1 upp tanken kring att man måste vara medveten om ens egna tankar som lärare 

och att detta kan påverka elevernas tankesätt. Detta är något som även den tidigare 

forskningen av Kittelmann Flensner tar upp då hon diskuterar hur vi som lärare ska ta oss an 

ett mångreligiöst och pluralistiskt klassrum. Hon beskriver att lärarnas sekulära och icke–

religiösa perspektiv är ett fungerande perspektiv men att läraren måste vara medveten om att 

man inte har ett helt neutralt perspektiv i sin undervisning utan att man alltid tar en ställning 

(Kittelmann Flensner 2015:268).  

Lärare 2 diskuterade hur sekulariseringen påverkade hens undervisning kring 

livsfrågor och upplevde att många elever kunde bli påverkade negativt av detta: ”För man ser 

ju på studier på sekulariserade samhällen att dem som är mest sekulariserade är ju också de 

människor som är mest otillfredsställda”. Tanken kring kontexten att religionsundervisning 

sker i ett sekulariserat land är även något som lärare 3 diskuterade då i hens klassrum hade 

majoritet av eleverna svensk bakgrund. Dock ansåg hon att detta skapade en tolerant miljö då 

många av de elever som inte ansåg sig tillhöra någon trosföreställning kunde acceptera 

mångfalden i klassrummet där eleverna kunde reflektera: ”Även om inte jag har en religiös 

bakgrund kan jag ha tänkt på dem här frågorna” (Lärare 3).  
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5. Sammanfattning, diskussion och slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur religionslärare arbetade med den didaktiska 

tillämpningen av livsfrågor i klassrummet och undersöka de dilemman som kunde uppkomma 

med denna form av undervisning. Först i detta kapitel ges en sammanfattning av resultatet 

som sedan diskuteras och slutsatser dras i relation till de teoretiska förutsättningar som angavs 

inledningsvis. I slutet av detta kapitel kommer även förslag på vidare forskning inom området 

att ges.  

 

5.1 Sammanfattning av resultat 
 
Nedan kommer sammanfattningen av resultatet presenteras som är uppdelat utifrån mina två 

frågeställningar för att tydligare kunna visa på mitt resultat. 

 

5.1.1 Hur lärare arbetar med livsfrågor i klassrummet 
 
Resultaten visade på att alla fyra lärarna i min undersökning arbetade med livsfrågor på ett 

genomsyrande och tematiskt arbetssätt med diskussion i sin religionsundervisning. 

Lärarna lade största fokus på att diskutera livsfrågor i mindre grupper för att sedan lyfta 

ämnet i helklass. Med genomsyrande arbetssätt menas att lärarna inte arbetade med livsfrågor 

som ett eget ämne utan interagerade det i sin religionsundervisning i områdena kring etik och 

arbetet kring olika religioner. Med tematiskt arbetssätt menas att lärarna även kunde arbeta 

kring att presentera större teman för eleverna, exempelvis döden eller meningen med livet, för 

att sedan knyta an till diverse livsfrågor som uppkommer kring detta. Arbetssättet  

Vidare så arbetade lärarna utifrån ett inifrånperspektiv till ett utifrånperspektiv för att 

variera sin undervisning. Genom att arbeta med inifrånperspektivet berörde lärarna frågor som 

var nära eleverna, personliga frågor, såsom tankar om sin egen existens. Detta gjorde de 

eftersom de ansåg att det var viktigt för elevernas egna utveckling kring reflektion och analys. 

Dock upplevde lärarna att det ibland kunde vara svårt för vissa elever att diskutera dessa 

frågor. Därför använde sig lärarna ibland av ett utifrånperspektiv, där eleverna fick utgå från 

någon annans ställningstagande och tankar för att inte ta ställning själva. De exempel som 

lärarna då beskrev var att kunde arbetade med en film eller att de lät eleverna diskutera hur en 

religion eller teori svarade på vissa livsfrågor för att låta eleverna distansera sig från ämnet 

och istället ta någon annans perspektiv. Lärarna betonade vikten av att livsfrågor, trots dess 

känsliga natur, bör behandlas i klassrummet till den del som är möjligt. Här kunde man även 
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se att skillnaden med begreppet livsfrågor i Lpo94 och Lgy11 inte var så stora enligt de lärare 

som undervisat i den gamla läroplanen. Den enda stora skillnaden var att läroplanen har gått 

från att låta eleverna reflektera över sina egna livsfrågor till att göra en större analys i 

koppling till andra religioner och etiska modeller. Trots detta ansåg dessa lärare att livsfrågor 

fortfarande vägde lika tungt.    

 

5.1.2 De didaktiska dilemman religionsläraren möter i klassrummet.  
 
De didaktiska dilemman som lärarna beskrev uppkom i klassrummen var till övervägande del 

att lärarna inte kunde förutse elevernas reaktioner samt konflikter mellan elever som hade 

olika åsikter. Två av lärarna betonade svårigheten med att jobba med livsfrågor i klassrummet 

då det ofta är ett känsligt ämne, samt att man inte kunde förutspå hur en elev skulle reagera 

när man jobbade med vissa teman så som döden eller sin existens. Lärarna beskrev då att 

eleverna som blev upprörda i vissa fall fick gå ut ur klassrummet för att få lugna ner sig. I ett 

fall hade en elev även behövt uppsöka en psykolog efter skoltid för att bearbeta känslorna 

som uppkom vid diskussionen kring livsfrågor. Trots dessa dilemman har ingen av lärarna 

beskrivit att de har undvikit att arbeta med känsliga frågor utan de har ansett att det är viktigt 

att behandla alla frågor.   

Dilemman kring konflikter mellan elever har handlat om problematiken kring att de 

inte kunnat hantera andra elevers åsikter. Ett exempel var en lärare som presenterade 

religionen Jehovas och sedan fick kritik av eleven som var ett Jehovas vittne då hen kände sig 

kränkt och tyckte att läraren hade gett en felaktig bild av religionen. Läraren upplevde att 

detta till största del handlade om att eleven även hade blivit upprörd av de andra elevernas 

reaktioner negativa reaktioner mot religionen. Andra dilemman handlade om elevernas starka 

åsikter kring en viss frågeställning så som religionsfrihet och att det har då har skett konflikter 

där eleverna har kallat varandra diverse glåpord för att de inte kan acceptera den andras 

åsikter. Flera av de didaktiska dilemman som beskrevs har dock inte lett till större konflikter 

utan har istället behandlats av lärarna i klassrummet eller precis efter för att kunna lösa de 

dilemman som har skett. Lärarna beskrev även att de hade stöttat varandra kollegialt vid svåra 

frågor men nu inte längre arbetade med detta. En lärare förklarade att detta berodde på att 

man inte längre behövde detta stöd. 
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5.2 Diskussion 
 

I resultatet har det visat sig att lärarnas arbetssätt kring livsfrågor stämmer till övervägande 

del överens med Hartman och Petterssons förklaringsmodell om hur elever tar till sig 

livsfrågor utifrån livsfrågepedagogiken. Det tankesätt som betonades av lärarna var i samma 

linje med modellens tankar kring att eleverna skapar sina livsåskådningar genom diskussion 

kring livsfrågor. Samtliga lärare framförde att det arbetssätt som var vanligast i detta ämne 

var diskussion i mindre grupper därefter lyfta frågorna i helklass där eleverna fick pröva att 

framföra sina egna tankar och argument. Om eleverna inte förde diskussion i klassrummet så 

visade resultatet på att lärarna upplevde att många elever inte skulle ha diskuterat livsfrågor 

alls. Detta då lärarna framförde att många elever inte hade reflekterat över dessa frågor 

tidigare och klassrummet blev alltså den enda arenan för dessa frågor att mötas. Detta stärks 

även av fallen där en lärare berättade om en elev som var tvungen att uppsöka en psykolog 

efter undervisningen kring livsfrågor. Anledningen till denna starka reaktion hos eleven 

upplevde läraren vara att eleven hade hade reflekterat över dessa frågor innan och det blev för 

mycket. Detta resultat stämmer överens med Falkevalls tidigare forskning kring att elever inte 

längre möter dessa livsfrågor utanför skolan då de inte i samma mån som förr i tiden uppsöker 

religiösa institutioner och därför kan komma till klassrummet utan att ha reflekterat kring 

ämnet. Detta pekar på hur viktig interaktionen och diskussionen är för undervisningen för att 

eleverna ska kunna hantera dessa existentiella frågor och inte lämnas på egenhand att ensam 

reflektera vidare när lektionen är slut. Så som Hartman och Pettersson diskuterar inom 

modellen för livsfrågepedagogiken så är elevernas relation till livsfrågor en process som 

aldrig tar slut och som lärare bör man därför ställa sig frågan hur man ska hantera detta för att 

undvika att eleverna mår dåligt efter undervisningen som ett dilemma visat på.   

Resultatet visar dock på att till skillnad från förklaringsmodellens sista steg, som 

beskriver att elever till slut omprövar sina egna åsikter och livsfrågor genom att arbeta med 

livsfrågor, så visar enskilda fall att några av eleverna inte är villiga att ompröva och revidera 

sina egna åsikter. Många av de dilemman som beskrevs handlade om att lärarnas undervisning 

skapade konflikter mellan eleverna på grund av deras olika åsikter och att vissa eleverna hade 

svårt att acceptera att andra i klassen tänkte olika. Man kan självklart inte anta att alla elever 

ska ompröva eller måste ompröva sina egna åsikter och det säger inte heller modellen att man 

måste men modellen visar på att denna sorts reflektion är positivt och av godo för eleverna. 

Det som detta resultat visar är dock frågan kring var gränsdragningen skall sättas vid tolerans 

i klassrummet, när bör läraren gå in och avbryta diskussion och bör man vid något tillfälle 
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rekommendera eleven att ompröva sin åsikter? Denna gränsdragning kring tolerans verkade 

lärarna sätta själva. De beskrev fall där de fick gå in mellan eleverna eller ändra lektionens 

innehåll när de upptäckte att det blev för känsliga diskussioner. Detta resultat kan liknas med 

Skolverkets rapport kring att vissa av lärarna undviker vissa vissa känsliga frågor då elevernas 

oförutsedda reaktioner kan skapa dilemman i klassrummen. Ingen av lärarna svarade som 

tidigare nämnt att de hade undvikit livsfrågor vid något tillfälle. Dock tolkar jag att lärarnas 

svar kring ingripandet hos eleverna och ändringen av lektioner ändå visar på att lärarna i vissa 

fall omformulerar känsliga frågor om inte undviker dem helt. Detta kan därför tolkas som att 

lärarna i en viss grad undviker känsliga frågor dock som en konsekvens för att lösa de 

konflikter som uppstår i klassrummet.  

Majoriteten av de dilemman som lärarna beskrev handlade just om elever som hade 

svårt att acceptera andra elevers olika åsikter kring tro och livsfrågor. Vad detta resultat kan 

bero på kan det finnas många förklaringar till, men en tolkning kan vara att mitt val av metod 

i form av intervjuer kan ha varit för strukturerade. Detta då jag inte ställde en följdfråga kring 

om denna konflikt gällde alla elever eller om det bara var enskilda eleverna som inte 

omprövade sina åsikter. Hade jag istället valt att kombinera min intervjustudie med 

kvantitativ forskning med enkäter som jag skickade ut till eleverna hade jag kunnat undersöka 

elevernas egna åsikter om detta och då hade kanske resultatet visat på en annorlunda 

bakgrund till de olika dilemmana. Även om lärarna beskrev hur de upplevde att eleverna 

bearbetade olika livsfrågor så kunde det finnas en skillnad i hur eleverna tänker gentemot 

lärarnas upplevelse av eleverna. Då hade resultatet istället kunnat visa på en större 

generalisering av elevernas omprövning om sina egna åsikter och eventuellt stämt bättre 

överens med förklaringsmodellen. Detta hade varit intressant att undersöka vidare, dock hade 

fokus på studien då gått från från att koncentrera sig på lärarnas upplevelse och reflektion 

kring sin undervisning till ett bredare forskningsområde, vilket inte låg i linje med mina 

frågeställningar. Mitt resultat gick istället djupare in på lärarnas upplevelser och vad de tror 

ligger till bakgrund till de dilemman som händer i klassrummet vilket är en helt annan fråga.  

Utöver hur lärarna arbetade i klassrummet så tolkade jag att resultatet visade att de  

dilemman som uppstod och varför de uppstod i klassrummet stämde överens med den tidigare 

forskning som gjorts. Resultaten visade på att de dilemman som uppstod handlade till 

övervägande del av ett klassrum som präglades av en mångreligiositet och pluralismen från 

elevernas olika bakgrunder så som trosföreställning och sociala förhållanden. Denna påverkan 

av elevers bakgrund i klassrummet är något som visade sig samstämma med den tidigare 

forskningen på  isländska elever av Gunnarsson. Dessa bakgrundsfaktorer såsom klassens 
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mångfald, kunde även leda till att eleverna i vissa fall behövde gå in i en försvarsposition för 

sin tro eller sin åsikt. Att ompröva sina åsikter och tankar är något som jag anser vara en 

viktig del av religionsundervisningen och inte nödvändigtvis något som behöver vara 

problematiskt. Dock måste samtidigt läraren låta alla elever få stå för sina egna åsikter och 

påvisa att inte alla måste ompröva sina åsikter och tankar. Har man en stark tro eller åsikt har 

man rättighet att få stå vid den genom skolans religionsfrihet. Dock tror jag här att Hartman 

och Pettersons undervisningsmodell inom livsfrågepedagogik kan sättas i förankring då den 

påpekar att man bör ompröva sina åsikter i sista steget av utvecklingen av livsåskådningar. 

Här tolkar jag det som att modellen istället för att visa att man måste ompröva alla åsikter 

visar den på att man ibland bör se saker från andras perspektiv för att komma närmare sin 

egen livstolkning. Löfstedts förklarar att en bakgrund till dessa svårigheter i undervisningen 

är att elever känner sig attackerade som individer på det personliga planet och då går in i att 

försvara sig själva. Detta var även något som lärarna beskrev skedde i klassrummen. Ett 

exempel var när lärarna hade diskuterat diverse trosföreställningar och sedan fått kritik av 

eleverna för att de inte hade redovisat religionen enligt den elevens tolkning. Om läraren 

istället hade försökt interagera klassen med modellens sista steg, att ompröva sina egna 

tankar, och försöka se allt ur olika perspektiv så skulle dessa dilemman eventuellt kunnat ha 

undvikits. Dock kunde man se att några av lärarna på ett sätt redan arbetade med detta 

tankesätt då de utgick från ett utifrånperspektiv där eleverna fick titta på vissa livsfrågor 

utifrån ett ställningstagande i en film eller annan religion.  

En annan anledning till varför elever reagera så starkt när deras åsikter eller tro blir 

presenterade i fel ljus eller prövade skulle jag tolka bero på att lärarna inte sätter sig in i det 

Kittelmann Flensner forskning visar på, nämligen att lärarna måste vara medvetna om att ta 

ett sekulärt, icke–religiöst perspektiv är inte ett helt neutralt perspektiv utan kan i vissa fall bli 

exkluderande mot elever med annan tro. I dilemmat med läraren som beskrev eleven som 

tillhörde Jehovas vittne kan man tydligt se detta. Här ansåg läraren själv att hen beskrev 

religionen väldigt neutralt och förklarade detta till eleven. Dock reflekterade läraren kring att 

det kan ha berott på att andra elever i klassrummet hade utryckt sig negativt till religionen. 

Läraren hade då endast utgått från att hen själv hade en neutral åsikt men inte tagit i beaktning 

att andra elever kunde utryckt sig på ett sätt som var exkluderande och attackerande till eleven 

som tillhörde Jehovas vittne. En annan lärare nämnde dock att hen var medveten kring detta 

tankesätt och att man inte här helt neutral som lärare och ständigt måste titta på sin 

undervisning med kritiska ögon. Samtidigt så diskuterade denna lärare kring att någon 

eleverna ansåg sig vara ateist och därför inte troende vilket påvisar att inte alla i klassen är 
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medvetna om detta ställningstagande.  Detta resultat var också intressant då det pekar på att 

två av lärarna hade någon form av insikt i att deras egna åsikter och tro spelade roll . Dock 

tolkar jag det som att de olika dilemman som skedde ändå berodde på lärarnas egna 

ställningstagande då eleverna ständigt sökte efter rätta svar hos lärarna och de var tvungna att 

ta ett ställningstagande i dessa fall. Hade jag i dessa fall istället utfört en deltagarobservation, 

där jag observerade olika undervisningstillfällen, hade jag då kunnat undersöka denna fråga 

djupare och tolkat lärarnas medvetenhet om neutralitet i klassrummet. Anledningen till att jag 

inte valde att göra denna observation var att jag själv då hade behövt göra mig medveten om 

mina egna ställningstagande kring att vara neutral och hade då behövt att frånse mina egna 

åsikter och tankar vilket jag anser hade påverkat resultatet i hög grad. Genom att jag endast 

undersökte lärarnas upplevelser och tankar anser jag att kunde ta en mer neutral position som 

forskare utan att påverka resultatet.   

Avslutningsvis så kan man diskutera den historiska aspekten av livsfrågebegreppet och 

modellen kring livsfrågepedagogiken. Då Hartman och Pettersons förklaringsmodell är från 

1980 då livsfrågor hade en annan betoning i läroplanen kan man diskutera modellens relevans 

till livsfrågans betydelse i dagens läroplan, Lgy11. Är modellen verkligen relevant i den nya 

läroplanen? Detta tolkar jag den vara då de av lärarna som beskrev sig ha jobbat livsfrågor i 

tidigare läroplaner ansåg att den största skillnaden mellan de tidigare läroplanerna och Lgy11 

var att livsfrågor var en något större bedömningspunkt i de tidigare och hade en något 

annorlunda utformning. Dock svarade alla fyra lärare att livsfrågor fortfarande genomsyrade 

hela undervisningen, en lärare använde sig till och med av de gamla läroplanernas benämning, 

vilket resulterar i att modellen fortfarande är relevant då jag tolkar det som att livsfrågans 

betoning inte visats ändrats för mycket.  

 

5.3 Avslutande reflektion 

Mitt resultat visar på att lärarnas arbetssätt med livsfrågor utgörs av interaktion och 

diskussion i klassrummet. För att hantera de känsligare delarna av livsfrågor arbetar lärarna 

med att gå från ett inifrånperspektiv till ett utifrånperspektiv för att kunna låta eleverna 

beröras av ämnet samt att kunna distansera sig. Vidare arbetade lärarna med ett tematiskt och 

genomsyrande arbetssätt då de ansåg att livsfrågor var svårt att begränsa till enskilda lektioner 

utan syntes i flera delar av religionsundervisningen. Då mitt resultat visade på att lärarna 

ansåg att interaktionen och diskussionen i klassrummet betonades vara det viktigaste 

arbetssättet tolkar jag detta som att det talar för att förklaringsmodellen kring att livsfrågor 

sker till största del genom interaktion är en lämplig modell i detta avseende. Denna tanke 
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stärks även av att lärarna betonade att arbetssättet att diskutera livsfrågor i den sociala 

kontexten i undervisningen var viktigt då de upplevde att eleverna inte på egen hand brukade 

reflektera utanför undervisningen. Detta stämmer överens med Hartman och Petterssons teori 

om att den individuella processen sker i samband med interaktion, att eleverna arbetar fram 

ett ställningstagande själva genom att de har diskuterat livsfrågor i klassrummet tillsammans 

med andra elever. Modellen påpekar även att diskussionen är ett samspelet mellan ”jaget”, 

personligheten och den yttre miljön och det är där som livsfrågorna kommer upp vilket 

stämmer överens med resultatet kring elevernas reflektion. Dock betonar modellen att alla 

livsfrågor inte är gemensamma för alla då miljöfaktorer så som elevernas kultur spelar stor 

roll samt den kognitiva processen. Detta pekar dels på att utvecklingsmönstret hos eleverna 

har att göra med skillnader i miljön vilket resultatet visar på då tre av lärarna anser att 

bakgrunden spelar stor roll för vilka dilemman som uppkommer. Resultatet pekar även på att 

lärarna upplever att elever är olika i sina kognitiva processer, hur och om de vill ompröva sina 

åsikter, vilket även kan leda till att de inte alltid kan reflektera på samma nivå. Då jag anser 

att detta  ligger i linje med förklaringsmodellen till varför elever har olika livsfrågor tolkar jag 

även att resultatet stämmer överens med modellen även i detta avseende och modellen är 

relevant. Modellens relevans för dagens undervisning stärks även av att trots att 

förklaringsmodellen är från 1980-talet så påvisar resultaten att livsfrågepedagogiken inte 

skiljer sig alltför mycket från då och därför vara relevant för dagens undervisning.  

Vidare visade min forskning på vilka dilemman som uppstår i undervisningen och 

lärarnas förklaringar till detta. Resultatet leder till argumentationen att de dilemman som 

lärarna har beskrivit går i linje med tidigare forskning kring att elevernas bakgrund spelar 

större roll än vilka livsfrågor det är man behandlar. Jag tolkar även att resultatet visar att även 

om två av lärarna betonade sig vara medvetna om sina egna ställningstagande kan det finnas 

en svårighet kring att man inte är helt neutral i och med den sekulariserade kontexten. Man 

kan inte garantera att klassrummet blir exkluderande då man alltid utgår från ett 

ställningstagande. Detta resulterar i att undervisningen kring livsfrågor alltid kommer vara ett 

svårt och komplext ämne att undervisa i då bakgrunden hos eleverna och lärarna ständigt 

påverkar undervisningen och de dilemman som uppkommer. 

 
5.3.2 Slutsatser  
 
De slutsatser som denna uppsats då kan dra innebär att lärarna arbetar med livsfrågor genom 

diskussion i mindre grupper och sedan lyfter frågan i helklass. Här fokuserar lärarna på 
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interaktion och diskussion i klassrummet då eleverna då får utrymme att själva reflektera och 

ompröva sina egna tankar. Vidare så arbetar lärarna från ett inifrånperspektiv till ett 

utifrånperspektiv som ett hjälpmedel för att kunna hantera de känsligare livsfrågorna och att 

undvika att dilemman framstår.  

           Vidare så dras även slutsatsen att de dilemman som de intervjuade lärarna beskrev 

finnas i klassrummet handlade två teman: Social bakgrund och trosföreställningar. Inom den 

sociala bakgrunden handlade dilemman om hur man som lärare bemöter elever som kommer 

som flyktingar samt dilemmat att möta elever som inte har reflekterat kring livsfrågor och 

påverkas negativt av ämnet. De andra temat, trosföreställningar, beskrev dilemman som 

handlade om meningsskiljaktigheter och intolerans mellan elever, hur elever med olika 

trosföreställningar bemöter varandra samt hur en eleven med en trosföreställning vill att 

tillhörande religion skall representeras i klassrummet.  

           Dessa slutsatser leder till den avslutande slutledningen att den didaktiska tillämpningen 

av livsfrågor är svårhanterlig och komplex. Svårigheten att som lärare inte kunna förutspå hur 

elevernas sociala bakgrund och trosföreställningar kan påverka undervisningen resulterar i att 

didaktiska dilemman uppstår i klassrummet vilket på detta sätt är oundvikligt.   

 

5.3.1 Förslag på vidare forskning   

Som nämnt i mina teoretiska förutsättningar finns det tydliga brister av forskning inom 

etikdidaktiken då den nämns som nästan obefintlig. Av mitt resultat som jag har behandlat så 

har det synliggjorts att vidare forskning behövs inom området hur lärare arbetar med 

livsfrågor för att fortsätta att förebygga dilemman i klassrummet i etikundervisingen och att 

arbeta för ett mer inkluderande klassrum. Det hade varit intressant att se vidare forskning med 

kvalitativ ansats där man utgår ifrån deltagarobservationer i klassrummet för att kunna gå in 

på en djupare analys på skillnaderna med hur lärarna arbetar gentemot hur de faktiskt arbetar. 

Detta då jag tror att det kan finnas skillnader i hur lärarna upplever att de har arbetat och hur 

de faktiskt arbetar i klassrummet. Vidare skulle jag även vilja se kvalitativ forskning i form av 

deltagarobservationen som undersöker om lärarna arbetar olika beroende på vilken bakgrund 

som eleverna har och om detta resulterar i att de väljer bort att jobba med vissa frågor. Utöver 

detta skulle det även vara intressant att göra en komparativ studie där man jämför mina 

resultat med tidigare arbete i läroplanerna för att se om vi arbetar annorlunda med livsfrågor 

idag gentemot tidigare styrdokument och varför denna skillnaden uppstår. 
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8. Bilaga  

 

8.1 Intervjuguide  
 

Introduktion: 

Mitt namn är Ida Nilsson och är lärarstudent från Linköpings Universitet där jag studerar till 

gymnasielärare i engelska och religionskunskap. I vårt slutskede av utbildningen så genomför 

vi vårt examensarbete där jag har valt att göra en studie om religionslärares syn på den 

didaktiska tillämpningen av livsfrågor i etikundervisingen och vilka dilemman som 

uppkommer kring detta. Livsfrågor är något som genomsyrar hela läroplanen i 

religionskunskap även om själva begreppet har fått mindre utrymme i just Lgy11.  

Jag kommer att använda mig av begreppet livsfrågor där jag har valt att tolka 

begreppet utifrån professor Sven Hartmans definition. Detta är att livsfrågor gäller de 

grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet. De kan vara både 

existentiella, så som vad är ett gott liv och teologiska, så som finns det någon gud?  

Intervjun består av ca 10 frågor och kommer vara ca 15–30 minuter lång. Intervjun 

kommer att följa de etiska ställningstagande som finns enligt forskningens Codex och du som 

blir intervjuad kommer vara helt anonymiserad och kommer få ett annat namn i 

presentationen av min studie.  

Om du någon gång vill avbryta intervjun så har du rätt till det samt så undrar jag om 

det är okej att jag spelar in denna intervjun?  

 

Intervjufrågor:  

1. Är du legitimerad religionslärare? * 

2. Hur länge har du jobbat som religionslärare och vilka kurser har du undervisat 

 i?* 

3. Hur skulle du tolka begreppet livsfrågor i Lgy11? Vad innehåller det?  

4. Vad anser du är viktigt att tänka på när man arbetar med livsfrågor i 

 klassrummet? 

5. Hur brukar du arbeta med området livsfrågor i klassrummet? 

 Följdfråga: Arbetar du utifrån elevernas egna ställningstagande? 

6. Hur stor del av undervisningen i dina kurser brukar ges till området kring 

 livsfrågor? 
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7. Diskuterar du och planerar arbetet med livsfrågor ihop med andra kollegor?  

 Följdfråga: tror du detta hade påverkat dig om du gjort detta?/påverkar dig 

8. Vilka didaktiska dilemman upplever du finns i arbetet med livsfrågor? 

 Följdfråga: Hur har du arbetat med detta? 

9. Har du någon gång undvikit att diskutera livsfrågor/ en del av livsfrågor i 

 klassrummet? Om ja, varför? 

10. Anser du att du har fått den utbildning och stöd du behövt för att kunna 

 hantera och jobba med livsfrågor i klassrummet? Ja/nej varför?  

11. Upplever du att diskussionen kring livsfrågor blir annorlunda i mötet elever 

 beroende på deras bakgrunder? Om ja, varför?  

12. Har du något övrigt du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Uppvärmningsfrågor, ej relevanta för min frågeställning. 

 

 


