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Abstract 

This paper aims to describe how religion teachers in Swedish schools teach concerning 

questions about life issues and popular culture. To research the teachers' didactic approach to 

these issues, didactics has been defined with three educational questions: what, how and why. 

The essay focuses on teachers' effective implementation of teaching on life issues and popular 

culture, which we used a theory of offering meaningfulness describing what subject matter 

that may be imparted to the students. An offer of meaningfulness can be pursued and can be 

made visible in the context of what and how performs the teaching and also in the context 

where the teacher planned the teaching elements. The method that the paper has used is the 

interviews of four different active religious educators in Stockholm and Uppsala area. These 

interviews were conducted at every teacher’s workplace. The interviews were recorded and 

we used a semi- structured interview guide, which has been created to ensure that the 

important issues for the survey answered. The results show that religion teachers are 

experiencing a shortage of time, when planning the teaching elements of life issues teaching 

on life issues and popular culture. The results also show that when students receive 

instructions in the subjects concerning life issues and popular culture, it is usually in relation 

to the other world religions. In the discussion, our results were partially consistent with 

previous studies in the field of life issues and popular culture. The interviewed teachers 

created different offer of meaningfulness that the students could impart in their creation of 

answers to the questions of life. 

 

Keywords: didactic teaching, teachers' perspective, interviews, life questions, pop culture, 

offer of meaning. 

 
  



 

 2 

Innehållsförteckning 

Abstract ............................................................................................................................1 

1. Inledning .......................................................................................................................4 

2. Bakgrund ......................................................................................................................5 

2.1 Livsfrågor............................................................................................................................6 

2.2 Populärkultur .....................................................................................................................7 

2.3 Religionsdidaktiska perspektiv ...........................................................................................8 

3. Litteraturöversikt .........................................................................................................9 

3.1 Tidigare forskning ...............................................................................................................9 

3.1.1 Religionsdidaktik ..........................................................................................................9 

3.1.2 Livsfråge- och existentiell undervisning ...................................................................... 11 

3.2 Teoretiskt perspektiv ....................................................................................................... 13 

4. Syfte och frågeställningar ...........................................................................................15 

5. Metod .........................................................................................................................16 

5.1 Val av datainsamlingsmetod ............................................................................................ 16 

5.2 Avgränsning av studien .................................................................................................... 17 

5.3 Urval av respondenter ...................................................................................................... 17 

5.4 Presentation av respondenterna ...................................................................................... 18 

5.5 Diskussion av intervjuguiden ............................................................................................ 19 

5.6 Genomförande av intervjuerna ........................................................................................ 20 

5.6 Bearbetning och analys .................................................................................................... 21 

5.7 Etiska aspekter ................................................................................................................. 21 

5.8 Validitet och reliabilitet .................................................................................................... 22 

6. Analys av didaktiska reflektioner ...............................................................................24 

6.2 Lärare 1, Karl .................................................................................................................... 24 

6.3 Vad? ................................................................................................................................. 25 

6.3.1 Lärare 2, Beatrice ....................................................................................................... 25 

6.3.2 Lärare 3, Pelle ............................................................................................................ 27 

6.3.3 Lärare 4 och 5, Robin och Åke .................................................................................... 28 

6.4 Hur?.................................................................................................................................. 29 

6.4.1 Lärare 2, Beatrice ....................................................................................................... 29 

6.4.2 Lärare 3, Pelle ............................................................................................................ 31 

6.4.3 Lärare 4 och 5, Robin och Åke .................................................................................... 32 

7. Analys av lärarnas meningserbjudande ......................................................................34 

7.1 Vad? ................................................................................................................................. 34 



 

 3 

7.1.1 Lärare 2, Beatrice ....................................................................................................... 34 

7.1.2 Lärare 3, Pelle ............................................................................................................ 35 

7.1.3 Lärare 4 och 5, Robin och Åke .................................................................................... 35 

7.2 Hur?.................................................................................................................................. 36 

8. Diskussion ...................................................................................................................39 

8.1 Lärarnas didaktiska reflektioner ....................................................................................... 39 

8.2 Lärarnas meningserbjudande ........................................................................................... 42 

8.3. Avslutning ....................................................................................................................... 43 

9. Konklusion ..................................................................................................................44 

Referenslista...................................................................................................................45 

Bilaga 1- Intervjuguide ...................................................................................................47 

 

 



 

 4 

1. Inledning 

Det finns frågor vi alla ställer oss, frågor som handlar om världen, vår existens och våra liv. 

Det är frågor som hjälper oss att skapa världsbilder, att se vad som är rätt och fel och skapa 

våra egna perspektiv och identiteter. Dessa frågor kallas livsfrågor. Livsfrågor kan gestaltas 

på olika sätt, men innefattar ofta frågor knutna till vem jag är och varför finns jag. Sökandet 

av svar på frågorna sker i en ständig process med omgivningen individen befinner sig i. 

Livsfrågorna är också en viktig del av individers identitetsskapande och att barn och unga i 

åldrarna 8-16 år får tänka och resonera över livsfrågor är väsentligt i deras utveckling som 

människor.
1
 Livsfrågor har även en plats i den svenska religionsundervisningen. 

Den svenska skolan har sedan 1969 arbetat med livsfrågor.
2
 I de gällande kursplanerna 

framställs livsfrågor som ett område som bör undervisas i relation till hur de skildras i 

populärkultur.
3
 Eftersom livsfrågor huvudsakligen handlar om identitetsskapande och att 

finna sina egna perspektiv på världen, får skolan en viktig roll i hur barn och unga kan forma 

sina egna identiteter och världsbilder. Hur lärare väljer att undervisa om livsfrågor blir därför 

viktigt för elevernas individuella utveckling. Även vilken mening en lärares didaktiska val 

skapar är viktigt att studera, då olika meningar kan leda till olika förutsättningar för eleverna 

att skapa sina egna identiteter och perspektiv på världen. Denna uppsats strävar efter att 

undersöka religionslärarnas reflektioner över sin egen undervisning om livsfrågor och 

populärkultur. 

Vi som skrivit denna uppsats är Hampus Hagman och Niklas Kraft. Båda vi läser 

ämneslärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi har båda samhällskunskap som 

huvudämne samt läst religionsvetenskap som andraämne. Religionsvetenskapen har vi båda 

läst samtidigt vid Teologiska institutionen vid Uppsala. Vår handledare Malin Löfstedt vid 

teologen vill vi speciellt tacka för goda råd och kloka perspektiv i processen för denna 

uppsats.  

Uppsatsen är skriven gemensamt vilket är viktigt att notera, dock har ansvaret för olika 

delar av uppsatsen fördelas olika. Delstudie 1 fokuserar på den didaktiska frågan Vad, medan 

delstudie 2 fokuserar på den didaktiska frågan Hur. Dessa båda delstudier är uppdelade på de 

båda analyskapitlen (6 och 7) . Niklas arbetade ensam med Vad-rubrikerna, det vill säga 6.3 

och 7.1, medan Hampus arbetade ensam med Hur-rubrikerna, det vill säga 6.4 och 7.2. Det 

skedde dock ett samarbete under den tiden och en gemensam kontroll för färdigställandet.  

 

                                                
1 Hartman & Torstensson-Ed, (2007). s. 172-174. 
2 Selander, (1993). s. 55-56. 
3 Lgr 11. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575. 2014-04-30. s. 189. 
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2. Bakgrund 

Alla som arbetar inom den svenska skolan är ålagda att arbeta mot skolverkets bestämda 

läroplaner. Det finns olika läroplaner för olika skolformer, de olika läroplanerna har ett 

gemensamt upplägg som består av tre olika delar. Den första delen kallas: skolans värdegrund 

och uppdrag. Den andra nämns som: skolans övergripande mål och riktlinjer för utbildning 

och den tredje delen heter: kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.
4
 I denna uppsats 

lägger vi fokus på den tredje delen som behandlar kursplaner, närmare bestämt fokuserar 

uppsatsen på religionskunskapsämnets kursplan. Kursplanen innehåller det stoff en 

religionslärare i den svenska skolan ska lära ut till eleverna inom ämnet religion. I kursplanen 

finns bland annat vilka olika religioner som ska läras ut, där olika religioner ska undervisas 

beroende på årskurs och skolform.
5
  

I och med den skolreform som genomfördes 2011, har nya aspekter av lärande och 

kunskaper lyfts fram. Religionskunskapen har likt de övriga skolämnena blivit föremål för 

reformen.  Det centrala innehållet i Lgr 11 är kanske den största skillnaden gentemot Lpo 94, 

den gamla läroplanen. Det centrala innehållet framhäver det innehåll som anses vara centralt 

för varje skolämne. Efter reformen ska religionskunskapen i större utsträckning än tidigare 

beröra områden som relationer, sexualitet och kön. Det har även tillkommit en tydligare 

progression mellan åldrarna, det vill säga att man studerar olika områden i olika åldrar istället 

för att liknande fakta ska beröras i alla åldrar.
6
 Dock leder inte alla förändringar i 

kursplanerna till reella förändringar i lärares undervisning, åtminstone inte än.
7
 

Ett område som hittills tenderar att hamna i bakgrunden i religionsundervisningen är de så 

kallade livsfrågorna och hur de skildras i populärkulturen. I Lgr11 står det; "hur olika 

livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i 

populärkulturen."
8
 Livsfrågor är de frågor som berör livet däribland existentiella frågor men 

även de frågor som påverkar identiteten såsom sexualitet, det vill säga frågor som till 

exempel; vad händer efter döden? Finns en gud? Vem är jag? osv.
9
 Ett förtydligande av 

begreppet presenteras under 2.1 Livsfrågor. Livsfrågor har dock förekommit och varit en 

viktig del i svensk religionsundervisning sedan 1969 års läroplaner men har nu för första 

gången placerats i relation till begreppet populärkultur.
10

 

Livsfrågor hänger tätt samman med livsåskådningar som är en viktig del av 

religionsundervisningen. Begreppen är tätt sammankopplade då en livsåskådning innefattar 

                                                
4 Lgr 11. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575. 2014-04-30. 
5 Löfstedt, (2011). s. 11-12. 
6 Ibid. 
7 Skolverket, (2005). http://www.skolverket.se/publikationer?id=1429. 2014-04-30. 
8 Lgr 11. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575. 2014-04-30. s. 189. 
9 Hartman & Torstensson-Ed, (2007). s. 20-21. 
10 Selander, (1993). s. 55-56; Hartman & Torstensson-Ed, (2007). s. 20. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1429
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svar på livsfrågor, det vill säga att en livsåskådning är mer eller mindre systematiserade svar 

på livsfrågor.
11

 Livsfrågor som ämnesstoff har trots den minimala undervisningstiden samma 

vikt som exempelvis de fem stora världsreligionerna i 2011 års nya kursplan. Livsfrågor är 

populärt hos eleverna och skulle kunna leda till ett ökat intresse för religion.
12

 Att livsfrågor 

inte får det utrymme det bör
13

, leder till att de svenska skoleleverna inte får den undervisning i 

livsfrågor som de enligt lag har rätt till, då eleverna i den svenska skolan har rätt till att 

undervisas om allt det centrala innehållet.
14

  

Innebörden av begrepp som livsfrågor och populärkultur är inte självklara utan behöver 

definieras så att det framgår tydligare vad vi menar med begreppen och vad de kommer att 

betyda i denna uppsats. Vi definierar därför nu att de två begreppen livsfrågor och 

populärkultur. 

2.1 Livsfrågor 

Livsfrågor kan definieras på en del olika sätt, alla har en ytlig uppfattning av vad begreppet 

faktiskt innefattar, dock är den ytliga uppfattningen inte alltid vad begreppet faktiskt står för. 

Livsfrågor är däremot något som alla någon gång ställer sig och är ofta frågor riktade mot 

problem av existentiell natur som till exempel sitt eget liv eller döden.
15

 Om barn (med barn 

menas personer i åldrarna 8-16) själva får beskriva vilka frågor om livet de känner är viktiga 

kommer det fram frågor som; "Vem är jag? Hur är allting ordnat? Varför finns så mycket 

orättvisor? Hur kan universum vara slut?"
16

 Livsfrågor blir då ur ett barnperspektiv frågor om 

identitet, moral och existens.  

Hartman och Torstensson-Ed använder en definition på livsfrågor som lyder: 

"En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors liv och för tillvaron i stort. En 

livsfråga är också uttryck för ett behov av att bearbeta och reflektera över upplevelser av världen 

och av den egna personen i relation till världen och till livet i stort.”17 

Författarna väljer att sammanbinda livsfrågor med livstolkning då livstolkning är den syn på 

livet som kommer fram genom försöken att besvara livsfrågorna. Livstolkningen handlar om 

ett försök att få en struktur på den upplevda tillvaron, det vill säga upplevelsevärlden, en 

process som aldrig blir fullständig.
18

 

Utifrån Hartmans och Torstensson-Eds definition kommer denna uppsats tolka begreppet 

som; De frågor som utgör de grundläggande villkoren för en människas liv, moral och 

existentiella värld. Det är de frågor som syftar till att skapa en individs identitet och världsbild 

                                                
11 Selander, (1993). s. 50-55. 
12 Skolverket, (2005). http://www.skolverket.se/publikationer?id=1429. 2014-04-30. 
13 Ibid. 
14 SFS 2010:800. 
15 Selander, (1994). s. 82-83. 
16 Hartman & Torstensson-Ed, (2007). s. 20. 
17 Ibid. 
18 Ibid. s. 20-21. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1429
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för att strukturera tillvaron och sin egen existens. Vi anser att definitionen stämmer in med de 

exempel som kursplanen i religionskunskap ger som livsfrågor, det vill säga "meningen med 

livet, relationer, kärlek och sexualitet."
19

 

2.2 Populärkultur 

Det finns ingen klar allmänt existerande definition av populärkultur och bland annat menar 

sociologen Tony Bennet att begreppet i sig egentligen är värdelöst.
20

 Begreppets problematik 

ligger i det faktum, att när man kallar något "populär" ställer man det som en kategori mot en 

annan kategori, i fallet populärkultur ofta emot; "finkultur" eller "folkkultur". Att ställa ett 

begrepp så komplicerat som kultur i olika kategoriseringar som "populär" eller "fin" är svårt 

och är ofta situationsbundet. Med situationsbundet menas att det ofta är den givna kontexten 

som avgör vad som ses som "fint" eller "populärt". Dock ställs alltid populärkulturen emot en 

annan kategori, den står aldrig ensam. Vad som är populärkultur definierar därmed per 

automatik motsatta kategorier. När populärkulturen blir inkluderande blir således finkulturen 

exkluderande och elitiskt, och så vidare.
21

 

Eftersom populärkultur består av begreppet "kultur" får vi dock börja med att definiera 

kultur. Kultur är en konstant pågående process att skapa mening och betydelser, inte en 

uppsättning specifika saker. Mening är något människor konstant skapar i det sociala 

samspelet med varandra. Mening skapas i olika medier när individer uttrycker sig, 

konsumerar, använder eller tar del av kulturprodukter som till exempel en film eller en tv-

serie. Kultur blir den process där människor skapar mening och som potentiellt slutar i en 

kulturprodukt.
22

 En kulturprodukt är en produkt som faller inom medierna; film, musik, tv, 

radio, mode, och litteratur.
23

 

Att nu säga vad som är den populära meningsprocess vi människor konstant tar del i 

(populärkultur) är omöjligt enligt Lindgren.
24

 Vi ska dock försöka att visa på hur begreppets 

används i uppsatsen, till hjälp använder vi Simon Lindgrens fyra ståndpunkter för hur han ser 

på vad populärkultur är;  

 "Populärkulturen är kommersiell - den står på ett eller annat sätt i förbindelse med en marknad 

där ekonomiska överväganden görs och där kulturprodukter produceras och konsumeras. 

 Populärkulturen är lättillgänglig - den bygger på "enkla" framställningar av vardagsnära eller 

konventionella och väletablerade tacken och betydelser, vilket gör att en stor grupp människor 

lätt kan identifiera sig med dess innehåll. 

 Populärkulturen är således inte intellektuellt krävande (den förutsätter inte förberedelser från 

användarens sida på samma sätt som exempelvis en operaföreställning) utan på ett eller annat 

sätt kopplad till rekreation och förströelse. 

                                                
19 Lgr 11. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575. 2014-04-30. s. 189. 
20 Lindgren, (2009). s. 25. 
21 Ibid. s. 17-19; s. 25-26. 
22 Lindgren, (2009). s. 17-19; s. 27-30. 
23 Ibid. s. 17. 
24 Ibid. s. 31. 



 

 8 

 Populärkulturen är folklig - den "ger vad folk vill ha" och kan på så sätt sägas återspegla 

många människors önskningar och behov."25 

I vår undersökning syftar vi alltså med populärkultur på; den kultur som är 1. kommersiell 

(skapad för en marknad), 2. Lättillgänglig (det ska vara lätt för alla att identifiera sig med 

symboler och betydelserna som framställs), 3. Inte intellektuellt krävande (man behöver inga 

förkunskaper) och 4. Folklig (återspeglar majoritetens vilja). Populärkultur behöver även 

existera som en kulturprodukt inom ett av följande medium; bilder, film, musik, tv, radio, 

mode, eller litteratur.    

Ett exempel på populärkultur som skulle kunna uppfylla vår definition och låta eleverna 

arbeta med det centrala innehållet är filmen Matrix från 1999. Det är en film som diskuterar 

människors existentiella tillvaro (livsfrågor), är skapad för en kommersiell marknad, är 

lättillgänglig, inte kräver förkunskaper, den "ger vad folk vill ha" och faller inom ett av de 

medier vi ser som en populärkulturell produkt (film). 

2.3 Religionsdidaktiska perspektiv 

Det forskningsområde som berör livsfrågor och religionsundervisningen kallas 

religionsdidaktik. Religionsdidaktiken tenderar enligt Osbeck att missa lärarnas egna 

perspektiv och reflektioner över sin undervisning, det vill säga att lärarna sällan har använts 

som en reflekterande informant inom religionsdidaktiken. Inom det didaktiska fältet tenderar 

man istället att antingen fokusera på elever eller på lärarna som enbart informant av fakta och 

inte lyfta lärarnas egna perspektiv och åsikter.
26

 Lärarens didaktiska val utgör dock en central 

del av meningsskapandet och den delen är viktig att fånga i ett område som livsfrågor – ett 

område som syftar till att besvara frågor i livet och som eleverna har stort intresse för. 

Allt innehåll som valts ut och undervisas i skolan skapar en mening som sedan erbjuds 

eleverna. Mening skapas alltså genom de innehållsliga val läraren gör. Genom att välja fram 

ett innehåll väljer då också läraren bort ett innehåll, medvetet som omedvetet. De olika valen 

är av stor vikt i frågan om vad eleverna slutligen lär sig. Kontexten inom vilken innehållet 

presenteras för eleverna utgör dessutom, likt valen, en del av meningsskapandet.
27

 

Undervisningen om livsfrågor är inget undantag, en lärares didaktiska val påverkar den 

mening som skapas och erbjuds eleverna i religionsundervisningen. 

Mot bakgrund av läroplanens fokus på livfrågor i populärkultur, samt vikten av 

religionslärares didaktiska val i arbetet med läroplanens centrala innehåll är det angeläget att 

närmare undersöka lärarnas didaktiska reflektioner för att se vilken mening de skapar 

medvetet eller omedvetet. Det vill säga vilken mening undervisningen med livsfrågor 

erbjuder. 

                                                
25 Ibid. s. 46. 
26 Osbeck, (2011). s. 40-45. 
27 Englund, (1997). s. 127-130. 
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3. Litteraturöversikt 

Den här delen av uppsatsen syftar till att beskriva hur andra forskare arbetat med liknande 

frågor som denna uppsats. Vi inleder litteraturöversikten med tidigare forskning där vi 

presenterar forskning inom det större området religionsdidaktik och den del inom 

religionsdidaktiken som berör undervisningen med livsfrågor och existentiella frågor. Under 

rubriken 3.2 teoretiska verktyg, presenterar vi det teoretiska analysverktyg vi använder i vår 

analys. 

3.1 Tidigare forskning 

Vår uppsats faller inom det större forskningsfältet religionsdidaktik, därför presenterar vi här 

en del av den forskning inom religionsdidaktiken som ligger nära den här uppsatsens syfte. 

Efter religionsdidaktiken presenterar vi en del av den forskning som genomförts på 

undervisning om livsfrågor och existentiella frågor, ett forskningsfält som ligger inom 

religionsdidaktikens ramar. 

3.1.1 Religionsdidaktik 

Religionsdidaktiken är en av många ämnesdidaktiker och en del av det större området 

religionsvetenskapen och fokuserar på undervisningen om religion.
28

 Ämnesdidaktikens 

uppgift, där religionsdidaktiken som sagt räknas in, är att vara en länk mellan skolans arbete 

och praxis med universitetets kunskaper och metoder.
29

 Didaktiken som forskningsområde 

studerar bland annat de didaktiska val en lärare gör för sin undervisning. Frågorna som brukar 

räknas in som didaktiska är vad, hur och varför. Med vad-frågan menas det stoff en lärare 

väljer att undervisa om, hur-frågan är de undervisningsmetoder som väljs och varför-frågan är 

motiveringarna till de val som fattats. Dock kan det finnas andra frågor som varje lärare bör 

ställa till sin egen undervisning. Ibland är frågan om vem som ska undervisas också en 

adekvat fråga. Religionsdidaktiken studerar bland annat de didaktiska frågorna men i 

religionsundervisningens kontext.
30

  

Christina Osbeck presenterar en översikt över den moderna forskningen inom 

religionsdidaktiken i tidskriften British Journal of Religious Education, en ledande tidskrift 

inom området.
31

 Hon visar att den forskning som inom religionsdidaktiken fokuserar på 

lärandeprocessen tenderar att fokusera på elevers begreppsuppfattning eller syn på olika 

fenomen. Det är i relation till mängden som studerar elever, få som studerar lärares egna 

                                                
28 Löfstedt, (2011). s. 12-13. 
29 Almén, Furenhed, Harman & Skogar, (2000). s. 102. 
30 Lindström & Pennlert, (2009). s. 27; Löfstedt, (2011). s. 12-13. 
31 Löfstedt, (2011). s. 12-13. 
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uppfattningar. De få undersökningar som genomförts om lärare har inte undersökt lärarens 

undervisande profession utan fokuserat på hur lärare passar in i det större området skolan eller 

implementeringen av nya kursplaner. Forskningen som genomförts om lärarnas stoffurval och 

syfte tenderar att fokusera på områden som hur en lärare placerar in sig, traditionsmässigt 

eller inom religionsämnets ramar. Lärarnas egna perspektiv kommer här återigen i 

bakgrunden.
32

  

I sin avhandling beskriver Osbeck hur den religionsdidaktiska forskningen tenderat att 

exempelvis studera eleven, lärandeprocessen eller ämnets syfte åtskilt från den kontexten 

fenomenen förekommer inom. Särskiljandet mellan ett fenomen och kontexten, menar 

Osbeck, minskar trovärdighet och relevans för den kontextuella helheten i skol- och 

undervisningssituationer. Hon menar att det i 2000-talets första decennium skett forskning 

som beaktar de didaktiska frågorna vad och hur i relation till varandra istället för se dem 

separat, vilket skapar en mer kontextuell bild.
33

  

Ett exempel på forskare som forskat inom religionsdidaktiken är Olivestam. Olivestam 

presenterar exempel på hur lärare idealt bör tänka kring sina didaktiska val. Han visar på ett 

flertal didaktiska ideal en religionslärare förhåller sig till. Ett ideal är till exempel 

tolkningsidealet, att en lärares svar på hur-frågan behöver formuleras med elevernas egna 

åsikter, vilket ska genomsyra all undervisning. Han menar att elevernas val behöver få en 

plats i den didaktiska processen för att skapa ett intresse hos eleverna och på så sätt öka sina 

inlärningsmöjligheter. Det blir viktigt i religionsämnet då det ger eleverna en möjlighet att 

utveckla och se betydelsen med livet. Idealet syftar även till att eleverna ska få en möjlighet 

att genom att påverka undervisningen, ges möjlighet att tolka sin egen livssyn och svar på 

livsfrågor.
34

  

Ett av Olivestams övriga ideal är det etiska idealet. Det etiska idealet berör elevernas egna 

personliga utveckling. Att eleverna genom sin religionsundervisning ska få tillgång till 

religiösa och sekulära perspektiv och förebilder så att de själva ska utforma etiska 

ståndpunkter. Idealet bygger alltså på att undervisningen ska ge eleverna utrymme att själva 

reflektera över olika etiska perspektiv för att bättre finna sin moraliska världsbild.
35

  

Utöver hans ideal visar Olivestam på hur elevernas närmiljö påverkar deras syn och 

upplevelse på ämnet. Han menar att lärare bör testa sig fram mellan de ideal han presenterar 

för att finna hur eleverna lär sig mest och på så sätt skapa en optimal undervisningsmiljö.
36

 

Hartman följer Olivestam i tanken på vikten av att ta hänsyn till närmiljön i 

religionsundervisningen när han menar att eleverna förstår religionen i den kontext de lever i, 

det vill säga att elevernas närmiljö påverkar hur de ser och lär sig religion.
37

   

                                                
32 Osbeck, (2011). s. 40-45. 
33 Osbeck, (2006). s. 143-144. 
34 Olivestam, (2006). s. 65-69. 
35 Ibid. s. 141-142. 
36 Ibid. s. 142. 
37 Almén, Furenhed, Harman & Skogar, (2000). s. 237-239. 
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3.1.2 Livsfråge- och existentiell undervisning 

Livsfrågor har existerat som ett undervisningsstoff sedan 1969, dock har livsfrågornas roll i 

undervisningen förändrats från 1969 fram till 2011 års kursplaner.
38

 Det är även frågor som 

forskning visar att barn och unga konstant ställer sig för att finna sin egen plats i världen.
39

 

Hartman och Torstensso-Ed menar att en del personer i samhället möjligtvis hävdar att barn 

och unga i åldrarna 8-16 inte behöver arbeta med, resonera över eller tänka på livsfrågor. 

Detta beror på att människor i unga år inte har kunskap nog att till exempel resonera över 

meningen med livet, på grund av att deras resonemang blir för ytliga. Hartman och 

Torstensson-Ed visar att den bilden av barn och unga är fel, det är en åldersgrupp som inte är 

enkelspråkig, utan funderar över livsfrågor på samma sätt som vi ”vuxna”.
40

 Att barn och 

unga är komplexa varelser som konstant funderar på livsfrågor visar Hartman och 

Torstensson-Ed genom att respektfullt prata med barn och unga. Det respektfulla mötet blir en 

utgångspunkt i deras forskning, vilket är ett tillvägagångssätt som historiskt saknats och lett 

till en felaktig bild av åldersgruppen.
41

 

FN:s barnkonvention belyser faktumet att barn och unga är lika mycket människor som 

”vuxna”, att de har samma förutsättningar och rättigheter. Konventionen framhäver utöver 

deras likvärdighet att de under 18 år ska ha möjlighet att bilda sina egna åsikter om livet och 

den värld de är en del av. För att barn och unga ska få den möjligheten behöver de bemötas 

och behandlas med en respekt som utgår att de är likvärdiga människor med samma värde 

som vuxna, enligt författarna, både på gott och ont.
42

 

Barn och unga har genom historien inte setts som likvärdiga med vuxna utan som en 

åldersgrupp som ”ännu inte är där”, att de är mindre utvecklade och har brister i sina 

resonemang över världen och kunskap. Det vuxna samhället bedömde åldersgruppen efter hur 

barn och unga liknande eller skilde sig ifrån vuxna, inte som likvärdiga människor. Synen på 

barn som en underlägsen grupp som utvecklas till fullgoda vuxna förändrades sedan. 

Framförallt tack vare personer som John Dewey, som menade att barns omognad ska ses som 

en tillgång. Att de inte ska ses i relation som de färdigt utvecklade (vuxna) som norm, utan 

som en egen fullvärdig grupp. Perspektivet som grundläggs av personer som John Dewey 

leder till slut till att forskare börjar se barn på ett annat sätt, de blir till ett skapande 

studieobjekt, inte bara en receptor av kunskap och värderingar.
43

  

Skiftet i perspektivet på barn och unga leder till att forskningen börjar se hur de till 

exempel tar del i samhällets konstanta skapande av kultur, det vill säga mening. Hur barn och 

ungdomar i mötet med vuxna i olika situationer är en skapare och receptor av mening och 

                                                
38 Selander, (1993). s. 55-56. 
39 Hartman & Torstensson-Ed, (2007). s. 172-174. 
40 Ibid. s. 9-11. 
41 Ibid. s. 9-15.  
42 Ibid. s. 11-14. 
43 Hartman & Torstensson-Ed, (2007). s. 14-20. 
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värderingar vilket i sin tur blir som olika svar på de livsfrågor som både finns hos barn, unga 

och vuxna i samhället. Barn och ungas plats i samhället som en delaktig skapare leder bland 

annat till att åldersgruppens behov av att diskutera och resonera över livsfrågor framhävs. Ett 

behov som är starkt och som samhället behöver uppfylla, något som den svenska skolan 

historiskt försökt att göra.
44

 

Selander har i sin forskning visast på livsfrågornas roll i den svenska skolan från 1960-

talet. Det Selanders resultat visar är att i och med 1969 års nya läroplaner fick livsfrågor en 

viktig roll i svensk religionsundervisning. Religionsundervisningen skulle hjälpa eleverna 

med de ”viktiga” frågorna som finns i livet. Att de genom undervisningen ska börja arbeta 

med sina svar på frågor som berör, lycka, trygghet, godhet och ärlighet. Begreppet livsfrågor 

används inte i läroplanerna från 1969 men religionsundervisningens syfte är likställt med 

livsfrågor.
45

  

När skolan 1980 får nya läroplaner förstärks livsfrågorna i religionsundervisningen och 

livsfrågor som begrepp börjar användas i läroplanerna. Livsfrågorna blir med 80-talets 

läroplan en central utgångspunkt i religionsundervisningen och är en väsentlig del av hur 

undervisningen ska utformas. Elevernas frågor om livet utvecklas således till det viktigaste 

studieobjektet i religionsundervisningen och den viktigaste utgångspunkten i all 

religionsundervisning.
46

 

Livsfrågor som begrepp var dock inte definierat i 1980 års läroplan, utan exemplifierades. 

Exemplifieringen skapade en del problem, framförallt genom att det är svårt att undervisa om 

ett stoff utan en tydlig definition. Vilket kan vara en av anledningarna till att begreppet valdes 

bort när man i början av 90-talet började med en ny läroplan, Lpo 94,då begreppet försvann 

från kursplanerna. Formuleringarna i Lpo 94 var mer inriktade på kunskapsstoff istället för 

elevens egen världsbild och perspektiv. Livsfrågor försvann inte helt utan ersattes med en mer 

traditionsbunden term, livsåskådningsfrågor, ett begrepp som är mer bundet till hur religioner 

ser på frågor som livet efter döden, istället för elevernas egna frågor om livet i stort.
47

 När den 

senaste reformen genomfördes 2011 var begreppet tillbaka i relation med populärkultur i 

formuleringen; "hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och 

sexualitet, skildras i populärkulturen.".
 48

  

Livsfrågor har därmed varit en viktig del i svensk religionsundervisning sedan 60-talet.
49

 

Det är utöver det ett ämnesområde som elever själva anser är roligt och lärorikt att arbeta 

med. Dock är det ett område i den svenska skolan som ofta hamnar i bakgrunden enligt 

                                                
44 Ibid. s. 18-22. 
45 Selander, (1993). s. 55-56.  
46 Ibid. 
47 Hartman & Torstensson-Ed, (2007). s. 20. 
48 Lgr 11. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575. 2014-04-30. s. 189. 
49 Selander, (1993). s. 55-56; Hartman & Torstensson-Ed, (2007). s. 20. 
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elever, lärarstudenter och studier utförda på lärares arbete, trots sin historiska och nutida 

status.
50

   

Barn och ungdomar upplever som sagt att livsfrågor är ett ämnesområde som är viktigt för 

dem. Hartman och Torstensson-Ed visar att barn behöver diskutera, uppleva och känna 

livsfrågorna i relation till sin omgivning. Det kan uttryckas i böcker eller på en fotbollsplan 

men barn och ungdomar skapar konstant med sin omgivning svar på frågorna och ställer upp 

nya frågor som behöver besvaras. Livsfrågor blir en ständigt pågående process som behöver 

få ett utrymme i en individs utveckling.
51

 För att det ska bli en fruktbar utveckling för barns 

livsfrågor och svar krävs det ett respektfullt möte mellan barnen, forskarna och samhället. 

Viktigt i sammanhanget är att barnens perspektiv inte nedvärderas.
52

 

Hartman och Torstensson-Ed menar att det finns två större utbildningstraditioner, 

stoffcentrerad eller elevcentrerad. Med stoffcentrerad menas att undervisningen fokuserar på 

att lära ut stoff, det vill säga fakta, till eleverna medan den elevcentrerade undervisningen tar 

sin utgångspunkt i individens egna intressen och världsbild. Författarna menar att bägge 

perspektiven behövs för att driva en framgångsrik undervisning kring livsfrågor. Att enbart 

låta eleverna lära sig mekaniska svar på livsfrågor från oss "vuxna" eller att enbart låta 

eleverna själva leta svar på livsfrågor är ofruktbart. Mening och svar på livsfrågor skapas i ett 

respektfullt möte och samtal med andra i sin omgivning. Ett förhållningssätt som behöver 

finnas i undervisningen för att elever ska utvecklas i ett område som livsfrågor.
53

 Existentiell 

undervisning ligger nära den undervisning som handlar om livsfrågor, den handlar om att 

elever får uttrycka sig över de frågor de ser som viktiga och grundläggande i sina liv.
54

 

3.2 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska verktyg vi använder för att analysera vår empiri är meningserbjudande. Det är 

ett begrepp framtaget av Thomas Englund och syftar till att se vilken mening som skapas i 

undervisningssituationer och det kunskapsinnehåll som berörs i undervisningen. För att kunna 

se ett meningserbjudande i undervisningssituationer behöver man som forskare se 

undervisning som en social handling. Med social handling menas att det finns en skapare som 

ger ut ett innehåll och en receptor av det innehållet, det vill säga ett interaktivt möte mellan en 

person som skapar och en som tar emot. 

Genom att beskriva undervisning som en social handling blir de val som gjorts för att ta 

fram stoff i ett undervisningssyfte den primära skaparen av en mening som sedan erbjuds 

eleverna. Valen som fattats menar Englund är en process av ett samspel som sker mellan det 

valda innehållet och kontexten i vilken den ges i. Vidare menar Englund att valet av innehåll 

                                                
50 Skolverket, (2005). http://www.skolverket.se/publikationer?id=1429. 2014-04-30. 
51 Hartman & Torstensson-Ed, (2007). s. 16-19. 
52 Ibid. s. 169. 
53 Hartman & Torstensson-Ed, (2007). s. 172-174. 
54 Selander, (1994). s. 60-62. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1429
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kommer i sig förmedla ett meningserbjudande som någon medvetet valt eller omedvetet 

kommer skapa. Begreppet meningserbjudande tar även hänsyn till de val som inte görs, det 

vill säga de fakta eller innehåll som väljs bort utgör också en aspekt av meningsskapandet.
55

 

När det kommer till kontexten menar Englund att begreppet kan beskrivas som faktorer 

som skapar förutsättningar för ett meningserbjudande. Det betyder att ett meningserbjudande 

aldrig skapas enbart genom det valda innehållet som bestämts. Kontexten i ett 

undervisningsmoment kan beskrivas som omgivningen, i vilken eleven upplever och uppfattar 

valet av innehåll.
56

 Hur eleverna uppfattar den skapade meningen är dock inget vi i denna 

uppsats kan undersöka.  

Ett meningserbjudande kan därmed definieras enligt följande: Fakta och innehåll som 

väljs och väljs bort i en undervisningssituation och skapar då en mening som eleverna sedan 

kan ta del av. Kontexten i vilken eleven tar del av fakta, påverkar sin tur både hur eleven ser 

på innehållet och hur eleven uppfattar innehållet som presenteras. Bakom det innehåll 

eleverna tar del av, finns det olika meningsskapande val som demonstrerar för eleverna vad 

som är centralt i det givna ämnesområdet och hur man bör se på ämnet. Det innehåll som 

väljs, alternativt väljs bort och i den kontext en lärare undervisar i skapar alltså en mening 

som erbjuds åt eleverna och påverkar deras syn på ämnet.
57

 Det är religionslärares syn på den 

meningen vi är intresserade av att undersöka när religionslärare arbetar didaktiskt med 

livsfrågor och populärkultur. 

                                                
55 Englund, (1997). s. 127-130. 
56 Ibid. 
57 Englund, (1997). s. 127-130. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de didaktiska reflektioner religionslärare (på 

högstadiet, årskurs 7-9) gör över sin egen undervisning med populärkultur och livsfrågor. 

Närmare bestämt hur lärarna beskriver sina didaktiska val kring arbetet med det centrala 

innehållet: "Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och 

sexualitet, skildras i populärkulturen".
58

 Vidare syftar undersökningen att se vilken mening 

lärares arbete med innehållet ger till eleverna utifrån religionslärarens didaktiska resonemang 

och val  

 

Frågeställningar: 

 Hur reflekterar religionslärare didaktiskt över sin egen undervisning om det 

centrala innehållet gällande livsfrågor och populärkultur?  

 Vilket meningserbjudande skapar de intervjuade religionslärarnas didaktiska 

val för eleverna? 

                                                
58 Lgr 11. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575. 2014-04-30. s. 189. 



 

 16 

5. Metod 

I avsnittet som följer presenterar vi den metod vi valt använda för att besvara våra 

frågeställningar. Den vetenskapliga metod vi finner mest lämpad är kvalitativa intervjuer, ett 

val som motiveras under 5.1. De kvalitativa intervjuerna genomfördes med fem stycken 

religionslärare, ett urval som diskuteras under 5.3. Vi strävar genomgående efter att 

problematisera valen. Avsnittet kommer att inledas med valet av metod och resonemang kring 

det valet. Sedan beskriver vi de avgränsningar vi valt för att undersökningen ska bli 

genomförbar.   

5.1 Val av datainsamlingsmetod 

I denna undersökning är läraren den ”centralt placerade källan”.
59

 Syftet som tidigare nämnts 

är att undersöka religionslärares egna didaktiska reflektioner. Av den anledningen är intervju 

som metod vårt val för att ta fram den empiri som behövs för att besvara vår frågeställning. 

Esaiasson beskriver när samtalsintervju som metod är bäst lämpad att bruka, ett exempel är 

när forskaren vill undersöka människor ur sina egna perspektiv, med andra ord söker 

forskaren en förståelse och livssyn från en person.
60

 Våra ambitioner är på liknade nivå då vi 

söker lärares förståelse och synen på sin egen livsvärld.  

Det fanns andra potentiella val av metoder för vår undersökning. Observation som metod 

hade eventuellt uppfyllt vissa aspekter av undersökningens syfte.
61

 En observation hade visat 

den autentiska undervisningssituationen och då visat vad som faktiskt skedde istället för att 

undersöka lärarnas uppfattning eller planering av lektionen. Det är dock praktiskt 

ogenomförbart, eftersom alla lektioner inte berör det centrala innehåll vi är intresserade av. 

Att medverka under tillräckligt många situationer för att få fram ett talande resultat är 

orealistiskt. Uppsatsens syfte är även att undersöka lärarnas reflektioner, ett fenomen som en 

observation inte visar. Observation som metod hade därmed inte fullständigt besvarat den 

frågeställning som denna undersökning utgår ifrån.  

En annan alternativ metod kan vara en enkätstudie. Enkäten skulle kunna fånga fler lärare 

och deras didaktiska val.
62

 Problemet skulle dock vara att resultatet av en enkätstudie inte 

skulle låta oss se hur lärare mer djupgående tänker kring sina didaktiska val. Det skulle inte 

funnits möjlighet att ställa följdfrågor om lärarnas val för att bygga upp en fullständigare bild 

eller för i vilken undervisningskontext de arbetar med det centrala innehållet. En enkätstudie 

skulle således vara för ytlig för denna undersöknings syfte.
 63

 

                                                
59 Esaiasson, (2007). s. 191. 
60 Ibid. s. 285-286. 
61 Ibid. s. 343-350. 
62 Ibid. s. 262-270. 
63 Ibid. s. 262-270. 
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5.2 Avgränsning av studien 

För att göra undersökningen genomförbar valdes elevernas perspektiv bort. Valet baseras på 

det faktum att alla respondenter vi intervjuar ännu inte undervisat alla elever om det centrala 

innehållet utan enbart planerar undervisningen om livsfrågor. Elever är inte insatta i lärares 

planeringar och har därför ingen kunskap om dess innehåll. Vid de fall lärare redan har 

undervisat en elevgrupp på området skulle vi potentiellt kunna intervjua eleverna, dock skulle 

det påverkas av flera faktorer som vi inte kan påverka. Exempelvis skulle en faktor kunna 

vara att elevernas minne sviktar från en lektion som tidigare har genomförts. Den existerande 

forskningsluckan gällande lärarnas egna resonemang kring sin undervisning påverkar också 

det valet.
64

  

Uppsatsens fokus ligger på det använda eller tilltänka innehållet i undervisningen, lärarens 

uppfattning av sina didaktiska val och/eller hur de uppfattar sitt planerade arbete med 

innehållet. Genom avgränsningen kan vi inte att se huruvida de val och perspektiv läraren 

utgår ifrån faktiskt tolkas av eleverna. Dock anser vi att en tilltänkt eller upplevd (av läraren) 

mening, är en viktig mening och att den forskningslucka som existerar där lärarens perspektiv 

inte har behandlats, behövs fyllas vilket vi tidigare nämnt strävar efter att göra. Vi anser att 

lärares egna tankar och/eller planering är en acceptabel utgångspunkt då lärare i sitt arbete ska 

arbeta efter en planering oavsett hur noggrann den är. Vi anser därmed att lärares egna tankar 

kring hur de genomförde eller tänker och genomföra undervisningen om livsfrågor i relation 

till populärkultur, i vilken kontext och vad de väljer att undervisa om ger en tillräckligt stark 

bild för att se vilken mening som erbjuds eleverna. 

5.3 Urval av respondenter 

För att kunna genomföra den tilltänkta undersökningen gjordes ett urval av respondenter att 

intervjua, där vi först valde en population som de enskilda respondenterna sedan valdes 

ifrån.
65

 Populationen som valdes är högstadielärare som undervisar i religionskunskap under 

denna termin (Vårterminen 2014). De behöver undervisa i ämnet eftersom det är de lärarna 

som arbetar med det centrala innehåll som vi är intresserade av att undersöka.  

Populationen bestod av lärare i Uppland, antingen från Stockholms- eller Uppsala län i två 

icke-namngivna kommuner (de namnges inte på grund av det forskningsetiska kravet på 

lärarnas anonymitet). Vi har intervjuat de lärare som anmälde intresse att medverka. 

Kontaktprocessen var i länen heltäckande i de kommuner vi valt. Alla religionslärarna arbetar 

med samma centrala innehåll, samma åldersgrupper och bör ha samma eller liknande 

kunskaper i ämnet. Bland de lärare som anmälde intresse fanns både lärare som redan arbetat 

med innehållet och sådana som ännu enbart planerat att arbeta med det. Anledningen till att vi 

                                                
64 Osbeck, (2011). s. 40-45. 
65 Esaiasson, (2007). s. 178-179. 
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accepterade detta är att lärarna med stor sannolikhet har arbetat (det här läsåret) med 

innehållet eller tidigare (föregående läsåret) och bör kunna redogöra för tankar kring sin 

undervisning. Det sammanlagda antalet intervjuade lärare består av fem stycken lärare i två 

olika kommuner. Det är ett urval som kan tänkas vara litet, dock har denna uppsats inte ett 

generaliserande syfte, utan vill enbart undersöka ett fåtal lärares didaktiska reflektioner och 

den mening de genom sina val skapar. Att undersökningen enbart berör ett fåtal lärare blir 

därmed sett till uppsatsens syfte oproblematiskt.  

5.4 Presentation av respondenterna 

Under följande rubrik presenteras kort de fem lärarna vi intervjuade. Namnen presenteras som 

Lärare 1, Lärare 2 och så vidare, och för att behålla respondenternas anonymitet ges de fiktiva 

namn. Lärare 4 är två stycken lärare men som planerar och undervisar tillsammans. De 

kategoriseras därför som en lärare men är två under presentationen. 

Lärare 1, som namnges som Karl, är en man som arbetar i Stockholms län. Han är utbildad 

SO-lärare i historia och religionskunskap för åldrarna 4-9 i grundskolan samt gymnasiet. 

Dock undervisar lärare 1 i samtliga SO-ämnen på sin skola. Karl har tidigare arbetat på två 

andra skolor i närområdet där han nu befinner sig.  

Lärare 2, som namnges som Beatrice, är en kvinna som arbetat som lärare i 8 år på en 

skola i Stockholms län. Beatrice fick sin utbildning i Växsjö, på Linnéuniversitetet där hon 

valde idrott, religion och engelska som sina ämnen. De tre ämnena är de ämnen hon idag har 

behörighet att undervisa om. Hon valde inriktningen religionshistoria som inriktning i 

religionsvetenskap.  

Lärare 3, som namnges som Pelle, är en man som arbetat som lärare i 10 år på en skola i 

Stockholms län. Pelle har arbetat på fem andra skolor och utbildat sig på Stockholms 

universitet och dess lärarhögskola. Han är utbildad i alla SO-ämnen och är utöver det 

behörighet i teknik och läser upp matematik.  

Lärare 4 och 5, som namnges som Robin och Åke, planerar, undervisar och betygssätter 

tillsammans. Bägge lärarna intervjuas under samma tillfälle, vilket var hur de ville genomföra 

intervjun. De genomför samma didaktiska val och hade genomgående sammanstämmande 

didaktiska reflektioner under intervjun. Lärarna kommer att diskuteras och presenteras 

tillsammans men är två olika lärare. De diskuteras i relation till varandra eftersom de har 

samma val av innehåll (vad-frågan), metod (hur-frågan) och delar motiveringar (varför-

frågan).  

Ena läraren är en kvinna som kommer namnges som Robin och har jobbat som lärare i 8 

år på två skolor i samma kommun. Hon är utbildad på Uppsala Universitet i tre av SO-

ämnena. SO-ämnet hon inte har studerat är geografi som hon dock har behörighet att 

undervisa inom.  
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Den andra läraren är en man som kommer namnges som Åke och har jobbat som lärare i 

13 år på två skolor i olika kommuner. Han är utbildad på Stockholms universitet i alla SO-

ämnen utöver religion.  

5.5 Diskussion av intervjuguiden 

I förberedelserna av en intervju menar Esaiasson att en intervjuguide är ett viktigt verktyg, för 

att vi som intervjuare lättare ska kunna få samtalet att flytta och kännas naturligt. Syftet med 

intervjuguiden blir att säkerställa att de frågor vi inför intervjun är intresserade av, ska 

besvaras.
66

 Den intervjuguide som konstruerades av oss författare en semi- strukturerad guide 

som är tematiskt uppbyggd. Tematiken i strukturen är kopplad till uppsatsens frågeställningar 

och syftet med undersökningen men är också delvis öppen för att på så sätt skapa utrymme för 

följdfrågor och fördjupning vilket är en av styrkorna med intervju som metod.
67

  

Syftet med valet av det första huvudtemat
68

 i guiden (biografisk bakgrund) har att göra 

med att vi som forskare vill att den intervjuade personen, i det här fallet, en religionslärare på 

högstadiet ska känna sig bekväm med både oss och själva intervjusituationen. Det kan vara 

fördelaktigt att börja ställa frågor som, personen ifråga, utan större problem kan svara på.
69

 

Av den anledningen har vi valt frågor som berör valet av exempelvis profession och 

yrkeserfarenhet. Undertema två definition, och tre vad syftar till att få igång 

tankeverksamheten på de frågor som uppsatsen syftar till att undersöka. Intervjupersonen 

kommer att få berätta för oss om sin egen subjektiva uppfattning om livsfrågor, 

livsåskådningar och populärkultur. I intervjuguiden har vi konsekvent med den didaktiska 

frågan, varför. Det gör vi för att lärarna ska motivera sina val för att därmed fånga den 

didaktiska varför-frågan, som ger lärarna utrymme att reflektera över deras didaktiska val.  

Det andra huvudtemat
70

 syftar till att säkerställa vad respondenten ser som livsfrågor och 

populärkultur och hur väl deras egna åsikter stämmer överens med varandra. En anledning till 

varför det är intressant är att säkerställa att respondenterna besvarar samma sak, att de 

använder begreppen på liknande sätt. För att säkerställa att vi förstår vad de menar med 

begreppen och hur väl deras definitioner stämmer överens med kursplanens definitioner och 

de definitioner vi väljer att använda (se rubrik 3.1 operationaliseringar). Det kan till exempel 

påverka ett resultat där en lärare uppfattar att denne arbetar med livsfrågor, men lärarens 

definition inte stämmer överens med vår. Den läraren kommer då att kategoriseras som att den 

inte arbetar med innehållet. Vi har även med ett undertema med frågor, om huruvida läraren 

har undervisat, eller planerar att undervisa om det centrala innehållet. Det sista undertemat är 

                                                
66 Ibid. s. 298. 
67 Ibid. s. 283. 
68 Bilaga 1. 
69 Esaiasson, (2007). s. 298-299. 
70 Bilaga 1. 
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med för att se om läraren faktiskt undervisat om innehållet under det senaste läsåret eller om 

det enbart är en planerad undervisning. 

Det tredje huvudtemat
71

 syftar till att besvara ena delen av den didaktiska analysen det vill 

säga; vilket innehåll de lyfter i deras undervisning. Huvudtemat är tydligt kopplat till den 

första frågeställningen där vi vill undersöka lärarnas didaktiska reflektioner. Delvis är 

huvudtemat även kopplat till den andra frågan gällande meningserbjudandet då vi genom att 

fråga om vilka livsfrågor och populärkultur som väljs bort lättare kan se vilken mening deras 

undervisning skapar. I huvudtemat kommer alltså fokus att ligga på vad-frågan.  

Det sista huvudtemat
72

 syftar till att undersöka den didaktiska hur- frågan. Det vill säga 

hur undervisningen och bedömningen av eleverna går till. De två första undertemana, metoder 

och kontext har störst relevans för frågeställningen. Hur lärare arbetar påverkar också vilken 

mening eleverna får av undervisningen genom kontexten och arbetssättet. Lärares val leder 

också till olika arbetssätt och diskussioner kring livsfrågor. Utbildningens kontext är även 

starkt kopplat till Englunds begrepp meningserbjudande som är undersökningens teoretiska 

analysverktyg, som är kopplad till den andra frågeställningen. Motiveringen till att ställa 

frågor om bedömning och examination är att vi anser att båda faktorerna kan påverka 

meningserbjudandet. Vår åsikt grundas på att hur läraren väljer att låta eleverna visa upp sina 

kunskaper är starkt kopplat till kontexten för undervisningen och därmed påverkar meningen 

som skapas.  

5.6 Genomförande av intervjuerna 

Under de utförda intervjuerna användes en bandspelare som hjälpmedel. Vi förde samtidigt 

stödanteckningar under intervjun för att kort kunna skriva ner frågor och tankar som 

eventuellt framkom under intervjun. Under intervjuerna kan vi exempelvis skriva upp 

följdfrågor som inte kan ställas direkt, på grund av att respondenten potentiellt resonerar över 

en fråga som ställts. Stödanteckningarna användes alltid inte under sammanställningen av 

resultatet utan användes huvudsakligen till att underlätta genomförandet av intervjuerna. Dock 

underlättade anteckningarna arbetet med transkriberingen, då vi genom dem tydligare kunde 

se vilka frågor som inte ställdes alternativt ställdes under en annan tidpunkt. Inför intervjun 

meddelade vi syftet med undersökningen och hur vilka etiska krav som finns i forskningen.  

Respondenterna fick även läsa det centrala innehåll vi var intresserade av att undersöka högt 

för oss. Detta för att säkerställa att de var insatta om vad vi syftade till att undersöka. De fyra 

intervjuerna som vi genomförde tog ca 25-45 minuter vardera.  

                                                
71 Bilaga 1. 
72 Bilaga 1. 
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5.6 Bearbetning och analys 

Efter de utförda intervjuerna, sammanställs resultatet tematiskt. Dock transkriberar vi först de 

delar av intervjun som berör vår frågeställning, för att bättre se vad som sades för att 

säkerställa resultatet. Vi valde även ut relevanta citat och resonemang från intervjun som vi 

kan använda för att förtydliga vad som sades för att presentera det under resultatdelen. Utifrån 

det som sägs på intervjun skriver vi en resultatdel där vi ställer upp två längre teman; 1. Vad?  

2. Hur? Under dessa delar skriver vi in det relevanta resultatet vi får fram för att underlätta 

den kommande analysen. Under temana presenterar vi lärarnas resonemang och reflektioner 

över sin undervisning, vi medför konsekvent deras varför-svar. Det vill säga att vi lyfter deras 

motiveringar till valen de gör under rubrikerna. Resultatdelen kommer att inledas med en 

presentation av våra respondenter. 

Analysen kommer att följa samma tematisering som 6. Analys av didaktiska reflektioner. 

Under 7. Analys av lärarnas meningserbjudande använder vi begreppet meningserbjudande 

för att se vilken mening som läraren val kan skapat. Det sker genom ett förtydligande vad 

läraren har valt, valt bort och i vilken kontext undervisningen sker i. Analysen kommer som 

sagt att följa resultatdelens utformning där vi delar upp analysen i två delar; 1. Vad? och 2. 

Hur? Varför-frågan kommer att beröras i relation till lärarnas motivering till deras val av 

innehåll (vad) och metod (hur). Efter resultat och analys kommer rubrik 8. Diskussion, där vi 

förtydligar det resultat vi fått fram av vår analys, det vill säga vilken mening som lärarnas 

didaktiska val potentiellt skapat. Under diskussionen ställer vi resultatet i relation till tidigare 

forskning. 

5.7 Etiska aspekter 

Som tidigare nämnts har vi valt att intervjua religionslärare över sina didaktiska val angående 

livsfrågor i förhållande till populärkultur. När forskare ska ut på fältet finns det viktiga etiska 

råd och förhållningssätt som vetenskapsrådet anser att du bör följa, mer precist finns fyra 

olika etiska krav.
73

 Det första kravet heter Informationskravet. För undersökningen innebär 

det krav att vi har informerat den berörda religionsläraren om vårt syfte med undersökningen, 

samt meddelat att undersökningen är frivillig. Viktigt är att all information som på ett eller 

annat sätt kan påverka deltagarens val att vilja delta eller inte meddelas av oss till 

respondenten.
74

 

Det andra kravet kallas för Samtyckeskravet. Kravet syftar till att vi som forskare inte ska 

tvinga någon att ta del av intervjuer eller vara en del av vår undersökning. Det betyder att vi 

enbart har intervjuat de religionslärare som visat samtycke till att intervjuas. Ett sätt att 

hantera samtyckeskravet kan vara att be om en underskrift på att personen vill delta frivilligt i 

                                                
73 Vetenskapsrådet, (2002). http://www.cm.se/webshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf.  2014-04-30. s. 1-2. 
74 Ibid. s. 7. 
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vår undersökning, vilket vi har gjort. Personen har rätt att när som helst ångra sitt deltagande 

och avbryta samtycket utan konsekvenser. Samtyckeskravet är mycket viktigt när det kommer 

till informanter om är under 18 år, dock intervjuar vi inte minderåriga.
75

   

Det tredje kravet nämns som Konfidentialitetskravet. Kravet syftar till att vi som genomför 

intervjuerna intar ett tystnadslöfte om känsligt material som kan komma fram. I vårt fall kan 

det vara så att religionsläraren berättar om elever som i anslutning till undervisningen om 

livsfrågor berättar om tragiska händelser som inte bör publiceras på så sätt att det går att spåra 

personen och ta reda på vem eleven är. Det är i och med det viktigt att inte beskriva 

respondenterna så att någon kan utläsa vem det är, vilket vi inte har gjort. Vidare är det viktigt 

att materialet som samlas in, inte lämnas ut till obehöriga, vilket vi inte ämnar att göra.
76

 Det 

fjärde och sista kravet kallas för Nyttjandekravet och innebär för oss att de uppgifter som vi 

samlar in, inte får användas till annat ändamål än för just vår forskning.
77

 Det innebär att vi 

enbart kommer att använda resultatet till det ändamål respondenterna gett sitt medgivande till. 

5.8 Validitet och reliabilitet  

Validiteten och reliabilitet, det vill säga huruvida vi väljer rätt metod för vår frågeställning 

(validitet) och använder vi metoden rätt (reliabilitet) anser vi är på en acceptabel nivå.
78

 

Undersökningens validitet skulle kunna ses som problematisk eftersom religionslärare som är 

våra respondenter kan tänkas överdriva framställningen av sin egen undervisning. Dock anser 

vi att lärarna, om de blir införstådda med vårt syfte, inte kommer att överdriva eller försköna 

verkligheten, då området (livsfrågor) är nytt i kursplanen och är dåligt definierat. Att området 

är nytt och dåligt definierat menar vi leder till att lärarna anser att det finns andra faktorer som 

de kan skylla på om de ser deras undervisning som undermålig. En annan nackdel kan vara att 

en lärare ännu inte undervisat om livsfrågor och populärkultur. Vid ett sådant tillfälle ställer vi 

frågor om den planerade undervisningen som en lärare har. Valet av intervju kan som vi 

diskuterat under 5.1 ses som negativt. Vi menar att för att verkligen se lärarnas fullständiga 

resonemang kring sin undervisning behövs en intervju för dess möjlighet att gå på djupet.
79

 

Genom undersökningens semi-strukturerade intervjuguide får vi fram tillräcklig fakta för att 

få en klar bild över lärarnas perspektiv på sina didaktiska val och kunna besvara våra 

frågeställningar. Studiens reliabilitet, det vill säga huruvida vi mäter rätt anser vi är på en 

acceptabel nivå. Detta eftersom undersökningen syftar till att fånga lärarnas egna perspektiv 

på sina didaktiska val. Vilket vi anser att bland annat vår intervjuguide tillåter lärarna att göra, 

då intervjuguiden tillåter lärarna att reflektera över sina didaktiska val så att det uppfyller 

undersökningens syfte. Exempelvis frågor såsom; Vilken populärkultur lyfter du fram i din 

                                                
75 Ibid. s. 5. 
76 Ibid. s. 12. 
77 Vetenskapsrådet, (2002). http://www.cm.se/webshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf.  2014-04-30. s. 14. 
78 Ibid. s. 63. 
79 Esaiasson, (2007). s. 285-286. 
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undervisning? (böcker, film mm.) I kombination med följdfrågor som; Varför just denna 

populärkultur? Fångar de reflektioner vi är intresserade av att undersöka. 
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6. Analys av didaktiska reflektioner 

Resultatdelen som tidigare nämnts är uppbyggd i längre två delar, Vad? Hur? och två kortare, 

presentationer och Lärare 1, Karl. Under varje del presenteras det relevanta resultatet från de 

utförda intervjuerna och på så sätt visas lärarnas didaktiska reflektioner. Vi presenterar 

konsekvent även lärarnas svar på den didaktiska varför-frågan, det vill säga lärarnas egna 

motiveringar för de val de gör. För att förtydliga delar av resultatet presenteras relevanta citat 

och resonemang ifrån intervjuerna. 

6.2 Lärare 1, Karl  

Karl kommer i denna del av uppsatsen att framställas som en egen del. Anledningen till det, är 

att Karl inte arbetade med det centrala innehållet och kan då inte kategoriseras under 

rubrikerna 6.3 Vad? eller 6.4 Hur? En undervisningsproblematik som skolverkets 

undersökningar tidigare har visat finns i svensk religionsundervisning.
80

 Karl anser att 

tidsbristen som finns i undervisningen leder till att han inte hinner med om att undervisa om 

populärkultur och livsfrågor.  

"Du vet…det är så enormt mycket vi ska undervisa om och det finns inte tid. Ibland tänker 

man….jag tar 3 veckor till det här området men så blir det  oooo shit… vi hinner inte med att det 

andra då./.../ ja ett enormt stort trängsel man måste ånga på liksom…och sen kommer det någon 

friluftsdag eller temadag som förstör planeringen. Livsfrågor är då tyvärr något som får stryka med 

foten i dessa lägen. Men om jag får definiera livsfrågor så kan man rädda det hela genom att säga 

att vi jobbar med livsfrågor då vi diskuterar livsfrågor genom Kristendomen och inom Islam 

tillexempel."81 

Livsfrågor blir då ett ämne som berörs när han undervisar om religionernas ståndpunkter i 

frågorna. Dock lyfts då inte livsfrågorna i relation med populärkulturen vilket det centrala 

innehållet menar att det ska göras. Han menar däremot att han lyfter livsfrågor när han pratar 

om andra religioner, vad han menar med livsfrågor är däremot osagt. 

Karl är tydlig med att han inte väljer bort livsfrågor och populärkultur av personliga 

anledningar eller liknande.  Det är tidsbristen som får Karl att göra de prioriteringar han gör. 

Området är något Karl gärna skulle vilja arbeta mer med, då både han själv och eleverna 

enligt honom gillar att diskutera saker som exempelvis livsfrågor i undervisningen. Karl anser 

även att livsfrågor är ett område som är intressant och att eleverna har ett stort intresse för 

området 

"Jo eleverna har ett intresse för livsfrågor men på grund av den stora mängden stoff som ska in i 

undervisningen så finns det inte tid till att undervisa om livsfrågor på det sätt som det står i Lgr 11. 

                                                
80 Skolverket, (2005). http://www.skolverket.se/publikationer?id=1429. 2014-04-30. 
81 Karl. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1429
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Du måste hinna med att lära eleverna de grundläggande faktakunskaper som finns inom 

exempelvis Kristendomen, det vill säga vem Jesus, Messias och frälsaren var och så vidare."82 

I slutet av intervjun försöker Karl motivera sin bortprioritering av området genom att först 

säga att de exempel som det centrala innehållet ger gällande livsfrågor, det vill säga; 

meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen, lyfts i 

svenska undervisningen. Sedan går Karl in på att han inte träffat lärare som undervisar om 

livsfrågor som ett enskilt moment och att det finns en kultur att inte undervisa om livsfrågor. 

Hans tydligaste motivering är dock som sagt den tidsbrist som drabbar undervisningen. Karl 

stämmer därmed in på vad tidigare undersökningar som utförts av skolverket, att han inte 

undervisar om området.
83

 Han inser dock dess vikt och att eleverna uppskattar undervisning 

på området. 

6.3 Vad?  

Denna del i uppsatsen, kommer som sagt att presentera lärarnas didaktiska resonemang över 

vad de väljer att undervisa om när de ska arbeta med det centrala innehållet vi är intresserade 

av. Vi presenterar lärarna en i taget för att visa vad de sa om sina val av populärkultur och 

livsfrågor. Lärarnas motivering till val, det vill säga varför de väljer som de gör kommer 

regelbundet att presenteras. 

6.3.1 Lärare 2, Beatrice 

Populärkultur 

I frågan om vad Beatrice väljer och varför hon väljer som hon gör, beskriver Beatrice att det 

inte finns några speciella livsfrågor som hon vill framhålla för eleverna. Vidare anser Beatrice 

att hon gärna vill arbeta mer med livsfrågor under kursens gång Det belyser hon genom att 

säga: ”Egentligen skulle jag vilja arbeta med mer livsfrågor överhuvudtaget".
84

 I frågan om 

vilken populärkultur som används för att uppfylla kriteriet för vad det centrala innehållet 

framhåller, beskriver Beatrice att hon väljer att visa filmer som populärkultur. Beatrice 

antyder även att hon använder annan populärkultur när hon börjar sitt resonemang med ”jag 

använder väldigt mycket…”
85

 dock är formatet film den enda populärkultur Beatrice använt, 

vilket framgår senare i intervjun då hon säger: ”Ja egentligen är det ju bara filmer jag har 

använt”.
86

 Beatrice beskriver vidare att hon skulle kunna tänka sig att arbeta med exempelvis 

musikvideos eftersom sexualitet och identitet ofta tydliggörs i dem. Den upplevda tidsbristen 

gör däremot att hon inte hinner arbeta med musiken som populärkultur i sin undervisning. 

 

                                                
82 Karl. 
83 Skolverket, (2005). http://www.skolverket.se/publikationer?id=1429. 2014-04-30. 
84 Beatrice. 
85 Beatrice. 
86 Beatrice. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1429
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Vilka filmer?  

Beatrice väljer alltid att visa hela filmer och inte avsnitt eller delar för sina elever. På frågan 

om vilken eller vilka filmer hon väljer så nämner hon två exempel, den första heter ”My sister 

keep” och handlar om en flicka som födds enbart för att donera organ och blod till sin 

cancersjuka syster, något som protagonisten inte vill ställa upp på. Filmen anser Beatrice är 

väldigt bra att se på om man vill lyfta frågor som handlar om meningen med livet eftersom 

protagonisten föds med syftet att enbart hjälpa sin syster, vilket är ett diskussionsämne som 

Beatrice menar kan användas i undervisningen. 

Den andra filmens titelnamn kommer inte Beatrice på under intervjun, men hon beskriver 

en amerikansk fotbollsfilm som handlar om en svart pojke som blir adopterad till en rik 

kristen, republikansk familj. Pojken blir senare en känd fotbollsspelare och filmen beskriver 

hur familjen löser diverse problem längs vägen. Filmen anser Beatrice är bra att diskutera 

kring då filmen lyfter kristna plikter vilket hon belyser när hon exemplifierar: ”Att det är min 

plikt som kristen att ta hand om pojken som inte har någon familj och så vidare”.
87

 Vidare 

menar Beatrice att filmen lyfter livsfrågor som behandlar ”Hur man ska vara som människa” 

och ”Vad är en god människa?”.
88

 Att Beatrice gärna väljer amerikanska filmer i samband 

med undervisning om livsfrågor och populärkultur är inte oreflekterat. Beatrice menar att 

amerikanska filmer är tacksamma att arbeta med då de innehåller mycket livsfrågor, moral 

och etik.”Och amerikanska filmer är ju fyllda med etik och moral och livsfrågor och allting. 

Så dom är ju alldeles utmärkta till det”.
89

  

 

Livsfrågor 

I sina didaktiska val väljer Beatrice att arbeta med en del livsfrågor. Hon väljer att definiera 

livsfrågor som ” Var vi kommer ifrån, varför vi är här, var ska vi. Livet efter döden, varför vi 

finns, familjen".
90

 Vilket genomsyrar hennes val av livsfrågor, som hon väljer att lyfta i 

samband med de filmer hon väljer att visa för eleverna. Beatrice tydliggör tre livsfrågor för 

eleverna i samband med de filmer hon visar. De är: 

 

1. Meningen med livet  

2. Hur ska man vara människa 

3. Vad är en god människa 

 

De tre livsfrågorna är de som Beatrice under intervjun visar att hon mest arbetar med. 

Grunden i de livsfrågor hon generellt väljer att arbeta med är etik och moral, vilket blir tydligt 

i punkt 2 och 3. Den första punkten tar avstamp i livsförverkligande mål, varför man lever. 

                                                
87 Beatrice. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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6.3.2 Lärare 3, Pelle 

Populärkultur 

När Pelle säger vilken sorts populärkur han väljer att använda i sin undervisning är det 

framförallt musik han väljer. Pelle nämner även att han tycker om att använda graffiti och 

konst (konstfaller in under vår definition av populärkultur i form av bilder). Pelle berättar 

varför han väljer musiken, vilket han gör för att han upplever att eleverna har väldigt lätt att ta 

till sig den, ”det är deras värld”
91

 uttrycker Pelle när han ska förklara vad han menar. Pelle 

tycker inte att det finns någon populärkultur som han skulle vilja arbeta med men inte hunnit 

eller gjort, dock kommer det fram att Pelle medvetet väljer bort att diskutera främlingsfientlig 

populärkultur. Rasism är inget Pelle vill lyfta då han upplever att det existerar i skolan han 

arbetar på från ”båda håll”
92

 som han uttrycker det. Anledningen till att han väljer bort 

främlingsfientlig populärkultur är därmed för att skapa arbetsro på skolan. Vidare menar Pelle 

att denna rasism självklart diskuteras men att skolan gör det när det händer saker.  

 

Musik 

I frågan om vilken musik Pelle använder är det framförallt tre olika artister Pelle lyfter. Den 

första var ”Tommy värsting” med Krymplings. Låten handlar om en pojke som inte trivs i 

skolan. Anledningen till att han väljer låten är för att ” ungarna tycket den var rolig”
93

 som 

han uttrycker det. Pelle beskriver hur elever som inte tyckte om låten från början anser efter 

en analys av den är ”givande”. En annan musikgenre som Pelle använder är hiphopen, han 

nämner då artisten Eminem som exempel men ingen specifik låt, ett val Pelle motiverar 

genom att säga: ”Du kan ju köra vilken Eminem låt som helst  ..ehh och säga vad som helst. 

Vad försöker han berätta liksom…alla har ju ungefär samma tanke men med olika 

perspektiv.”
94

 Den tredje och sista artisten Pelle berättar om är den svenska rapparen Ken 

Ring. Anledningen till att han använder honom är oftast i samband med diskussioner om 

våldtäkter, Pelle vill att eleverna ska tänka till, när Ken Ring rappar att han ska våldta 

prinsessan Madeleine.  

 

Livsfrågor 

I intervjun lyfter Pelle konkret fram fyra olika livsfrågor. Dessa är: 

1. Döden 

2. Att inte trivas i skolan 

3. Sexuella övergrepp- våldtäkt 

4. Barnmisshandel.  
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Anledningen till varför Pelle lyfter döden som livsfråga är som han beskriver det för: ”/…/att 

mormor och morfar faktiskt börjar närma sig döden. Döden är ganska brutal och sen kommer 

en del elever från ställen där det sett döden, det är viktigt att det kommer fram”. 
95

Vidare 

beskriver Pelle att han själv tycker om att prata om döden. Han gillar själv att fundera över 

vad som kan hända efter döden.  

När det kommer till livsfrågan om att ”inte trivas i skolan” menar Pelle att en del elever 

kan identifiera sig med låttexten (Krymplings). Pelle försöker genomgående använda 

livsfrågor som kan beröra elevernas livsvärld på något sätt. Pelle beskriver hur de resterande 

livsfrågorna som han tar upp, det vill säga ”sexuellt utnyttjande” och ”barnmisshandel” är 

valda av samma anledningar. Pelle säger exempelvis att: ”Det händer ju ofta att ungarna åker 

på pisk där hemma”.
96

 Vilket motiverar Pelle att lyfta just misshandel men även våldtäkter, 

då de också kan vara en verklighet för Pelles elever. Hans förhoppning är att det ska komma 

fram så de berörda eleverna kan få hjälp med sina problem.  

6.3.3 Lärare 4 och 5, Robin och Åke 

Populärkultur 

När Robin och Åke ska undervisa för sina elever om livsfrågors skildringar i populärkultur, är 

det framförallt film som väljs. Robin säger: ”Filmer är givet, det är något som är 

lättillgängligt”.
97

 Varför de väljer film är enligt Robin, " huvudsakligen för att väcka ett 

intresse”.
98

 Ibland försöker även lärarna välja en tidskrift som är aktuell för ämnet och på så 

sätt låta eleverna ta etiska och moraliska ställningstaganden. De båda lärarna menar även att 

musik och konst framkommer i valet av film, vilket de belyser när Åke säger att säga: ”vi 

tänker till och försöker få med både eehhh. Bilder alltså konst... illustrationer och musik i 

filmer va.. Så att integrera hela det konceptet. Så de får allting”.
99

 Anledningen till att 

försöka få med ”allt” menar Robin är för att det står i kursplanen. Sammanfattningsvis 

använder alltså Robin och Åke flera olika populärkulturella medel i sin undervisning, dessa 

är: 

 

1. Film 

2. Konst (i form av bilder) 

3. Musik 

4. Tidsskrifter 
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Film 

I frågan om vilken film Robin och Åke använder beskriver lärarna att de tar filmer från 

”UR.se” där fanns en film om att leva som en hindu, vilket inte förklaras mer. Vidare 

beskriver Robin sedan en annan film som är tagen från ”SLI.se, ”Världsreligionerna en 

översikt”, som lärarna tyckte var bättre än filmen om hindu, då filmen inte bara tydliggjorde 

vilken funktion religioner fyller utan även visar på etiska och moraliska ställningstaganden.  

 

Livsfrågor 

När det kommer till livsfrågor så beskriver Robin och Åke att existentiella frågor är det som 

lärarna försöker belysa. Robin exemplifiera med att säga: ”Man måste ju alltid välja att lägga 

mer eller mindre tid på något. Ingen fråga missar vi. Vi måste ju ta med frågor som livet efter 

döden och så”.
100

 Vidare beskriver lärarna att det tar upp alla livsfrågor som står i kursplan, 

vilket då innebär att Robin och Åke även lyfter livsfrågor som berör meningen med livet, 

relationer, sexualitet, kärlek och identitet. På frågan om varför de väljer dessa livsfrågor 

uttrycker Åke: ”Det är inget val vi gör. Nej det är inget val vi gör utan det ingår. Innehållet 

och kraven står i kursplanerna. Vi kan ju inte välja bort det, och i grunden är det ju vad alla 

religioner säger.”
101

 

6.4 Hur? 

Under 6.4 Hur? redovisar vi som sagt hur lärarna valde att arbeta med det centrala innehållet 

och varför. 

6.4.1 Lärare 2, Beatrice 

Beatrice ger en del faktorer som styr och påverkar vilka metoder hon väljer, det vill säga hur-

frågan. Beatrice menar att det finns en stor tidsbrist i arbetet som läraren, en tidsbrist som 

leder till begränsningar i de val en lärare kan göra. Bristen på tid skapas enligt Beatrice av att 

kurserna har mycket innehåll som i sin tur styr hur hon fattar hennes val. Under intervjun 

lyfter hon två exempel på metoder hon skulle vilja använda men inte finner tid till, enskilda 

redovisningar i helklass och grupparbeten. Hon lyfter även att hon skulle vilja använda 

kamratbedömning i sin undervisning men anser att tidsbristen gör det omöjligt. Generellt 

menar Beatrice att tidsbristen gör det svårt att hinna med allt och samtidigt skapa en 

meningsfull undervisning till eleverna. "Jag vet inte hur man ska hinna med allting (lätt 

skrattande, nästan uppgivet). Och få det meningsfullt för eleverna samtidigt".
102

  Hon menar 

vidare att kunskapskraven och det centrala innehållet styr hur hon lägger upp sin 

undervisning, både med val av innehåll och metod. Hon strävar även efter att skapa ett 
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underlag för betygsättning som stämmer in på hur kunskapskraven och det centrala innehållet 

är formulerat i kursplanerna för religionskunskap. Dock menar Beatrice att det centrala 

innehållet är svårtolkat: ”Men jag tycker att det centrala innehållet är ganska dåligt ställt. 

Hur det skildras i populärkultur. Vad menar dem, vad vill de få ut av det? Vad är meningen 

med det, så att.... Jag tycker att det är ganska svårt".
103

 Trots att hon finner det svårtolkat 

försöker hon dock att skapa en undervisning som stämmer överens med kursplanens 

utformning. En faktor som hon inte känner påverkar hennes val är huruvida livsfrågor som 

område är känsligt att arbeta med. Hon menar att om hon håller hennes egna åsikter utanför 

diskussionen som sker i klassrummet kommer det inte leda till känsliga situationer för hennes 

egen del. Dock säger Beatrice: 
 

- Om en elev skulle komma och berätta något jobbigt, säg till exempel döden? 

"Ja det är klart att det blir jobbigt. Men inte jobbigt på det sättet. Det är jobbigt för elevens skull 

men inte att bemöta det. Sen kanske man inte alltid vet vad man ska göra och så men... 

Det brukar ordna sig."104 

Citatet visar att det kan uppstå jobbiga situationer för eleverna men det är inget som styr 

hennes didaktiska val.  

De två faktorerna som Beatrice presenterar, tidsbristen och styrdokumentens utformning, 

skapar därmed ett första ramverk för hennes val av metod. Hon menar att hon själv försöker 

att undvika att enbart prata själv utan försöker få elevernas tankar och åsikter i fokus. Hon ger 

ett exempel på en metod, en metod där hon arbetar med ett frågehäfte som berör ämnen som; 

vad är meningen med livet. Häftet ges ut innan eleverna ser på en film och fungerar som 

underlag till efterkommande diskussioner. Hon menar att när eleverna får häftet innan de ser 

filmen kan de lättare se vad hon vill att de ska se, vilket leder till ett bättre arbete. Häftet har 

även ett syfte i att skapa en situation där eleverna behöver vara uppmärksamma på filmen och 

inte se filmen som de till exempel gör privat. Eleverna får självständigt arbeta med häftet för 

att enskilt kunna resonera över sina egna ståndpunkter och värderingar. Efter eleverna har 

resonerat självständigt får dem sitta i grupper och diskutera vad de kom fram till. Hon väljer 

således att eleverna först får sitta själva (individuellt) och sedan i grupp. 

Anledningen till att hon väljer att använda både individuella- och grupparbeten motiveras 

genom de två tidigare faktorerna, tidsbristen och kursplanen. Men hon motiverar även valet av 

grupparbetet tydligare. Hon menar att grupparbetena leder till att när eleverna får diskutera 

livsfrågor med varandra får de se att andra tycker lika som de själva och att det finns andra 

åsikter, vilket är något de kan diskutera. Arbetsformen leder då till att de får andra perspektiv 

på de frågorna som diskuteras, de lär av varandra."Ja precis, för då får man se lite grann, 
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jaha andra tycker som jag och en del tycker inte som jag och det kan vara okey. Och de kan 

kanske få nya perspektiv. Lite aha upplevelser, det tycker jag är vanligt i religionen 

faktiskt".
105

 Dock är grupparbeten där eleverna lär sig av varandra en metod som Beatrice 

skulle vilja använda mer men tidsbristens limitationer skapar förhinder.  

Den kontext Beatrice väljer att lyfta momentet med livsfrågor och populärkultur i, är som 

ett enskilt moment. " Ja men precis. Jag brukar ha det som skild, enskild del i början, det är 

det absolut första jag gör. För att få in dem på det. Och sen kommer ju det automatiskt för 

varje religion".
106

 Momentet fungerar därmed som en introduktion till religionsämnet i 

Beatrices undervisning. Det blir en ingångsport till ämnet som sedan leder till att se hur 

religionerna ser på livsfrågor och liknande områden. Motiveringen till valet blir då att det 

fungerar som en bra ingång till ämnet. 

När Beatrice examinerar livsfrågor och populärkultur menar hon att hon försöker använda 

identifikation. "Att man får läsa en text eller se en film och så får man själv sen sätta sig in i 

personen. Kanske skriva en fortsättning på texten eller på filmen".
107

 Det vill säga att hon 

låter eleverna examineras i form av en individuell skrivuppgift. Hon menar att det är ett bra 

sätt att examinera livsfrågor och populärkultur då området enligt henne inte behöver vara 

faktabaserat utan likväl kan vara fokuserad på elevernas resonemang och åsikter, vilket hon 

anser att identifikation fångar. 

6.4.2 Lärare 3, Pelle 

Som det står under 6.3.3 väljer Pelle huvudsakligen att arbeta med musik. När Pelle 

undervisar om det centrala innehållet inleder han med att kort presentera vad som kommer att 

hända och vad eleverna ska fokusera på. Ett val Pelle gör för att förtydliga den del han vill att 

eleverna ska arbeta med. "De är nästan alltid så att jag ger en kort introduktion. Jag brukar 

alltid belysa något som jag vill att de ska titta noga på..inte ber jag dom att analysera hela 

låten..".
108

 Eleverna får efter låtens slut, låttexten på papper så att de själva kan läsa vad som 

sades i låten. 

När eleverna sedan börjar arbeta gör dem det först i grupper där de ska diskutera de frågor 

som Pelle valt ut att arbeta med. Efter diskussionen får eleverna självständigt reflektera och 

beskriva innehållet, vilket blir den examination han har på området. Han examinerar då 

framförallt elevernas resonemang och källkritik. Uppgiften eleverna arbetar med fokuserar på; 

"känslan i den här låten, vad är den här pojken, flickan känner.. vad är de dom vill med 

texten…vilket budskap vill de sända..vad tänker du kring det?.
109

 De ska även utföra 

uppgiften i relation till hur religioner och livsåskådningar ser på händelserna. 
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Pelle kan ibland under elevernas arbete förtydliga vad det är han vill att de ska reflektera 

över, för att de inte enbart till exempel beskriva en händelse utan även diskutera känslorna i 

låten. "Om det är barnmisshandel som vi pratat om så kan jag låta eleverna få fundera över 

hur det här barnet känner och så vidare..Vad är den här känslan, den här ångesten..liksom. 

Det är känslan jag vill åt… inte själva händelsen...".
110

  

Anledningen till att Pelle väljer de metoder han gör är delvis för att han anser att den 

passar honom (med en del ironi i svaret). "Därför att den passar mig…hahaha…den passar 

mig".
111

 Han menar även att han försöker undvika arbete med instuderingsfrågor och arbete 

som leder till prov. Då Pelle anser att det inte är en produktiv metod, eftersom att eleverna 

glömmer det mesta stoff han undervisar om. Att examinera eleverna i området anser Pelle är 

problematiskt. Det kan vara ett område som är flummigt och därmed svårt att examinera.   

Han väljer att arbeta med innehållet i relation med olika religioner, vilket då blir kontexten 

för undervisningen. Han lyfter kristendomen som exempel, men vi tolkar hans svar som att 

han tenderar att lyfta det i arbetet generellt med olika religioner. när han säger: "Nu är det här 

med livsfrågor en väldigt liten del…det här kommer ju upp mycket i det vardagliga…men 

oftast tar jag upp det i relation till religioner".
112

 

6.4.3 Lärare 4 och 5, Robin och Åke 

De två lärarna väljer att huvudsakligen arbeta med det centrala innehållet i form av 

grupparbeten för att sedan examinera uppgiften individuellt. Dock inleder de området genom 

att arbeta i form av en genomgång där de lyfter saker som vad existentiella frågor faktiskt är, 

Robin säger. "Ja de behöver ju först ett stöd i vad är det för någonting. Vad är det för ordet.. 

begreppet existentiella frågor liksom, vad är det? Så först lyfter vi alltid saker gemensamt. Ja 

genomgång".
113

 

Robin anser att eleverna behöver stöd av varandra för att fullt förstå det de diskuterar om. 

Existentiella frågor är något som eleverna inte fullt förstår och när de arbetar i grupp kan de 

hjälpa varandra både att komma igång att arbeta och att förstå det de arbetar med. Åke menar 

att eleverna är i olika utvecklingsstadier i sina liv och att för en del skulle det bli förödande att 

själv arbeta med livsfrågor som ses av Robin och Åke som ett abstrakt område. Valet av att 

arbeta i grupp motiveras även utav att eleverna kan utveckla varandra, att de kan förstå 

livsfrågor i relation till andra, vilket Åke förtydligar genom att säga. "De har ungefär samma 

funderingar och så kan man nog utrycka sig till varandra lite grann. Och gemensamt komma 

fram till.. gemensamt hitta på, Jag tycker så här eller jag tänker så här".
114
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Robin och Åke lyfter även att det för eleverna kan bli känsligt att till exempel diskutera 

livsfrågor i helklass. När eleverna först får diskutera frågorna i mindre grupper kan det vara 

lättare att säga vad man tycker. De uttrycker en strävan efter att försöka undvika ett utpekande 

av individuella elever. De återknyter dock vad eleverna säger i helklass men undviker att peka 

ut individer genom att gruppen presenterar vad de sagt, inte enskilda individer. 

Området avslutas i form av en individuell skrivuppgift. Ett val som syftar till att ge 

eleverna möjlighet att göra egna reflektioner och fungerar även som en examinationsuppgift. 

Uppgiften kommer dock i slutet av arbetet då eleverna har fått en viss kunskap om frågorna 

och religioner. Eleverna ges uppgiften i relation till hur religionerna ser på livsfrågor som 

sedan eleverna får ta ställning till. Området lyfts således alltid i relation till hur religionerna 

ser på livsfrågor. Att de lyfter livsfrågor i relation till religionerna baseras på att det i 

läroplanen står att man ska undervisa om religionerna och att religioner, enligt Robin, till stor 

del handlar om livsfrågor; 

"Då har man ju jobbat ett tag så att eleverna har koll på.... Vad säger... Vad säger Islam om livet 

efter döden. Så att man har koll på... religionernas... struktur i deras tankar för att kunna göra 

någon egen reflektion. Vad tycker jag om det här? Vad de tycker själva och värdera. Tycker jag att 

det är bra... Rimligt eller verkar det väldigt främmande, varför då? Att de får göra, hur se jag på 

det. Men det är ju enskilt, det är ju ändå lite utelämnande".115  

Robin och Åke försöker utöver den skriftliga uppgiften att använda formativ bedömning en 

metod de anser fungerar väldigt på eftersom de är två lärare. En kan då gå omkring och se vad 

eleverna gör och kommentera och ställa frågor medan den andra leder lektionen.  

"Och sen under arbetets gång.. att vi går runt och ser eller frågar, jaha hur tänker ni här. Hur 

resonerar ni kring den här frågan. Varför då. Vi kan ju göra det som är två. En utav oss kan ju 

faktiskt ämna en hel lektion åt att gå runt till olika grupperingar och ställa lite frågor och kolla 

av".116 

Att examinera livsfrågor är inget de ser som problematiskt då en reflektion inte kan vara fel 

utan man tittar på grunden i reflektionen. De finns inte heller någon livsfråga de ser som svår 

att arbeta med. Robin och Åke anser till exempel att döden ligger för långt ifrån en 15 åring 

för att det ska bli för känsligt att arbeta med i skolan. 
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7. Analys av lärarnas meningserbjudande 

I analysdelen applicerar vi Thomas Englunds meningserbjudande för att se vad lärarna 

potentiellt skapar för mening med sina didaktiska val. Analysen utfördes genom att vi 

förtydligade valen lärarna gjorde, och vad de valde bort, för att till sist analysera vad valen 

kan erbjuda för mening för eleverna i undervisningen.
117

 

7.1 Vad?  

Denna del kommer att belysa lärarnas didaktiska vad, där vi strävar efter att analysera vilken 

populärkultur de väljer alternativt väljer bort och presentera den mening som potentiellt 

skapas för eleverna.
118

 

7.1.1 Lärare 2, Beatrice  

Populärkultur 

När det kommer till vilken form av populärkultur som Beatrice valde, var film hennes val. Att 

Beatrice väljer film som populärkultur innebär att hon väljer bort andra alternativ, som 

exempelvis musik, bilder, litteratur, radio och mode. Bortvalen erbjuder eller skapar i sig ett 

synsätt till mottagarna av undervisningen att livsfrågor tydligt existerar i filmens värld, de 

bortvalda alternativen av populärkultur tenderar att bli uteslutna eller begränsade som möjliga 

alternativ för eleverna att relatera till i frågan om hur en livsfråga kan gestaltas.  

De filmer som Beatrice lyfter fram, är amerikanska filmer. Filmer som enligt henne själv 

genomsyras av mycket etik och moral. Den gestaltning av etik och moral som framställs för 

eleverna kan generellt vara präglad av en västerländsk syn på etik och moral. Självklart är inte 

alla amerikanska filmer skapade ur ett västerländskt perspektiv, men en övervägande del kan 

tänkas vara det. Beatrice problematiserar inte valet av amerikanska filmer och kan i och med 

det missa andra icke västerländska perspektiv på hur moral och etik kan betraktas eller förstås. 

 

Livsfrågor 

När kommer till livsfrågor som Beatrice lyfter i samband med filmerna som hon visar så är 

det övervägande moral- och etikpräglande livsfrågor som bearbetas. Beatrice menar att den 

ena filmen som Beatrice glömt namnet på, behandlar frågor som berör etik och moral och vad 

som utgör en god människa. Låter Beatrice eleverna se denna film är existentiella frågor, som 

exempelvis ”finns Gud?” eller ”vad händer efter döden?” obefintliga vilket kan skapa ett 

synsätt på vad som är livsfrågor och vad som inte är livsfrågor.  

                                                
117 Englund, (1997). s. 127-130. 
118 Ibid.  



 

 35 

Filmen ”My siters keep” behandlar däremot en existentiell fråga, nämligen ”vad är 

meningen med livet”, denna fråga kan betraktas som existentiell, men filmen missar istället att 

gestalta andra livsfrågor som exempelvis ”finns det ett liv efter detta?”, ”finns det en gud?” 

eller livsfrågor som behandlar sexualitet..  

7.1.2 Lärare 3, Pelle  

Populärkultur 

Pelles val av populärkultur är musik och konst. Vad Pelle då inte får med är litteratur, radio, 

film, mode och TV. Den mening
119

 som då eleverna kan ges är att livsfrågor framförallt 

gestaltas i musikens och konstens värld, att livsfrågor också finns inom andra 

populärkulturella medel kan minskat eller försvagas för eleverna. De val av musik Pelle väljer 

är framförallt hiphop och punk, vilket kan etablera en syn om att livsfrågor domineras i de 

musikgenrerna.   

 

Livsfrågor 

Den musik som Pelle mer specifikt väljer lyfter fram aspekter av livsfrågor som behandlar 

elevernas egna aktuella livssituationer som att inte trivas i skolan, misshandel och våldtäkt. 

Pelles val kan erbjuda en mening
120

 om livsfrågor som är starkt präglade av identitet, 

relationer, sexualitet och kärlek. Vidare lyfter Pelle frågor som behandlar döden. Det Pelle 

inte lyfter utifrån sin didaktiska reflektion är frågor av existentiell karaktär. Eleverna ges inte 

utrymme att diskutera frågor som är relaterade till en eventuell Gud, eller frågor som berör 

meningen med livet. De existentiella frågorna kan då bli främmande för eleverna och på så 

sätt svåra att reflektera över. Bortvalet är då som sagt relevant för meningsskapandet.
121

      

7.1.3 Lärare 4 och 5, Robin och Åke 

Populärkultur 

När det kommer till Robin och Åke så lyfter dem livsfrågor i filmens värld, dock menar de att 

filmerna som de visar integrerar musik och konst. Vidare använde även Robin och Åke 

tidsskrifter som hjälpmedel när de ska belysa livsfrågor. Ett val som kan ge eleverna en 

relativt mångsidig mening enligt Englund
122

 då eleverna erbjuds livsfrågor i mycket olika 

former av populärkultur. De som möjligen kan förbises av Robin och Åke är populärkultur 

som radio, mode och TV, även om de medierna kan fångas upp genom till exempel film 

visningen, där kläder och tv-serier kan förekomma. Lärarnas strävan att använda all 
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populärkultur men integrerat kan leda till ett meningserbjudande
123

 där eleverna ser den flesta 

populärkulturen som viktig i relation till livsfrågor och identitetsskapande.   

 

Livsfrågor 

När det kommer till vilka livsfrågor som kommer fram i undervisningen och vilket 

meningserbjudande
124

 de skapar, är Robin och Åke noggranna med att fylla alla livsfrågor 

som står i kursplanen. De tycker sig inte missa någon livsfråga, åtminstone inte medvetet. Det 

kan då tolkas som att de två lärarna erbjuder ett mångfacetterat meningserbjudande
125

 för 

eleverna, där lärarna levandegör alltifrån existentiella livsfrågor till frågor som behandlar 

sexualitet, kärlek och relationer så som kursplanen framhåller. Dock får eleverna diskutera 

livsfrågor enbart i sammanhanget med religioner vilket kan skapa en mening
126

 av att frågorna 

inte diskuteras på elevernas egna premisser och livsvärld.    

7.2 Hur?   

Alla fyra lärare vi intervjuade, som arbetade med det centrala innehållet, valde att använda sig 

av liknande metoder. De valde att först och främst att låta eleverna se, lyssna eller läsa den 

valda populärkulturen. Efter eleverna hade tagit del av den valda kulturprodukten fick de i 

grupp diskutera och självständigt resonera. För att till sist skriva en individuell skrivuppgift 

där de själva fick reflektera över livsfrågor som sedan betygsattes. Skrivuppgiften kunde 

variera i utformning och relation till religionernas perspektiv. Beatrice valde att använda 

identifikation i sin skrivuppgift, att eleverna ska fortsätta en berättelse eller händelse från 

exempelvis en film. Robin och Åke valde att eleverna i relation till andra religioner skulle 

värdera och reflektera över livsfrågor. Slutligen valde Pelle att eleverna skulle reflektera över 

en del frågor som vilken känsla som finns i en låt och hur eleverna själva tänker kring det i 

relation till religioner. 

Den huvudsakliga metoden var dock den samma, eleverna får arbeta i grupp med 

diskussioner, och även arbeta individuellt och skriftligt. Alla lärare lyfte även elevernas 

resonemang i helklass men på olika sätt. Sett till Thomas Englunds meningserbjudande, där 

en mening skapas utav en lärares val,
127

 kan man se valen gällande arbetssättet som att 

livsfrågor är något som man själv tänker på, men reflekterar och utvecklar tillsammans med 

andra personers perspektiv. Eftersom vår definition av livsfrågor innefattar; de frågor som 

syftar till att skapa en individs identitet och världsbild för att strukturera tillvaron och sin 

egen existens. Visar lärarnas arbetssätt med livsfrågor att eleverna ska skapa sina identiteter 

och strukturera sin världsbild tillsammans med varandra och samtidigt själva ta ställning till 
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hur de ser på sin egen värld och existens. Ett meningserbjudande
128

 som bland annat Beatrice 

tydliggör när hon säger: "Ja precis, för då får man se lite grann, jaha andra tycker som jag 

och en del tycker inte som jag och det kan vara okey. Och de kan kanske få nya perspektiv. 

Lite aha upplevelser, det tycker jag är vanligt i religionen faktiskt".
129

 

När under läsåret, lärarna väljer att lyfta livsfrågor och populärkultur, det vill säga den 

kontext eleverna möter livsfrågor i, skiljer sig åt. Beatrice lyfter livsfrågor i inledningen på en 

termin som en intresseväckare till religionskunskapen som ämne. Medan Pelle, Robin och 

Åke lyfter det i relation till andra religioner, att eleverna ska reflektera med hjälp av hur andra 

religioner ser på livsfrågor. Det betyder att det skapas olika meningserbjudanden.
130

 Beatrices 

elever möter livsfrågor som ett självständigt moment innan de har kunskaper om religionernas 

perspektiv. Det kan skapa en mening där livsfrågor blir något där eleverna som personer 

själva är den huvudsakliga informationskällan. Att de som individer själva har likvärdiga eller 

mer rätt att besvara frågor som etik och moral, som religioner eller andra personer. Livsfrågor 

kan i den kontexten ses som något fritt där eleverna blir den huvudsakliga skaparen av deras 

egna existentiella syn, som andra perspektiv såsom andra individer eller religioner sedan kan 

förändra. 

Robins, Åkes och Pelles elever möter som sagt livsfrågor och populärkultur i relation till 

andra religioner och deras perspektiv på livsfrågor. Eleverna får sedan ta ställning och värdera 

det som religionerna säger om de livsfrågor som skildras i populärkulturen. Livsfrågor och 

populärkultur blir då något eleverna enbart möter i relation med hur andra religioner ser på 

det. Meningserbjudandet
131

 blir då skilt ifrån Beatrices och identitetsskapandet kommer då i 

andra hand till att värdera religioners syn på världen. Dock inte sagt att eleverna inte kan 

skapa identiteter. Vilket de säkerligen kan, men det sker i relation till andra religioner istället 

för självständigt eller med varandra.  

Meningen som skapas blir då att religionerna lägger en grund för sådant som existentiella 

frågor, etik och moral som sedan individer kan ta ställning till och anamma eller förkasta. 

Eleverna som Pelle och Robin och Åke undervisar kan därmed se livsfrågor som mindre fria 

och självständiga än Beatrices elever som fritt får reflektera över frågorna. Dock kan eleverna 

Beatrice undervisar sakna en del kunskaper som exempelvis perspektiv på existensen av ett 

liv efter döden, som de andra eleverna får genom att de diskuterar frågorna i exempelvis 

relation till kristendomens syn på ett potentiellt liv efter döden, vilket kan underlätta i 

diskussioner. Dock behöver det inte leda till bättre diskussioner eller till att eleverna skapar en 

annorlunda världsbild. 

Lärarnas hur-fråga skapar således ett meningserbjudande om att livsfrågor och 

identitetsskapande slutligen sker enskilt, men kan diskuteras, förändras och utvecklas i 
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diskussioner med andra. Var grunden för diskussionen sker skiljer dock mellan lärarna. 

Beatrices elever diskuterar utifrån sina egna världsbilder, perspektiv på verkligheten och livet 

i stort. Medan Pelles, Robins och Åkes elever diskuterar livsfrågor utifrån hur olika religioner 

ser på världen, verkligheten och livet. Vilket skapar olika meningserbjudanden
132

 för 

elevernas egen roll i sitt utformande av svar på livsfrågor. 
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8. Diskussion 

Denna del av uppsatsen kommer att förtydliga det resultat vi kom fram till i analyserna genom 

de två rubrikerna där vi diskuterar resultaten för en frågeställning åt gången. Vi diskuterar 

sedan resultaten i relation till de studier som presenterades i avsnittet om tidigare forskning 

(3.2).  

8.1 Lärarnas didaktiska reflektioner 

Det resultat vi kom fram till som berörde den första frågeställningen var bland annat att 

lärarna resonerade olika kring sin respektive undervisning. Karl var den enda läraren som inte 

arbetade med det centrala innehållet. Faktumet att lärare i den svenska skolan inte alltid 

arbetar med det centrala innehållet är ett resultat som tidigare undersökningar belyst, 

framförallt skolverkets NU-03 från 2005. I den beskrivs det hur lärare trots elevernas intresse 

och vilja att arbeta med livsfrågor sällan undervisas om det.
133

 Tidigare forskning visar också 

att barn och unga i åldrarna 8-16 tänker mycket på livsfrågor och behöver i ett respektfullt 

möte med vuxna diskutera dem. I den svenska skola sker sällan ett sådant möte, trots att 

livsfrågor som begrepp existerat i kursplaner sedan 1969.
134

  

Religionslärarna vi intervjuade stämde även in i NU-03s uttalande om elevernas intresse 

för livsfrågor i undervisningen. Skolverkets undersökning kom som sagt fram till att eleverna 

vill att undervisningen ska lyfta mer livsfrågor än vad som sker.
135

 Alla fem lärare vi 

intervjuade sade att det var något även de har sett. Exempelvis Karl som inte undervisade om 

livsfrågor sade: "Jo eleverna har ett intresse för livsfrågor men på grund av den stora 

mängden stoff som ska in i undervisningen så finns det inte tid till att undervisa om livsfrågor 

på det sätt som det står i Lgr 11".
136

  

Anledningen till att Karl inte arbetar med livsfrågor och populärkultur var att han 

upplevde att det inte fanns tid till det. En upplevd tidsbrist var förekommande i alla lärarnas 

didaktiska resonemang och var en faktor som begränsade dem i sina val. Karl var dock den 

enda som begränsades till den grad att han själv upplevde att han inte hann med att undervisa 

om innehållet. Han berörde dock livsfrågor i sin undervisning då han undervisade om 

uppfattningar inom religionerna, men inte i relation till populärkultur.  

De övriga lärarna undervisade om det centrala innehållet men på olika sätt och med olika 

innehåll. Alla arbetade med någon form av populärkultur, men i form av olika 

kulturprodukter. Beatrice visade exempelvis huvudsakligen film. Hon valde film för att det är 
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ett bra sätt för att visa om etik och moral, vilket hon ansåg var tydligt i framförallt 

amerikanska filmer. Pelle tenderade att spela upp musik som eleverna fick analysera, han 

använde även konst och graffiti. Musik är en kulturprodukt Pelle upplever att eleverna har lätt 

att ta till sig då det är elevernas egen värld, vilket underlättar ett arbete.   

Robin och Åke valde att arbeta med film där de försökte att integrera andra 

kulturprodukter för att försöka belysa allt. Utöver filmer kunde de även använda 

tidningsartiklar i undervisningen. De använde populärkultur huvudsakligen som en 

intresseväckare för eleverna. En intresseväckare som Robin och Åke anser är lämplig för att 

fånga upp eleverna på deras nivå. Att använda populärkultur som en intresseväckare på 

elevernas nivå, valde de fyra respondenterna som undervisade om det centrala innehållet att 

göra. 

Livsfrågorna som berördes i undervisningen och i den kontext eleverna mötte dem skilde 

sig åt mellan lärarna. Karl undervisade om livsfrågor i relation med religionerna, men inte hur 

de skildras i populärkultur (specifikt vilka livsfrågor är osagt). Ett arbetssätt som även Robin 

och Åke till viss del följde. De arbetade i relation till religioner där de sedan huvudsakligen 

valde existentiella livsfrågor. Dock arbetade de även med etik och moral. Pelle valde även han 

att arbeta med det centrala innehållet i relation till hur andra religioner ser på dem och valde 

till en övervägande del att arbeta med frågor som berörde elevernas egna liv som våldtäkt och 

överfall. Existentiella frågor var däremot inget han undvek utan arbetade regelbundet med, 

framförallt i form av döden då han ser döden som ett intressant område som ligger nära 

eleverna.  

Beatrice var den enda av våra respondenter som arbetade med det centrala innehållet som 

ett enskilt moment. Hon valde att inleda religionskunskapen med att diskutera livsfrågor för 

att väcka ett intresse för ämnet. De livsfrågor Beatrice valde att arbeta med var först och 

främst etik och moral, men även frågor som meningen med livet förekom i hennes 

undervisning. 

Den didaktiska Hur-frågan var till viss del identisk mellan de fyra som undervisade om det 

centrala innehållet. Alla fyra valde att först inleda med större grupparbeten innan de lät 

eleverna arbeta individuellt med livsfrågor. Grupparbetena var enbart i form av diskussioner, 

där eleverna skulle lära sig av varandra, bredda sina perspektiv på livet och stöda varandra i 

livsfrågornas utformning som enligt Robin och Åke kan ses som abstrakt. Den individuella 

uppgiften var slutligen skriftlig och fungerade som examination på området. Eleverna skulle 

där själva reflektera över livsfrågor, antingen fritt (Beatrices elever) eller i relation till andra 

religioner där de ska värdera och ta ställning till religionernas svar (Robin, Åke och Pelle). Att 

examinera om det centrala innehållet var inget som lärarna upplevde som problematiskt, utan 

upplevdes som naturligt. 

Ingen av lärarna ansåg att det var svårt att diskutera kring livsfrågor i helklass. Utan att så 

länge det gjordes på rätt sätt kunde man diskutera det öppet. Det skilde dock delvis mellan 
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lärarna i inställning till exempelvis döden. Där Robin och Åke menade att döden ligger långt 

ifrån eleverna. Pelle menade däremot motsatsen, att till exempel elevernas morfar kan precis 

dött eller vara nära döden som då kommer nära eleverna. Hartman och Torstensson-Ed menar 

i relation till detta att man ska möta barn och ungdomar respektfullt för att de ska utvecklas 

och kunna diskutera livsfrågor.
137

 Vilket de fyra lärarna potentiellt gör och kan vara en 

anledning till att de inte ser problem med att arbeta med livsfrågor. Dock kan kontexten 

påverka hur eleverna utvecklas.  

Hartman och Torstensson-Ed visar i sin forskning att barn och unga (8-16 år) behöver fritt 

resonera över livsfrågor för att utvecklas.
138

 Robin, Åke och Pelle valde att enbart undervisa 

om livsfrågor i relation till andra religioner. Ett arbetsätt som Hartman och Torstensson-Ed 

menar potentiellt kan vara hämmande i en individs utveckling. Olivestams etiska ideal, som 

syftar till att en lärare ska ge elever etiska ståndpunkter som sedan ska fungera som en 

förebild när eleverna själva diskuterar över sina frågor,
139

 uppfylls dock av Pelle, Robin och 

Åke. De låter religionerna fungera såsom en förebild som de sedan värderar och reflekterar 

över. 

Hartman och Torstensson-Ed presenterar i sin forskning två stycken 

undervisningstraditioner i livsfrågeundervisningen, stoffcentrerad och elevcentrerad. Den 

stoffcentrerande fokuserar på fakta, medan den elevcentrerade fokuserar på elevernas egna 

världsbilder.
140

 Sett till de två traditionerna ställer sig Beatrice i den elevcentrerade 

traditionen. Eftersom Beatrice valde att låta eleverna fritt ta ställning i livsfrågorna. Hennes 

undervisning fokuserade inte på fakta om religioner, vilket Robin, Åke, Pelle och Karl 

däremot gjorde. De fyra valde att huvudsakligen arbeta i relation till andra religioner där de 

religionerna fick styra elevernas diskussioner och resonemang. Fakta om religionernas 

ståndpunkter kom därmed i fokus, vilket leder till att de placerar sig i den stoffcentrerade 

undervisningen.
141

 

Valet av kontext kan även speglas i Selanders sammanställning av livsfrågornas historiska 

utveckling i den svenska religionsundervisningen. Robin, Åke, Pelle och Karl arbetar med 

livsfrågor på ett sådant sätt som man enligt Lpo 94 skulle göra. De väljer att lyfta 

livsåskådningsfrågor istället för livsfrågor, det vill säga att undervisningen fokuserar på olika 

livsåskådningars perspektiv på livsfrågor, inte elevernas egna resonemang. Medan Beatrice 

mer arbetar efter hur kursplanen är utformad efter reformen, närmare bestämt att livsfrågor 

efter 2011 bör ses som en egen del i religionsundervisningen.
142

 

Denna uppsats strävade utöver att besvara sin frågeställning, till att fylla en 

forskningslucka. En lucka där lärarnas egna resonemang över sin egen undervisning kom i 
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bakgrunden.
143

 Vi syftade även till att göra en kontextuell forskning över religionslärares 

reflektioner, ett område som även sällan blivit ett fokus för forskning.
144

 De två syftena anser 

vi att vi fullföljde. Vi anser att vi lyfte lärarnas didaktiska resonemang kontextuellt genom att 

diskutera vad- och hur-frågorna i relation till varandra. Vilket vi gjorde genom att lärarna fick 

reflektera över hur de valde för att undervisa om det centrala innehållet. Den forskningslucka 

inom religionsdidaktiken där man tenderat att missa lärarnas egna resonemang över sin 

undervisning, anser vi att vi täckte. Vi lät lärarna resonera över sin egen undervisning och de 

fick presentera vad, hur de väljer och varför de valde som de gjorde. 

8.2 Lärarnas meningserbjudande 

Thomas Englunds begrepp, meningserbjudande
145

 som syftar till att se vilken mening ett 

innehåll skapar när eleverna möter det, var det analysverktyg vi använde i analysen. Det vi 

såg var att lärarnas didaktiska val skapade olika meningar för eleverna. Vad meningarna 

faktiskt innebär är svårt att säga. Vi har dock genom meningserbjudande
146

 försökt att se hur 

lärarna väljer att arbeta med innehållet för att ge exempel på en mening som eleverna tar del 

av. 

Karl undervisade inte om innehållet, vilket kan skapa en mening där eleverna inte ser 

livsfrågor som vikigt, att det inte skildras i populärkulturen och att livsfrågor enbart kan 

förstås i relation till religioner eller andra livsåskådningar.  

Beatrice valde att undervisa om huvudsakligen film, där amerikanska filmer var vanligast. 

De livsfrågor hon valde var huvudsakligen etik och moral men även meningen med livet. Hon 

lät eleverna arbeta både i grupp och enskilt där de själva fritt får reflektera över frågorna 

utanför från vad religionerna säger. Det kan skapa en mening
147

 där eleverna ser livsfrågor 

som något där deras handlingar och motiv till dem är i fokus, då de frågor hon lyfter är etik, 

moral och meningen med livet (varför vi är här). Det kan även skapa en mening
148

 där 

eleverna ser livsfrågor som något fritt där de själva kan reflektera och ta hjälp av sin 

omgivning, fritt från religioner.  

Robin, Åke och Pelle valde att arbeta med innehållet på liknande sätt, de valde dock skilda 

kulturprodukter. Robin och Åke valde film medan Pelle valde musik. Vilket kan skapa olika 

meningserbjudanden
149

 där Robins och Åkes elever ser filmens värld som den huvudsakliga 

skildraren av livsfrågor. Pelles elever kan däremot se livsfrågor i musikens värld. De valde 

bägge dock att arbeta i grupp och individuellt i relation till vad religionerna såg på livsfrågor. 
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Det kan då skapa en mening
150

 där eleverna ser livsfrågor som något där religionernas eller 

andra livsåskådningars åsikter ligger som grund för en individs världsbild. Att individer först 

tar ställning till hur större samfund eller trosinriktningar ser på världen och sedan bilda sin 

egen världsbild och identitet.  

8.3. Avslutning 

Vi har redovisat för fem lärares didaktiska resonemang över sin undervisning om det centrala 

innehållet: Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och 

sexualitet, skildras i populärkulturen.
151

Vi har även applicerat Thomas Englunds begrepp 

meningserbjudande på religionslärarnas reflektioner för att försöka se vilken mening lärarnas 

didaktiska val skapar åt eleverna. Tidigare undersökningar om existentiell undervisning som 

genomförts av framförallt skolverket visade att lärare tenderar att inte undervisa om det 

innehåll vi undersökte.
152

 Ett resultat som vår undersökning delvis överensstämmer med. En 

religionslärare (Karl) av de fem vi intervjuade, undervisade inte om området, vilket då till viss 

del bekräftar skolverkets undersökningar. De andra fyra lärarna valde dock att arbeta med 

innehållet och gick därmed emot Karl och skolverkets resultat.  

Vi såg även att lärarna ansåg att livsfrågor som område är en viktig del av 

religionsundervisningen, vilket skolverkets resultat även visade.
153

 Alla fem respondenter 

upplevde att livsfrågor är en uppskattad del av undervisningen, både av eleverna och de 

själva. Även Karl som inte undervisade om området upplevde det som intressant och givande, 

men fann inte tid att undervisa om det. Lärarna valde även populärkultur av likande 

anledningar, att fånga upp eleverna på deras nivå och väcka intresse för det de ska diskutera. 

Vidare forskning inom det område vi valde skulle exempelvis vara hur lärarnas egna 

intressen påverkar sitt val av populärkultur och livsfrågor. Det vill säga till exempel hur en 

lärares egen konsumtion av populärkultur kan påverka de val denne fattar för sin 

undervisning. En lärare med ett stort intresse av musik kan tänkas välja att använda mer 

musik i sin undervisning. En sådan lärare bör då även tillhandahålla kunskaper över lämplig 

musik att spela upp, vilket bör leda till fler möjligheter att använda det.   
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9. Konklusion 

Denna uppsats visade att lärarna upplever att deras didaktiska valmöjligheter starkt påverkas 

av en upplevd tidsbrist. Lärarna menar att de trots sina önskemål inte kan undervisa om allt 

stoff eller använda sig av de metoder de vill på grund av att det inte finns tid. Alla upplevde 

livsfrågor som viktigt, både för dem själva och för eleverna. Karls vilja men oförmåga, på 

grund av en tidsbrist, att arbeta med innehållet kan tyvärr vara den vanligaste bilden i svenska 

skolor, vilket tidigare forskning förstärker. Vår undersökning kan dock ge förhoppningar att 

en majoritet av lärarna faktiskt undervisar om ett populärt och vikigt inslag i 

religionsundervisningen. Enligt lärarna handlar livsfrågor handlar som vi som vi sagt, 

framförallt om identitetsskapande. Området blir därmed mer än viktigt, det handlar om att låta 

barn och unga själva skapa sina identiteter och världssyner. Vår förhoppning är således att en 

tydlig majoritet av lärare i svenska skolor följer Beatrice, Pelles och Robins exempel att 

arbeta med livsfrågor och populärkultur för att hjälpa barn och unga att skapa säkra identiteter 

och stabila världsbilder som följer skolans och samhällets värdegrund.  
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Bilaga 1- Intervjuguide  

Huvudtema 1: Biografisk bakgrund 

Undertema: 1 Bakgrund till professionen 

-Hur många år har du arbetat som lärare? 

-Har du arbetat på andra skolor? 

Undertema: 2 Utbildning 

-Var har du utbildat dig? 

-Vilka ämnen? 

-Vilka ämnesområden har du läst inom religionsvetenskapen? (Tros & Livs, Rel: Hi? mm)  

-Vilket ämne känner du dig starkast i? 

Undertema: 3 Yrket 

-Vad upplever du är det roligaste med att arbeta som lärare? 

-Vad upplever du är det svåraste med arbetet som lärare?  

Huvudtema 2: Definition 

Undertema: 1 Livsfrågor 

-Hur skulle du förklara vad en livsfråga är för elever?  

-Hur upplever du att elevernas intresse för ämnesområdet om livsfrågor? (positivt/ negativt) 

Undertema: 2 Populärkultur 

-Hur skulle du förklara du vad populärkultur är för eleverna?  

-Upplever du att eleverna är bekanta med begreppet?   

Undertema: 3 Det centrala innehållet (hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, 

relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen) 

-Hur tolkar du skrivelsen i det centrala innehållet i Lgr 11?  

-Stämmer den överens med hur du ser på livsfrågor? 

Undertema: 4 Arbetet 

-Har du redan undervisat om innehållet (senaste läsåret) eller planerar du att göra det? 

 

Huvudtema 3: Didaktikens Vad -fråga 

Undertema 1. Livsfrågor 

-Vilka livsfrågor försöker du att belysa i din undervisning? 

-Varför väljer lyfter du dem frågorna? 

-Finns det frågor du skulle vilja arbeta mer med (som inte får plats?) 
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-Finns det någon livsfråga du väljer bort/undviker? (Ex: döden) 

-Varför undviker du dessa frågor?  

 

Undertema 2. Populärkultur 

-Vilken populärkultur lyfter du fram i din undervisning? (böcker, film mm)  

-Varför just denna popluärkultur? 

-Finns det populärkultur du skulle vilja arbeta med? (men inte gjort, hunnit?) 

-Finns det någon populärkultur du medvetet väljer bort/undviker? 

-Varför väljer du medvetet bort en del populärkultur?  

 

Undertema 3. Sambandet mellan livsfrågor/populärkultur 

-Visar du hela populärkulturen (hela filmen, boken, låten?) 

eller bara avsnitt, delar?  

-Vilka delar av populärkulturen visar du eleverna för tydligöra hur relationen ser ut mellan 

livsfrågor och populärkultur?  

- Varför just denna del? 

 

Huvudtema 4. Didaktikens Hur -fråga 
Undertema 1. Metoder 

-Hur låter du eleverna arbeta i huvudsak? Enskilt? Grupp? Par?  

-Beskriv lite närmare hur du genomför metoden?  

-Varför väljer du just denna metod?  

-Varför väljer du bort andra metodval?  

-Vad önskar du/ föredrar du?  

-Låter du eleverna diskutera ditt val av populärkultur eller låter du eleverna beskriva var och 

hur livsfrågan gestaltats i din valda populärkutur? 

 

Undertema 2. När/Kontext 

-Arbetar du med det centrala innehållet som ett enskilt moment eller i relation till andra? 

(till exempel i relation till kristendomen) 

-Finns det fysiska klassrumsfaktorer som hindrar dig att forma undervisningen på ett önskvärt 

sätt?  

Undertema 3. Examination och bedömning 

-Hur examinerar du elevernas arbete med populärkultur och livsfrågor? 
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-Hur ser examinationsvalet ut? Prov, skrivuppgift, muntligt?  

-Upplever du svårigheter i att examinera elever i detta ämnesområde?  

-i så fall varför? 

- Livsfrågor tenderar att bli personliga till sin art, är detta något du upplevt problematiskt?  

- i så fall varför?  

 

 


