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”Oftast har ju barn ett andligt behov utan att de vet om det” 

En kvalitativ studie om hur åtta grundlärare undervisar i religion och livsfrågor 
i årskurserna 1-3. 

”Children usually have a spiritual need even if they don’t know it” 

Årtal 2018 Antal sidor: 27 

_______________________________________________________ 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur grundlärare undervisar i 

religion och livsfrågor. Studien syftar även till att undersöka hur grundlärare 

uppfattar sin egen kompetens i att undervisa i religion. Studien utgår från det 

elevaktiva arbetssättet. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. 

Studiens resultat visar att lärare anser att religion är ett viktigt ämne på grund av 

det mångkulturella samhälle vi lever i. Lärarna fokuserar främst på kristendomen 

men även andra religioner tas in i undervisningen. Resultatet visar att lärare an-

vänder olika undervisningsmetoder men föredrar att använda visuella och munt-

liga metoder. Lärarna tar utgångspunkt i elevernas egna föreställningar och deras 

livsvärld. I undervisningen har lärarna stort fokus på livsfrågor men det finns 

ingen medveten planering kring detta. I resultatet framkommer det att lärare har 

olika utbildning inom religionsämnet och att det finns flera utmaningar i relig-

ionsundervisningen. Studien ledde fram till flera slutsatser. Fokus ligger på livs-

frågor i religionsundervisningen men att de tas upp spontant när elever uttrycker 

ett behov av att prata om dem. Lärarna upplever sig själva som tillräckligt kom-

petenta för att undervisa i årskurserna 1-3 och de väljer att undervisa med olika 

undervisningsmetoder. De ger uttryck för olika utmaningar, såsom otillräcklig tid 

eller att göra religionsämnet begripligt för eleverna. 

______________________________________________________
Nyckelord: Religion, livsfrågor, grundlärare, religionsundervisning, undervis-

ningsmetoder, 1-3, lågstadiet, kompetens.  
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1 Inledning 

Varifrån kommer jag? 

Vart går jag? 

Vem är jag?  

(Clemens av Alexandria, ca 150-215 e.Kr. I Dahlin, 2004) 

Vi är alla människor, dock är vi olika. För att få en fördjupad förståelse av livet med allt 

vad det innebär kan vi inte bortse eller blunda inför dessa olikheter (Dahlin, 2004). Vi 

lever i ett mångkulturellt samhälle som är under ständig förändring. Religionskunskap 

syftar till att eleverna ska få reflektera över livsfrågor, sin egen identitet och sitt etiska 

förhållningssätt (Skolverket, 2017). I vårt numera teknologiserade samhälle är relig-

ionskunskap en förutsättning för att eleverna inte ska sluta förundras över livet (Dah-

lin, 2004). Religionskunskap ska hjälpa eleverna att förstå sin omvärld och sig själva 

och därmed även motverka stereotypa och fördomsfulla tankar om varför människor 

lever och tänker på olika sätt. Lärare behöver därför ha goda kunskaper inom relig-

ionsämnet (Löfstedt, 2011a). Så verkar dock inte alltid vara fallet. Skolverket (2013) 

menar att lärare inte känner sig tillräckligt kompetenta och uttrycker en klyfta mellan 

livsfrågor och religion. Lärare känner sig osäkra kring hur de ska närma sig livsfrågor 

i undervisningen och tenderar därför att endast inkludera dem i undervisningen vid 

spontana tillfällen. Religionsundervisningen kan då reduceras till ren fakta om olika 

livsåskådningar. Dahlin (2004) betonar vikten av att föra samtal med eleverna men 

hur personliga ska lärare vara? Var går gränsen? Vi som lärarstudenter känner igen oss 

i känslan av att inte vara tillräckligt kompetenta när det kommer till att undervisa i 

religion och livsfrågor. Därför vill vi undersöka hur åtta grundlärare undervisar i relig-

ion och livsfrågor i årskurserna 1-3.  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Enligt Skolverket (2013) känner sig lärare inte tillräckligt kompetenta inom religions-

undervisning och uttrycker en klyfta mellan livsfrågor och religion. Det mångkulturella 

samhället vi lever i kräver att elever får en god religionsundervisning där religioner och 

livsfrågor knyts ihop till ett. Det kan vara problematiskt att uppnå en sådan undervis-

ning inom religionsämnet när lärare inte känner sig tillräckligt kompetenta.  
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Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur åtta grundlärare un-

dervisar i religion i årskurserna 1-3 och om samma grundlärares egen uppfattning om 

sin kompetens när det gäller att undervisa i religionskunskap och livsfrågor. Syftet 

uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor:  

1. Vad fokuserar åtta grundlärare på i religionsundervisningen? 
 

2. Vilka undervisningsmetoder använder sig åtta grundlärare av i religionsunder-
visningen? 

 
3. Vilken kompetens anser sig åtta grundlärare ha när det gäller att undervisa i 

religion? 
 

4. Hur undervisar åtta grundlärare om livsfrågor i religionsundervisningen? 
 

5. Vilka utmaningar ser åtta grundlärare i religionsundervisningen? 

1.2 Disposition av examensarbete 

Studien innefattar sex kapitel. I det första kapitlet tas inledning upp och problemom-

råde, syfte samt forskningsfrågor presenteras. I det andra kapitlet beskrivs definit-

ioner, styrdokument, historisk belysning och forskningslitteratur. I det tredje kapitlet 

presenteras den teoretiska utgångspunkten. I det fjärde kapitlet presenteras metod och 

data samt etiska överväganden. I det femte kapitlet presenteras studiens resultat, dess 

kategorier, svaren på studiens forskningsfrågor samt resultatsammanfattning. I det 

sjätte och sista kapitlet följer en diskussion som tar utgångspunkt i studiens resultat 

och metod, vilket leder fram till flera slutsatser. Därefter följer förslag på framtida 

forskning.  

2 Bakgrund 

I kapitlet följer en kort redogörelse om definitioner i avsnittet 2.1 Definitioner. I av-

snittet 2.2 Styrdokument presenteras aktuella styrdokument för studien. I avsnittet 2.3 

Historisk belysning beskrivs religionens betydelse för skolan genom historien. I av-

snittet 2.4 Forskningslitteratur behandlas tidigare forskning med hjälp av tre under-

rubriker: 2.4.1 Lära om och lära av, 2.4.2 Kompetensens betydelse för livsfrågorna 

och 2.4.3 Undervisningsmetoder i religion.  
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2.1 Definitioner 

När vi använder begreppet livsfrågor menar vi frågor om livet som saknar rationella 

svar.  

När vi använder begreppet icke-konfessionellt menar vi att religiösa inslag inte ska fin-

nas i undervisningen. Lärare får inte påverka eleverna genom undervisningen till att 

tro eller att inte tro.  

När vi använder begreppet livsåskådning menar vi en människas föreställning om hur 

människan eller samhället bör sträva efter att vara.  

2.2 Styrdokument 

I kursplanen för religion skriver Skolverket (2017) att eleverna ska ha kunskap om re-

ligioner och andra livsåskådningar för att skapa en förståelse mellan människor och 

det mångkulturella samhälle vi lever i.  Skolverket (2017) skriver att: 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt 

etiska förhållningssätt (s.209) 

Vidare står det i det centrala innehållet i Skolverket (2017) att undervisningen ska be-

handla: 

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, köns-

roller, jämställdhet och relationer (s.210). 

Kristendomen har spelat en stor roll i skolans historia vilket är något som eleverna 

genom undervisningen ska bli medvetna om. Eleverna ska få undervisning i kristen-

dom, islam och judendom och deras högtider, symboler samt några centrala berättel-

ser ur Bibeln. I undervisningen ska religioner i närområdet samt var man utövar dem 

lyftas fram. Eleverna ska få kännedom om berättelser ur nordisk mytologi och vilka 

spår de lämnat i vårt samhälle. Slutligen ska undervisningen behandla barnkonvent-

ionen.  

All undervisning i religionskunskap utmynnar i ett antal mål som eleven ska kunna i 

slutet av årskurs 3. Enligt Skolverket (2017) är dessa mål: 

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för relig-

ionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Eleven kan 
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ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och juden-

domen. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gu-

dar och hjältar i olika myter. Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och 

hemorten förr i tiden (s.214).  

2.3 Historisk belysning 

Ända sedan den svenska skolans historia tog sin början på medeltiden har kyrkan varit 

starkt bunden till skolan. När den obligatoriska folkskolan kom år 1842 förändrades 

inte detta faktum. Folkskolan hade en stark inriktning på religionsämnet med syfte att 

fostra kristna medborgare med en stark gudstro (Jonsson, 2016). Hartman (2000) me-

nar att under de första 75 åren av folkskolans historia var skolan en ren kristendoms-

skola.  Folkskolan styrdes av kyrkan och präster utan pedagogisk utbildning. Jonsson 

(2016) skriver att år 1903 uppkom en intensiv debatt om hur kristendomsundervisning 

i skolan skulle komma till uttryck. Denna debatt hängde kvar till år 1919 då en ny läro-

plan tog form och kristendomen blev ett icke-konfessionellt ämne i skolan. I den nya 

läroplanen skrivs tankefrihet för den enskilda individen in, därmed flyttades det fost-

rande ansvaret delvis över till skolans arbetssätt samt övriga samhällsämnen. I sam-

band med andra världskrigets slut ställdes det krav på en reformering av skolan på 

demokratisk grund. I och med att riksdagen år 1962 beslutade om att en nioårig grund-

skola skulle införas var tiden till ända för kristendomens dominans över skolan. I de 

nya läroplanerna betonades en objektiv och neutral undervisning där lärare skulle ta 

avstånd från värderande omdömen. Fokus skulle ligga på att lära om religionerna och 

religiösa fenomen (Jonsson, 2016). Hartman (2000) menar att detta skapade en ob-

jektivitetskramp hos lärarna. Många lärare vågade inte vara sig själva eftersom de var 

rädda att påverka eleverna på ett sätt som stred mot läroplanen. Många lärare var 

också osäkra på vad objektivitetskravet betydde i undervisningen. Denna objektivi-

tetskramp tycks finnas kvar än idag och verkar ha överförts till nya lärargenerationer 

(Hartman, 2000).  

När skiftet från den kristna skolan till den icke-konfessionella skolan skulle genomfö-

ras fanns det ett behov av ett nytt sätt att undervisa. Livsfrågor i undervisningen fick 

stor uppmärksamhet. När lärare ska undervisa om livsfrågor bör utgångspunkten tas i 

elevens egna tankar om livsfrågor. Livsfrågor är menade att hjälpa eleverna att förstå 

olika livsåskådningar likväl som dem själva (Berglund, 2013).  
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Den långa påverkan som kristendomen har haft på vårt samhälle syns även i den nu-

varande läroplanen från 2011:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-

ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som sko-

lan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradit-

ion och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell (Skolverket, 

2017 s.7, vår kursivering).  

Läraruppdragets utmaning är att gå en ständig balansgång mellan en neutral under-

visning och samtidigt dyka ner i livsfrågorna på djupet. En person besitter dock ett 

antal värderingar, lärare eller ej, och dessa förmedlas omedvetet eller medvetet (Jons-

son, 2016).   

2.4 Forskningslitteratur 

I detta avsnitt presenteras forskningslitteraturen med hjälp av tre underrubriker: 2.4.1 

Lära om och lära av, 2.4.2 Kompetensens betydelse för livsfrågorna och 2.4.3 Under-

visningsmetoder i religion.  

2.4.1 Lära om och lära av  

Osbeck (2016) menar att religionsundervisningen behövs för att eleverna ska få möj-

lighet att skapa tolerans och förståelse för det mångkulturella samhälle de lever i. Löfs-

tedt (2011a) anser att utan de kunskaper som eleverna erhåller genom religionsunder-

visning finns en större risk att eleverna får fördomar och stereotypa föreställningar om 

andra kulturer. Eleverna måste dock både lära om och lära av religionerna, vilket Löfs-

tedt (2011c) understryker. Detta skapar en tydligare koppling för eleverna till ämnet. 

Furenhed (2000) menar att om eleverna endast lär om religionerna så ökar risken för 

att fördomar bekräftas eftersom eleverna inte upplever att det gäller dem själva. Att 

lära av religionerna innebär att elevernas tankar och värderingar belyses i mötet med 

olika livstolkningar vilket gör att de tvingas utveckla sitt eget tänkande. Furenhed 

(2000) framhäver att religionsundervisning måste innehålla de båda komponenterna 

eftersom eleverna måste lära om religionerna för att kunna lära sig av dem. Jonsson 

(2016) menar dock att tiden inte finns för detta. Hon menar att kursplanen är skriven 

på ett öppet sätt vilket resulterar i att lärare tolkar den på olika sätt. Hon frågar sig 

därför vad lärare ska lägga mest tid på när ingen tid finns. Ska mest tid läggas på att 
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lära om eller lära av religionerna? Lärarens utmaning ligger därför i att göra båda delar 

rättvisa utifrån den lilla tid som är tilldelad religionsämnet. Jonsson (2016) skriver vi-

dare att elevernas frågor kring livet kommer i skymundan trots att eleverna uttrycker 

ett behov av att bearbeta livsfrågor. Religionsundervisningen riskerar därför att bli ”lite 

av varje”.  

Religionskunskapsämnet i vår skola är ett medel, ett redskap, i livsförståelsen; dess uppgift och 

ärende är barnens och ungdomarnas bästa (Ohlsson, 2003 s.3). 

Lendahls (1986) menar att grundskolans religionsundervisning ska syfta till att ge ele-

verna kunskaper och färdigheter i att leva tillsammans med andra och att eleverna ska 

få utveckla sina tankar kring livet. Jonsson (2016) påpekar att eleverna oftast får 

undervisning i livsfrågorna när det passar in, hon kallar det ”när-det-kommer-upp-

pedagogik”. Löfstedt (2011b) påpekar dock att genom livsfrågorna hamnar eleven i 

centrum eftersom undervisningen fokuserar på elevens egen livsvärld, något som hon 

menar är självklart i det didaktiska tänkandet. Eleverna kan på detta sätt även visa ett 

större intresse och engagemang för ämnet eftersom de kan relatera till sig själva och 

sitt eget liv. Men den begränsande tiden är inte den enda faktorn till att den existenti-

ella delen av religionsundervisningen hamnar i skymundan. Jonsson (2016) menar 

även att den bristande undervisningen grundas i en osäkerhet hos lärare eftersom 

rädslan är stor att hamna i situationer av väldigt personlig karaktär. Jonsson (2016) 

ställer då frågan: är lärare tillräckligt kompetenta för att möta olika typer av livsfrågor?  

2.4.2 Kompetensens betydelse för livsfrågorna 

Hartman och Torstenson Ed (2007) menar att både elever och vuxna behöver reflek-

tera över sina liv för att utveckla sin identitet. Därför behövs livsfrågor i religionsun-

dervisningen. Dahlin (2004) påpekar att lärare behöver uppnå någon form av existen-

tiell grundtrygghet för att själva hjälpa eleverna till egen reflektion. Detta visar sig även 

i Osbecks (2009) studie, där lärarna uttryckte att deras eget liv och sin yrkeserfarenhet 

påverkar deras religionsundervisning. Dahlin (2004) anser vidare att lärares person-

lighet har en stor betydelse för livsfrågor i undervisningen. För att elever ska kunna 

utveckla egna tankar och reflektioner är det gynnsamt med kunskap om andra relig-

ioner och kulturer. Här har lärares kompetens stor betydelse eftersom enbart inform-

ation och faktaundervisning inte är tillräcklig. Jonsson (2016) menar att lärare hela 
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tiden måste utvärdera sig själva för att utveckla sin religionsdidaktiska professional-

ism.  

Enligt Scherp och Scherp (2002) visar forskning att flertalet lärare i mycket liten ut-

sträckning utgår från elevernas erfarenhetsvärld och frågor. Undervisningen inom lä-

rarprogrammet baseras på traditionellt stoff och frågor med rätta svar. Lärarstuden-

ters egna upplevelser och däribland de existentiella frågorna lämnas i skymundan 

(Jonsson, 2016). Berglund (2013) skriver att religionsundervisning på lärarutbild-

ningar ofta är kombinerad med historia, samhällskunskap och geografi. Grundlärare 

är därför utbildade till att lära ut många skolämnen. Eftersom religionsundervisning 

är ett obligatoriskt och icke-konfessionellt skolämne som undervisas i alla årskurser 

måste lärarna vara väl utbildade.  

2.4.3 Undervisningsmetoder i religion 

Jonsson (2016) menar att för att religionsundervisningen ska bli ”levande” snarare än 

traditionell så rekommenderar hon att man byter perspektiv från en utifrån-förståelse 

till en inifrån-förståelse. En inifrån-förståelse av religion innebär förmågan att ele-

verna ser på religionen med religionsutövarnas ögon. Istället för att studera religionen 

utifrån så studerar eleverna på detta sätt religionen inifrån. En inifrån-förståelse är en 

förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig uppfattningar och kunskap. För att 

bidra till en inifrån-förståelse behövs studiebesök där eleverna får besöka olika sam-

fund och möta människor med andra livsåskådningar. Jonsson (2016) skriver att: 

Allt handlar i grunden om människors möten med varandra och med omvärlden och tidens och 

rummets gränser måste med nödvändighet luckras upp (s.132).  

Osbeck (2009) skriver att genom studiebesöken får eleverna möta levande religioner. 

De mänskliga mötena ger möjlighet att undersöka andras positioner och se likheter 

och skillnader och därför får eleverna en möjlighet att konstruera sin egen position. 

Odenstad (2014) anser att för att ta del av religionens värld är studiebesök ett konkret 

sätt eftersom eleverna får använda hela sin kropp för att ta in alla intryck.  

En annan undervisningsmetod är berättandet. Törnvall (1988) skriver att enligt forsk-

ning anser lärare att berättande är den bästa undervisningsmetoden. Även Dahlin 

(2004) tycker att berättelser, sagor och fabler hjälper till att stimulera elevernas re-

flektioner. Berättelser kan ge eleverna de egna erfarenheterna som de behöver för att 
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lära sig. Berättandet kan även utvecklas till ett rollspel. Roos (2011) nämner tre olika 

sorters rollspel. En av dem är historiska rollspel där man försöker återskapa en hän-

delse från en annan tid. I religionsundervisningen kan sådant exempel vara en medel-

tida pilgrimsfärd. Bordrollspel är en annan typ av rollspel men det utgår från deltagar-

nas fantasi. Det kan exempelvis vara ett äventyr som hela klassen ska lösa uppgifter i. 

Forumspel är att eleverna får dela med sig av sina erfarenheter som därefter blir en 

situation som dramatiseras. I forumspel kan man arbeta med livsfrågor, där eleverna 

exempelvis får träna sig i att lösa konflikter. Rollspel kan vara en bra metod för att 

överbrygga avståndet mellan att lära om och lära av religioner. Eleverna kan till exem-

pel lära om religioner genom att delta i historiska rollspel och lära av religionerna ge-

nom att delta i rollspel om etik och livsfrågor (Roos, 2011).  

Roos (2011) skriver även att en ämnesövergripande metod kan vara storyline där ele-

verna själva får skapa en berättelse där de agerar som författare och forskare. Eleverna 

har då en varsin karaktär, exempelvis dockor som de kan använda för att leva sig in i 

berättelsen. När man arbetar med storyline kan studiebesök, berättelser och rollspel 

vara fullgoda verktyg i arbetet med att skapa berättelser. Få lärare använder endast en 

undervisningsmetod utan kombinerar olika. Odenstad (2014) menar att bilder, sym-

boler och artefakter ska ha en central del i religionsundervisningen. Genom dessa verk-

tyg kan läraren få eleverna att bli nyfikna och engagerade.  

3 Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från det elevaktiva arbetssättet vilket tar utgångspunkt i konstruktivist-

isk teori och gestaltteroetisk teori om lärande. Arbetssättet tar utgångspunkt i elever-

nas föreställningar och idéer om verkligheten. På en skola med det elevaktiva arbets-

sättet går eleverna för att söka svar på de frågor och problem som de själva ställt. I en 

traditionell skola söker eleverna endast svar på frågor som läraren har ställt men som 

de själva inte sökt svar på. Utifrån teorierna som ligger till grund för det elevaktiva 

arbetssättet sätts en lärprocess igång när eleverna stöter på problem. En problematisk 

situation utmanar eleven till ett kreativt tänkande som leder till individens utveckling 

och ett fortsatt lärande. För detta krävs det att läraren har god kännedom om elevernas 

föreställningar och förståelse om deras verklighet samt en förmåga att knyta an till ele-

vernas funderingar och problem. Läraren måste även ha en förmåga att kunna utmana 
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elevernas vardagstänkande och på så sätt hjälpa eleven att skapa mer realistiska före-

ställningar. Läraren har två särskilt viktiga uppgifter i undervisningen. Den första är 

att i undervisningen utgå från elevernas livsvärld samt de problem som eleverna bär 

med sig. Det är lärarens uppgift att skapa problem som blir viktiga för eleven att lösa 

om eleven själv inte har några problem. Den andra uppgiften är att läraren ska vara en 

aktiv deltagare i arbetet med att lösa problemen och därmed bidra till att eleverna 

skapar mer realistiska föreställningar. Läraren ska därmed möta eleverna där de är i 

sitt tänkande och även utmana dem att pröva sina föreställningar om verkligheten. 

Därmed spelar lärarens inledning och planering av undervisningen en avgörande roll 

för det elevaktiva arbetssättet (Scherp & Scherp, 2002).  

4 Metod 

I avsnittet 4.1 Metodologi följer en redogörelse över metodologin. 4.2 Genomförande 

redogör för genomförandet av data. 4.2.1 Datainsamlingsmetod beskriver studiens da-

tainsamlingsmetod. 4.2.2 Urval redogör för hur urval skett. 4.2.3 Databearbetning 

beskriver databearbetning. 4.3 Etiska överväganden redogör för de fyra forskningse-

tiska principerna.  

4.1 Metodologi 

Studien syftar till att fördjupa kunskapen om lärares egna uppfattningar kring relig-

ionsundervisning. En kvalitativ studie är att föredra när man vill försöka förstå män-

niskors sätt att resonera eller reagera (Trost, 2010). Därför är studien av kvalitativ ka-

raktär eftersom en sådan studie fokuserar på informanternas personliga uppfattningar 

och deras egna erfarenheter. I en studie av kvalitativ karaktär är forskaren en viktig 

resurs i arbetet med att samla in och tolka empirin, eftersom det i en kvalitativ studie 

inte finns någon direkt sanning på grund av att varje person tolkar sin egen verklighet 

(Bryman, 2011).  

En metod av kvalitativ karaktär ger en större möjlighet att få en djupare förståelse av 

det som studien syftar till att undersöka vilket är lämpligt när studien utgår från en 

liten grupp informanter. Deltagarna i denna studie representerar inte en hel yrkes-

grupp, varför en kvalitativ studie har vissa begränsningar (Bryman, 2011).  Studien gör 

sålunda inga pretentioner på att eftersträva generaliserbarhet i resultatet.  
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4.2 Genomförande 

För att skapa större möjlighet till grundläggande beskrivningar är den valda datain-

samlingsmetoden semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerande intervjuer inne-

bär att intervjun utgår från ett antal frågor i form av en intervjuguide som inte följer 

en specifik ordning. Semistrukturerande intervjuer skapar möjlighet till grundliga be-

skrivningar och kan öppna upp för följdfrågor. Följdfrågorna kan öppna upp för mer 

nyanserade och utförliga svar (Bryman, 2011). Personliga åsikter eftersöks i denna stu-

die och därför lämpar sig semistrukturerande intervjuer väl. Intervjuerna genomfördes 

av två olika personer och för att utforma intervjuerna så lika som möjligt användes en 

intervjuguide vid intervjutillfällena. Informanterna informerades i förväg om studiens 

syfte och fick även bekanta sig med intervjufrågorna i förväg. Intervjun tog plats på 

respektive informants arbetsplats vilket skapade trygghet för informanterna.  

4.2.1 Datainsamlingsmetod 

I föreliggande studie intervjuades åtta grundlärare som arbetar i åldrarna 1-3 vid olika 

skolor. I denna studie benämns lärarna med L1-L8. I denna studie benämns intervju-

aren med (I). Alla lärarna har arbetat som grundlärare i minst fem år. Utgångspunkten 

för intervjuerna låg i studiens fem forskningsfrågor som utmynnade i tretton intervju-

frågor. Intervjutillfällena dokumenterades med hjälp av ljudupptagningar. Informan-

terna informerades i missivbrevet att intervjuerna skulle spelas in. I samband med att 

informanterna samtyckte till deltagande i studien gav de därmed sitt medgivande till 

att bli inspelade. 

4.2.2 Urval 

Studien utgick från ett målinriktat urval. Med detta menas att informanterna som val-

des var relevanta för studiens syfte (Bryman, 2011). Studien syftar till att fördjupa kun-

skaperna om hur åtta grundlärare undervisar i religion i årskurserna 1-3 samt hur de 

ser på sin egen kompetens i religionsundervisningen. Därför valdes informanter som 

arbetar i årskurserna 1-3. För att få relevanta och utförliga svar valdes lärare som har 

undervisat i religion i minst fem år.  Urvalet baserades även på vilken årkurs grundlä-

rarna för nuvarande arbetar i för att få ett bredare spann. Informanterna arbetar på 

fyra olika skolor.  
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L1 har arbetat som lärare i 26 år. L2 har arbetat som lärare i 11 år. L3 har arbetat som 

lärare i 6 år. L4 har arbetat som lärare i 39 år. L5 har arbetat som lärare i 25 år. L6 har 

arbetat som lärare i 25 år. L7 har arbetat som lärare i 5 år. L8 har arbetat som lärare i 

33 år.  

4.2.3 Databearbetning 

Alla intervjuerna dokumenterades genom ljudupptagningar som sedan transkribera-

des. Transkriberingarna sorterades med hjälp av färgkodning. Exempelvis markerades 

stycken som behandlade undervisningsmetoder med gult och livsfrågor med grått. 

Ljudupptagningarna gav möjlighet till att gå igenom intervjuerna vid flera tillfällen vil-

ket skapade en bra grund för analys. Genom databearbetningen blev det synligt att de 

transkriberade svaren från intervjutillfällena kunde sorteras i fem kategorier.  

4.2.4 Tolkning av empiri 

Empirin har tolkats med hjälp av det elevaktiva arbetssättet. Kategorierna som fram-

kom genom databearbetningen är Lärares inställning till religionsämnet, Lärares 

undervisningsmetoder, Livsfrågor i undervisningen, Utmaningar i religionsunder-

visningen och Den egna kompetensen. Forskningsfrågorna besvaras med hjälp av ka-

tegorierna.  

4.3 Etiska överväganden 

Studien har utgått från de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att informanterna har informerats om studiens syfte och att deltagande i undersök-

ningen är frivilligt samt kan avbrytas när som helst. Samtyckeskravet innebär att in-

formanterna har gett sitt samtycke till att delta i studien. Konfidentialitetskravet inne-

bär att informanterna ska vara anonyma i studien. Nyttjandekravet innebär att insam-

lad data endast får användas till studien (Bryman, 2011). Informanterna fick inform-

ationen kring de fyra forskningsetiska principerna genom missivbrevet. Informanterna 

fick genom mejlkontakt ge sitt samtycke om deltagande i studien. I missivbrevet fram-

kom det även att deltagande var frivilligt, anonymt och att den färdiga studien kommer 

att publiceras på DiVA.  
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5 Resultat 

Kapitlet inleds med avsnitt 5.1 Empiri som beskriver empirins kategorier som heter 

5.1.1 Lärares inställning till religionsämnet, 5.1.2 Lärares undervisningsmetoder, 

5.1.3 Livsfrågor i undervisningen, 5.1.4 Utmaningar i religionsundervisningen och 

5.1.5 Den egna kompetensen. I avsnittet 5.2 Tolkning av empiri beskrivs empirin med 

hjälp av forskningsfrågorna och den teoretiska utgångspunkten i form av fem under-

rubriker, dessa är: 5.2.1 Religionsundervisningens fokus, 5.2.2. Undervisningsme-

toder i religion, 5.2.3 Lärares uppfattade kompetens, 5.2.4 Lärares undervisning om 

livsfrågor och 5.2.5 Religionsämnets utmaningar.  I avsnittet 5.3 Resultatsamman-

fattning följer en sammanfattning av resultatet.   

5.1 Empiri 

Resultatet från datainsamlingen redovisas i detta kapitel i form av fem kategorier. Lä-

rarna som medverkat i undersökningen benämns med L1-L8. Intervjuaren benämns 

med I. 

5.1.1 Lärares inställning till religionsämnet 

Religionsämnet är viktigt idag eftersom eleverna lever i ett mångkulturellt samhälle 

och behöver religionsundervisning för att förstå sin livsvärld.  

Jag tycker religionsämnet är jätteviktigt eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle (L2). 

Det är otroligt viktigt. Det har blivit viktigare med åren om man tittar ut över världen. Konflikter 

idag är grundade på religion och sen att vi har invandring, när man kommer med olika religioner. 

Det är jätteviktigt att man får en kunskap om de olika religionerna (L4).  

I ett mångkulturellt samhälle måste elever få kunskap om olika religioner i strävan ef-

ter en bättre förståelse för världen och dess befolkning.  

Förhoppningsvis får vi elever som förstår varandra bättre och att inte enbart ens vilja ska råda 

(L8).  

Religionsämnet är viktigt och aktuellt men det är svårt och komplicerat eftersom det 

inte finns vetenskapliga bevis som stödjer raka svar i frågor som rör exempelvis Gud 

och döden. Ämnet kan röra upp starka känslor hos eleverna vilket lärarna uttrycker är 

svårt att hantera. 
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Ett spännande ämne men det kan ju också vara ett känsligt ämne (L1).  

Kristendomen tar mer plats i undervisningen eftersom det svenska samhället är upp-

byggt på kristendomen och ligger till grund för högtider och traditioner.  

Det hör lite såhär till allmänbildningen att du ska veta varför man firar påsk och varför man firar 

jul (L6). 

Det är ju mer traditionerna vi jobbar på, traditionerna, så då är det ju mera vi jobbar med påsken 

och julen och varför är det kristi himmelfärdsdag (L2).  

Du pratar mycket om högtider, men är det bara kristna högtider? (I).  

Det är ju det våra traditioner bygger på, det är ju det som är (L2). 

5.1.2 Lärares undervisningsmetoder 

Lärarna utgår från vad eleverna har för tankar och kunskaper om religion, de använder 

sig då av bland annat tankekarta och diskussioner.  

När man ska börja nått arbetsområde så brukar jag börja utgå från barnen (L5).  

Inventera vad eleverna vet om olika religioner (L8).  

I undervisningen används en blandning av film, högläsning, tv-program, studiebesök, 

symboler, rollspel, bilder, artefakter, läroböcker, bilduppgifter och arbetsblad. Ele-

verna ska få använda sin kropp och sina sinnen för att ta till sig kunskap.  

Å få uttrycka med sina tankar när man ritar och gör bilder till någonting jag har berättat (L6). 

Det man ser och det man läser och samtalar om fastnar i knoppen (L8).  

Man skulle kunna säga att du väljer liksom undervisningsmetoder som gör att det inte bara blir, 

alltså fakta utan att dom får uppleva med kroppen också (I).  

Ja, dramatik, gå fram och berätta, rita, måla (L4). 

Det är viktigt att arbeta på olika sätt inom religionsundervisningen, eftersom alla ele-

ver lär på olika sätt.  

Sen tycker jag att man behöver jobba på olika sätt, att dom ritar och skriver då får dom ju in en 

annan del i det också, kanske mer bekräftelse i det dem gör och får uttrycka med sina tankar när 

man ritar och gör bilder till någonting vi har berättat. Så vi försöker få in så många olika delar 

som möjligt i varje ämne (L6). 
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Religionsundervisningen är i fokus vid högtiderna, till exempel vid jul och påsk. Det är 

mest fokus på kristendomen vid högtiderna men lärarna försöker även ta in andra re-

ligioner.  

Man pratar ju om dom också då, den här liknar pesach i samband med påsk då (L5). 

Inte bara kristna högtider utan även de andra religionernas högtider eftersom det är en mångkul-

turell skola (L3).  

I årskurs 1 och 2 består undervisningen av att informera eleverna om varför vi har hög-

tider och traditioner. Vidare är berättelser ur bibeln en central del i religionsundervis-

ningen.  

I ettan så är det ju ganska enkelt att läsa några berättelser ur bibeln, för dem är ju som nästan 

sagor (L1). 

I ettan så tar de faktiskt, kan man ta gamla testamentet och göra dem berättelserna först, Noaks 

ark, Adam och Eva och de här Isak och Josefs dröm och stegel och åskådliggöra dem med drama 

och så vidare (L4). 

I ettan då kan det vara bra att de vet att folk tror på olika saker (L3).  

Att de får en grundläggande förståelse för att kristendomen ligger till grund för vårt samhälle, jul, 

påsk, varför har vi det? (L3).  

Det är mest fokus på att lära om religioner i årskurs 3 eftersom eleverna är mer mogna 

då. Eleverna kan då förstå och se andras perspektiv.  

Jämföra religioner det tycker jag ska ligga i trean för då, har dom en större förmåga att kunna gå 

lite ur sig själva och se någon annans perspektiv och man kan ställa lite mer frågor runt o, jag tror 

de är mer, ja de är mer mogna då (L6). 

5.1.3 Livsfrågor i undervisningen 

Livsfrågor har en central del genom alla årskurser. Livsfrågor uppkommer oftast spon-

tant när eleverna uttrycker ett behov av att diskutera dem. När behov finns lägger lä-

rarna in livsfrågor medvetet i undervisningen. 

Jag tror att det mest kommer upp spontant, om det är någonting. Men det är ju klart att när det 

händer vissa större saker då kan man ju lägga in (L3).  

Livsfrågor tar större plats i undervisningen än ren religionsfakta.  

På lågstadiet har jag nog nästan lagt mer tid på livsfrågor än på religionen (L1). 
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I mötet med eleverna anser lärarna att det är viktigt att vara ärlig mot eleverna, men 

ändå vara neutral och möta eleverna där dem är i sina frågor och funderingar. 

Det är väldigt viktigt att möta barnen i deras frågor (L7).  

Det är viktigt att vara ärlig mot barnen även om det är jobbiga frågor (L7). 

Man får vara väldigt neutral också, att man får tro vad man vill det får man betona (L7). 

Lärarnas egna erfarenheter påverkar hur de bemöter eleverna.  

Det är ju så olika hur man har upplevt döden (L1). 

Naturligtvis så hittar man ju olika vägar för att besvara barns frågor när man har fått mer erfa-

renhet (L7). 

Livsfrågor är den komplicerade biten. Eleverna behöver prata om livets stora frågor 

vilket kan göra att starka känslor kan uppkomma.  

Oftast har ju barn ett andligt behov utan att de vet om det (L4).  

Oftast när de får ett svar så blir de lite lugna själva (L7).  

Ett öppet klimat i klassrummet är en viktig del för att eleverna ska få diskutera och 

fråga om livets stora frågor. Lärarna vill att eleverna ska våga fråga om saker de funde-

rar på.  

Det känns ju som att det är viktigt att man kan prata utan att känna sig liksom värderad (L1). 

Alla har en möjlighet att tro på vad de vill, det är de som är så fantastiskt med vårat land (L7). 

5.1.4 Utmaningar i religionsundervisningen 

Kursplanen för religionsämnet är bra och tydlig och täcker in allt som religionsämnet 

behöver innehålla.  

Mer tydligt nu, övergripligt, att det här ska vi gå igenom (L3).  

Det råder delade åsikter kring huruvida tiden räcker till eller inte för religionsämnet. 

Några av lärarna beskriver att tiden inte räcker till för att andra ämnen tar mer plats 

medan andra uttrycker att tiden är tillräcklig för religionsämnet.  

Religion blir en liten plutt (L1).  

Även andra utmaningar beskrivs såsom att religionsämnet är svårt att göra lustfyllt 

samt att göra religion som är ett stort och abstrakt ämne lättbegripligt för eleverna.  
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Sen kan dem tycka att det är lite tråkigt så det gäller att göra det lite, lite levande (L4). 

            Att göra det stora så lättbegripligt som möjligt (L3). 

Eleverna kan även ha svårt att förstå och se andras perspektiv i religionsundervis-

ningen.  

Att få dem att förstå just det att man tror på olika saker. Hur kan dom tro på det och men jag 

tror ju på det här (L3).  

Att eleverna kanske har svårt att sätta sig in i hur andra tänker (I).  

Ja för att dagens barn måste jag säga är väldigt jag, jag, jag. Jag tror så här och då är det det 

enda rätta. Så att, för vissa är det jättesvårt att förstå att det finns faktiskt en värld runtomkring. 

De lever liksom bara i sin egen lilla bubbla (L3).  

5.1.5 Den egna kompetensen 

Lärarnas kompetens är tillräcklig för de åldrarna de undervisar i. De vill ändå ha vida-

reutbildning inom religion för att de tycker att religion är ett viktigt och intressant 

ämne, men inte för att deras kompetens är otillräcklig. Lärarna har olika lärarutbild-

ningar, några har fått en grundlig utbildning inom religionsämnet medan andra inte 

har läst religion i sin utbildning.  

Kompetens kan man väl aldrig få för mycket av (L2).  

Jag vill ju egentligen ha mer av allting men asså det är ju en lågstadielärarexamen när jag gick ut 

77 då var det, jag hade en ordentlig fördjupning i religionskunskap, man fick läsa alla religioner 

och lära sig på djupet men jag skulle vilja lära mig mer idag på grund av det aktuella läget, om 

det. Och sen behöver man uppdatera sig (L4).  

Jag fick nog en gedigen omkring kunskap på religionerna, så att, det var inte bara precis det jag 

skulle lära ut, man fick en fördjupning (L4).  

Jag har liksom ingen grundutbildning så men det hade ju varit roligt att få (L3).  

Vi hade en grundlig religionslärare (L1). 

5.2 Tolkning av empiri 

Tolkning av empirin sker med hjälp av teori om det elevaktiva arbetssättet. Utgångs-

punkten är att undervisningen ska utgå från elevernas föreställningar och idéer om 

verkligheten. Tolkningen presenteras med hjälp av de fem forskningsfrågorna.  
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5.2.1 Religionsundervisningens fokus 

Empirin visar att lärarna fokuserar på flera saker i religionsundervisningen. Ett fokus 

är att eleverna ska förstå att det svenska samhället är uppbyggt på kristendomen och 

kristendomens högtider och traditioner. Detta kan kopplas till det elevaktiva arbets-

sättet som innebär att undervisningen ska utgå från elevernas livsvärld. Eleverna lever 

i det svenska samhället vilket gör att dess traditioner och högtider utgör en del av deras 

livsvärld. Lärarna anser att religionsämnet är viktigt eftersom det svenska samhället 

blir mer och mer mångkulturellt. Eleverna möter olika religioner ute i samhället och 

behöver ha kunskap om dessa. De fokuserar därför på olika religioner för att eleverna 

ska få med sig den kunskapen de behöver för att leva och verka i samhället. Även detta 

resultat kan kopplas till det elevaktiva arbetssättet eftersom det mångkulturella sam-

hället ingår i elevernas livsvärld.  

Lärarna fokuserar på högtider och bibelberättelser i årskurserna 1-2. I årskurs 3 ligger 

fokus på att jämföra religionerna. Detta resultat kan kopplas till det elevaktiva arbets-

sättet där elevernas lärprocess sätts igång när deras föreställningar om verkligheten 

utmanas, vilket leder till elevernas fortsatta utveckling och lärande.  

Empirin visar att huvudfokus ligger på att eleverna ska lära av religioner snarare än 

om religionerna. Lärarna är angelägna om att skapa ett öppet klimat i klassrummet för 

att öppna upp för elevernas olika tankar och funderingar. Det elevaktiva arbetssättets 

kärna är att eleverna går till skolan för att söka svar på de frågor som de själva undrar 

över vilket kan kopplas till lärarnas önskan om ett öppet klimat i klassrummet. Livs-

frågor hamnar då mer i fokus i religionsundervisningen.  

5.2.2 Undervisningsmetoder i religion 

Empirin visar att lärarna främst använder sig av främst av film, bilduppgifter, högläs-

ning, tv-program, symboler, bilder, artefakter, läroböcker och arbetsblad. Lärarna an-

vänder sig även av rollspel och studiebesök men inte i någon större utsträckning. Lä-

rarna fokuserar på att undervisningen ska utgå från elevernas tankar och funderingar 

om religion och livsfrågor. Lärarna använder sig av tankekarta och diskussioner för att 

lyfta fram elevernas frågor. Detta kan kopplas ihop till det elevaktiva arbetssättet där 

lärarens inledning av undervisningen har en väsentlig roll. Lärarna vill använda sig av 

många olika metoder i undervisningen där eleverna får använda sina sinnen för att ta 

in kunskap. Lärarna betonar vikten av att arbeta på olika sätt för att nå alla elevers 



 18 

olika tankar och funderingar. Det elevaktiva arbetssättet utgår från att läraren ska 

möta eleverna där de är i sitt tänkande vilket kan kopplas ihop med lärarnas vilja att 

använda olika undervisningsmetoder för olika elever. 

5.2.3 Lärares uppfattade kompetens 

Lärarna uppfattar sig själva som kompetenta och anser själva att deras kompetens 

räcker till för att undervisa i årskurserna 1-3 i religion – även om de saknar utbildning 

för att undervisa i religion. De skulle vilja ha mer kompetens men endast för det egna 

intressets skull samt ämnets aktualitet. Åsikten om ämnets aktualitet baseras på det 

mångkulturella samhället som eleverna är en del av. Ämnets aktualitet kan kopplas 

ihop med det elevaktiva arbetssättet där undervisningen ska utgå från elevernas livs-

värld. Det framkommer alltså att lärarna är av den åsikten att kompetens kan man 

aldrig få för mycket av. Empirin visar att alla lärarna uppfattar sig som kompetenta 

trots skillnader i deras lärarutbildningar.  

5.2.4 Lärares undervisning om livsfrågor 

Det elevaktiva arbetssättet utgår från elevernas tankar och funderingar om sin livs-

värld. Lärarna verkar fokusera på livsfrågor under alla årskurser men mest när ele-

verna själva kommer med frågor och funderingar. Lärarna uttrycker en vilja att möta 

eleverna där de befinner sig i sina tankegångar vilket stämmer överens med det elev-

aktiva arbetssättet. Empirin visar därför att lärarna inte medvetet undervisar om livs-

frågor utan när elever uppvisar ett behov av att få svar på sina frågor.  

Lärarna upplever livsfrågor som en komplicerad del inom religionsundervisningen då 

starka känslor hos eleverna kan uppkomma i samband med undervisning som berör 

livsfrågor. Några lärare anser att det är svårt att hantera de starka känslor som kan 

uppkomma hos eleverna i samband med livsfrågor. De anser att deras egna erfaren-

heter påverkar deras svar på elevernas frågor. Om läraren inte själv har upplevt det 

som eleven behöver få svar på, visar empirin att frågan upplevs som svår att hantera. 

Utifrån det elevaktiva arbetssättet behöver läraren ha en god förståelse om elevernas 

verklighet vilket kräver en tankegång som kan knyta an till elevernas funderingar och 

tankar.  

Empirin visar att lärarna tycker att det är viktigt att vara ärlig i frågor eleverna ställer 

eftersom de behöver få svar för att bli lugna i själen. De betonar dock neutralitet så att 
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eleverna kan fatta sin egen mening i frågan. Detta kan kopplas ihop till det elevaktiva 

arbetssättet där läraren ska vara en aktiv deltagare i att hjälpa eleven att själv komma 

fram till en mer realistisk föreställning.  

5.2.5 Religionsämnets utmaningar 

Empirin visar att några av lärarna upplever att tiden inte räcker till religionsundervis-

ningen medan andra upplever att tiden räcker till. Några av lärarna anser att andra 

ämnen tar mer plats i undervisningen och därför prioriteras religionsämnet bort. Re-

sultatet visar vidare att det finns andra utmaningar. De anser att religionsämnet kan 

vara svårt att göra lustfyllt och intressant för eleverna. I det elevaktiva arbetssättet så 

spelar lärarens inledning och planering en viktig roll. Lärarna tycker det är en utma-

ning att göra det stora begripligt för eleverna samt att få dem att se ur ett inifrån-per-

spektiv i religionsundervisningen. Att som lärare utmana eleverna att utveckla sitt tän-

kande är en viktig del i det elevaktiva arbetssättet.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Sammanställningen av empirin visar att lärare tycker att religion är ett viktigt och ak-

tuellt ämne på grund av det mångkulturella samhället som människan lever i. Under-

visningen om att lära av och lära om religionerna ska ta utgångspunkt i elevernas egna 

föreställningar och livsvärld, vilket skapar ett större fokus på livsfrågor. När eleverna 

har livsfrågor som de behöver få svar på, tas de upp i undervisningen, vilket gör att 

livsfrågor uppkommer mer spontant än planerat i klassrummet. Det är komplicerat att 

undervisa om livsfrågor då det kan röra upp känslor hos eleverna. Lärarna egna erfa-

renheter påverkar hur de kan bemöta dessa känslor hos eleverna. De menar dock att 

de försöker svara ärligt på elevernas frågor men betonar vikten av neutralitet. För att 

gynna alla elevers utveckling och lärande använder lärarna olika undervisningsme-

toder. Två utmaningar för lärarna är att göra religionsämnet lättbegripligt och att få 

eleverna att se ur ett inifrån-perspektiv. Tiden kan ses som en utmaning. Lärarna har 

olika utbildning men alla anser sig vara kompetenta nog för att undervisa om religion 

och livsfrågor i årskurserna 1-3.  
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6 Diskussion  

Kapitlet inleds med 6.1 Resultatdiskussion där resultatet diskuteras. I avsnittet 6.1.1 

Slutsats presenteras slutsatsen. I avsnittet 6.2 Metoddiskussion diskuteras valet av 

metod. I avsnittet 6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet diskuteras studiens pålitlighet och 

trovärdighet. I avsnittet 6.3 Framtida forskningsfrågor introduceras förslag på fram-

tida forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur åtta grundlärare undervisar i 

religion och livsfrågor samt deras egen uppfattning om sin kompetens inom ämnet. 

Sammanställningen av resultatet visar att lärarna anser sig besitta en god kunskap om 

vilket innehåll som ska ingå i religionsundervisningen. Lärarna fokuserar mest på kris-

tendomen och dess högtider samt traditioner vilket stämmer överens med läroplanens 

centrala innehåll (Skolverket, 2017). Vidare fokuserar lärarna på att lära om samt lära 

av de olika religionerna och livsfrågorna får en central del i undervisningen. Att detta 

ska vara ett fokus i religionsundervisningen framhävs även i Skolverkets (2017) cen-

trala innehåll. Nordisk mytologi och vilka spår de lämnat i vårt samhälle samt barn-

konventionen är två punkter i det centrala innehållet som lärarna inte nämner eller 

lyfter fram som en del i undervisningen (Skolverket, 2017). Detta kan vara en konse-

kvens av att lärarna själva väljer vad undervisningen ska fokusera på. Eventuellt 

kanske lärarna anser att den nordiska mytologin ingår i historia snarare än religion. 

Skolverket (2017) skriver att eleverna ska ha kunskap om olika religioner för att skapa 

en förståelse mellan människor i det mångkulturella samhället människan lever i. Ut-

ifrån det elevaktiva arbetssättet ska undervisningen beröra elevens livsvärld. Det sam-

hället eleven lever i är en del av den livsvärlden. Eleverna behöver därför en förståelse 

för det mångkulturella samhället. Resultatet visar att lärares inställning till ämnet 

stämmer överens med det som Skolverket (2017) beskriver är syftet med religionsäm-

net. Den nordiska mytologin och barnkonventionen kanske får mindre plats i under-

visningen för att lärare inte tycker att det är lika viktigt som till exempel kristendomens 

roll i vårt samhälle. Möjligtvis tycker lärare att barnkonventionen och dess betydelse 

ryms i livsfrågorna vilket kan vara en anledning till att barnkonventionen inte nämns 

specifikt i undervisningen.  
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I Skolverket (2013) lyftes det fram att lärare inte känner sig tillräckligt kompetenta för 

att undervisa i religion och livsfrågor. I vårt resultat framkommer det snarare att lärare 

känner sig kompetenta i att undervisa om religion och livsfrågor i årskurs 1-3.  Hart-

mans (2000) uppfattning om att objektivitetskrampen ska ha överförts till de nya 

lärargenerationerna stämmer inte överens med vårt resultat. Vårt resultat visar sna-

rare på att lärarna anser att de är ärliga men neutrala i sin undervisning. Jonsson 

(2016) skriver dock att det är en utmaning att genomföra en neutral undervisning som 

samtidigt dyker ner i livsfrågorna på djupet. Vidare visar resultatet att lärarna tycker 

att det är en utmaning att balansera neutralitet med personlighet. Dahlin (2004) me-

nar att lärare behöver en existentiell grundtrygghet innan de kan hjälpa eleverna till 

egen reflektion. Resultat visar att lärarna uppvisar en trygghet i sin roll men de anser 

att deras egen erfarenhet påverkar dem, vilket kan vara både positivt och negativt. Os-

becks (2009) studie visar att lärares egna erfarenheter påverkar undervisningen, vilket 

även våra informanter håller med om. 

Berglund (2013) menar att i undervisningen om livsfrågor ska utgångspunkten vara 

elevens egna tankar och funderingar. Vårt resultat stämmer överens med Berglunds 

(2013) tankar om hur undervisningen ska utformas samt även med det elevaktiva ar-

betssättet. Detta resultat är motsägelsefullt mot vad Scherp och Scherp (2002) skriver. 

Enligt Scherp och Scherp (2002) visar forskning att lärare inte utgår från elevernas 

livsvärld i sin undervisning.  Sammanställningen av resultatet visar att lärarna tar upp 

livsfrågor i undervisningen när eleverna uttrycker att de vill samtala om dessa vilket 

Jonsson (2013) benämner som ”när-det-kommer-upp-pedagogik”. Eleverna kan upp-

leva starka känslor och hamna i situationer av närgången karaktär vid undervisning 

om livsfrågor (Jonsson, 2016). Lärarna i studien påpekar detta men upplever det inte 

som något problem. Detta kan vara ett resultat av lärarnas egna erfarenheter i kombi-

nation med deras kompetens.  

Sammanställningen av resultatet visar att lärarna har olika utbildning inom religion. 

Dahlin (2004) menar att lärarnas kompetens har stor betydelse för att eleverna ska få 

en grundlig religionsundervisning där de får möjlighet att reflektera och utveckla sina 

egna tankar. Enbart information och faktaundervisning är inte att föredra men vårt 

resultat visar att lärarna fokuserar mer på att lära av religionerna än om religionerna. 

Livsfrågor får alltså en större del i undervisningen vilket kan ha att göra med att några 

av lärarna inte har god kunskap om några andra religioner än kristendomen eller inte 
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har utbildning alls inom religion. Det kan även ha att göra med att eleverna uttrycker 

ett behov av att lära av religioner mer än att lära om religionerna, vilket kan kopplas 

ihop det till det elevaktiva arbetssättet där undervisningen ska utgå från elevernas frå-

gor.  

Roos (2011) skriver att lärare använder sig av olika undervisningsmetoder vilket även 

lärarna i vårt resultat uttryckte att de gör. Odenstad (2014) skriver att bilder, artefakter 

och symboler ska ingå i undervisningen. Dessa verktyg uttryckte lärarna att de använde 

sig av i religionsundervisningen. Lärarna vill att eleverna ska använda sina sinnen och 

sin kropp för att ta till sig kunskap och använder därför olika undervisningsmetoder 

där dessa stimuleras. Detta kan dock bli motsägelsefullt då Odenstad (2014) skriver att 

elever använder sina sinnen och sin kropp vid studiebesök. Resultatet visar att fokus 

inte ligger på undervisningsmetoden studiebesök. En av utmaningarna som lärarna 

uttrycker finns i religionsundervisningen är att få eleverna att se ur ett inifrån-perspek-

tiv i religionsundervisningen. Anledningen till att lärarna upplever detta som en utma-

ning kan grunda sig på bristen av studiebesök i undervisningen. Möjligtvis skulle lärare 

inte uppleva detta som en utmaning om de använde sig mer av studiebesök som under-

visningsmetod. Istället föredrar lärarna att använda sig av berättande vilket stämmer 

överens med Törnvalls (1998) forskning. Resultatet visar att lärarna använder sig av 

rollspel men inte i någon större utsträckning. Roos (2011) menar att rollspel kan an-

vändas för att koppla ihop elevernas kunskap som de fått genom att lära om och lära 

av religioner. Varför använder inte lärarna rollspel i undervisningen om en brygga kan 

byggas mellan att lära om och lära av religionerna? En anledning kan vara att tiden 

inte räcker till i religionsundervisningen eller att lärarna inte har tillräcklig kompetens 

inom rollspel i religionsundervisningen.  

En av utmaningarna med att undervisa i religionsämnet skriver Jonsson (2016) är att 

tiden inte räcker till. Detta stämmer inte helt överens med vårt resultat där några av 

lärarna uttrycker att tiden räcker till. I resultatet har det dock framkommit att mer 

fokus läggs på att lära av religionerna än att lära om religionerna vilket kan vara en 

anledning till att lärarna upplever tiden som tillräcklig. Furenhed (2000) menar att 

elever måste få lära om religionerna för att kunna lära sig av dem. Eleverna behöver 

båda delarna för att kunna skapa en tydlig koppling. Sammanställningen visar att lä-

rarna inte kopplar samman dessa för eleverna då inte lika mycket fokus läggs på båda 
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delar. Enligt det elevaktiva arbetssättet ska läraren skapa relevanta problem för ele-

verna om de själva inte har något problem. Mest fokus läggs på livsfrågor men eleverna 

själva kanske inte är medvetna om att de behöver både lära av och lära om religionerna. 

Utifrån det elevaktiva arbetssättet är det lärarens uppgift att upplysa eleven om rele-

vant kunskap som utgår från elevens livsvärld och som eleven behöver ha med sig i 

livet.  

6.1.1 Slutsatser 

Av resultatet kan flera slutsatser dras. Lärare väljer att fokusera mer på livsfrågor i 

religionsundervisningen då eleverna uttrycker ett stort behov av det. De väljer även att 

fokusera mycket på kristendomens roll i samhället eftersom det svenska samhället är 

uppbyggt på kristendomen. I undervisningen blandar lärare olika undervisningsme-

toder men de använder sig främst av visuella och muntliga undervisningsmetoder 

såsom film, bild och berättande. Lärare uppfattar sig själva som tillräckligt kompetenta 

för att undervisa i årskurserna 1-3, trots att inte alla har utbildning inom religionsäm-

net. Religionsämnet har flera olika utmaningar enligt lärarna, exempelvis att göra re-

ligionsämnet lättbegripligt för eleverna eller att tiden ibland inte räcker till. Undervis-

ningen om livsfrågor utformas utifrån elevernas tankar och funderingar. Oftast upp-

kommer undervisningen spontant i en form av ”när-det-kommer-upp-pedagogik”.  

6.2 Metoddiskussion  

Metoden som användes i studien var semistrukturerande intervjuer. Denna metod val-

des för att den överensstämde med studiens syfte. Metoden valdes för att informan-

terna skulle få möjlighet att utveckla sina svar med hjälp av följdfrågor. Metoden kan 

påverka studiens resultat. Valet av metod hade kunnat bestå av observationer vilket 

hade skapat en bild av hur religionsundervisningen faktiskt bedrivs, men tiden för 

detta var otillräcklig. Eftersom religionsämnet har en begränsad plats i undervisningen 

hade det även varit svårt att planera in när observationerna skulle ske. Intervjuer och 

observationer hade kunnat kombineras i en så kallad triangulering, vilket hade kunnat 

ge en klarare bild av huruvida lärare faktiskt undervisar så som de säger. Men även här 

begränsades valet av metod av tid (Bryman, 2011).  
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6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Pålitlighet är om studien anses vara tillförlitlig och detta uppnås genom att alla faser i 

studien redovisas. Genom att alla faser i studien redovisas skapas en transparens som 

gör att oklarheter försvinner. En studies pålitlighet blir högre om forskaren inte låter 

sina egna värderingar påverka studien (Bryman, 2011). Vi har redovisat alla faser i stu-

dien och alla moment har utförts på ett klart och tydligt sätt vilket skapar pålitlighet i 

studien.  

Med trovärdighet menas att en studie mäter det som den syftar till att mäta. Forsk-

ningsfrågorna och studiens syfte måste därför ha en tydlig koppling (Bryman, 2011). 

Eftersom studien är av kvalitativ karaktär kan måttet av trovärdighet vara svår att be-

visa. Studiens forskningsfrågor och syfte har en tydlig koppling till varandra vilket 

skapar en högre trovärdighet.  

Sanningskriterier 

Rimlighetskriteriet har uppfyllts genom att studien tolkats i sin rimlighet i förhållande 

till verkligheten. Studien följer en röd tråd och har inte motstridiga resultat vilket gör 

att koherenskriteriet har uppnåtts. Korrespondenskriterat har uppnåtts genom att vi 

använt det elevaktiva arbetssättet för att tolka resultatet. Därmed har en objektivitet 

till empirin uppstått (Tivenius, 2015).  

Reflexivitet 

Det elevaktiva arbetssättet låg till grund för tolkning och analys av resultatet. Genom 

det elevaktiva arbetssättet skapades en distans samt en objektivitet till studien. Tolk-

ningen samt studiens resultat har inte medvetet påverkats av våra egna värderingar.  

6.3 Framtida forskning 

Framtida forskning kan vara att undersöka elevernas syn på deras undervisning om 

religion och livsfrågor. Framtida forskning kan vara att observera hur religionsunder-

visningen faktiskt bedrivs. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor:  

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Vad anser du om religionsämnet?  

3. Vilka undervisningsmetoder använder du när du undervisar i religionskunskap?  

(Varför dessa undervisningsmetoder?) 

4. Hur och när undervisar du om livsfrågor? Lägger du medvetet in dem i undervis-

ningen eller uppkommer de spontant? 

(Är svaren genomtänkta i och med att du arbetat ett tag?) 

5. Vilka läromedel använder du i undervisningen? 

(Har du valt dem?) 

6. Vilka utmaningar ser du i religionsundervisningen? 

(Varför är dessa utmaningar?)  

7. Vad tycker du religionsämnet ska innehålla?  

8. Hinner du undervisa om allt kursplanen säger om religion?  

9. När undervisar du i religion? I samband med högtider, ämnesintegrerat, tematiskt 

eller på annat vis?  

(Varför denna undervisning?) 

10. Vad väljer du att fokusera på i de olika årskurserna?  

(Varför detta fokus?) 

11. Hur tydliggör du mål och syfte för eleverna? 

(Varför gör du så?)  

12. Vilken kompetens har du och känner du att den är tillräcklig?  

(Vad skulle du vilja ha mer av?) 

13. Enligt forskning känner ibland elever att de inte kan prata fritt om etik och religion i 

klassrummet för att skolan håller hårt på den kristna värdegrunden, hur tänker du 

kring detta? 
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